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چشم انداز  اقتصادی ـ اجتماعی 

مالحظات تاریخی  

ــان ملـي سـوئدي  كشورسوئد كشوري با وسعت٤٥٠ هزاركيلومتر مربع و ٨/٧ ميليون نفر سكنه با زب

ميباشد.كشورسوئد به استثناي جمعيت ساكن ناحيه فنالندي زبان شــمال شـرق و اقـوام سـامي از لحـاظ 

ــردد. امـروزه درحـدود يـك ميليـون نفـر از تعدادكـل  قومي و زباني كشوري كامالً يكدست محسوب ميگ

ــوده ويـا دسـت كـم يكـي از والديـن آنـان از سـاير كشـورها بـه ويـژه كشـورهاي  جمعيت سوئد مهاجر ب

اسكانديناوي به كشور سوئد مهاجرت نموده اند.كشور سوئد از نوع حكومت مشروطه برخوردار بوده و دولت 

به شكل پارلماني اداره ميگردد. پادشاه تنها وظايف تشريفاتي از قبيل فرديت نخست كشور و برخورداري از 

ــه تصميـم گـيري كشـور  قدرت صوري در تصميم گيريهاي دولتي را بر عهده دارد .پارلمان اصلي ترين بدن

سوئد محسوب شده و از سال١٩٧١ بــا تعـداد ٣٤٩ عضـو بـه فعـاليت مبـادرت مينمـايد. از سـال ١٩٩٤ 

انتخابات مجلس هرساله صورت ميگيرد. به جز دوره٦٠ ساله غير سوسياليستي( سالهاي ١٩٣٢ تا ١٩٩١) 

حزب سوسيال دمكرات در راس قدرت قرار داشته است و اين در حالياست كه طــي انتخابـات سـال١٩٩١ 

ــي اسـت  احزاب غيرسوسياليستي نيز از اكثريت آرا برخوردار گرديده و به مدت٣سال حكومت نمودند.گفتن

در انتخابات سال١٩٩٤سوسيال دمكراتها مجددا به صحنه قدرت بازگشتند .حكومتهاي محلي نيز بصــورت 

٢٤ انجمن بخشي و٢٨٦ واحد شهرداري فعاليت داشته و درحدود ٩٥% جمعيت به كليساي رســمي ايـالت 

ــه در آغـاز قـرن 16 میـالدی ( 1560-1532) توسـط  لوتران وابستگي دارند. جنگ آزادی بخشی سوئد ک

گوستاو واسا صورت گرفت، به نقض « اتحاد کالمار » میان3 کشور نوردیک - سوئد، دانمارک و نروژ- منجر 

گردید. از این روی گوستاو واسا اولین نائب السطلنه کشور بود که در سال1532 بـه عنـوان پادشـاه دولـت 
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متحد و متمرکز سوئد معرفی گردید. وی هم چنین استحکاماتی بنا نموده و کنــترل کلیسـاها ی کشـور را 

در دست گرفت. بعدها این امر منجر به این گردیــد کـه کلیسـاهای کشـور کـه طـی قـرن11 شـاخهای از 

ــت  کلیسای بین المللی کاتولیک محسوب میگردید به کلیسای دولتی لوتریسم و پروتستانیزم تغییر وضعی

ــی اروپـای شـمالی مبـدل گردیـد. ملّـت سـوئد در  دهد.پس از گذشت یک قرن کشور سوئد به قدرت اصل

جنگهای30 ساله به سود پروتستانهای شمالی آلمان مبارزه میکردند. موقعیــت قلمـرو سـوئد از لحـاظ 

موفقیتهای نظامی درمیادین نبرد، متفاوت  بود. سوئد، در اوج توفق نظامی خود، نه تنها قلمرو کنونی خود، 

بلکه فنالند، قسمتی از روسیه، کشورهای بالتیک، لهستان ، آلمان و نروژ را نیز شامل میگردید. سوئد هــم 

ــوئد محسـوب  چنین از مستعمرهای در کشور سوئد (نوتادالوار) برخوردارمیبود. فنالند قسمتی از قلمرو س

میگردید، تا این که در سال 1809 مغلوب روسیه گردید. از سال 1814 کشور سوئد در صلح به سر بــرده 

و ما بین دو جنگ جهانی از آنجائی که کشوری بی طرف بود مورد حمله واقع نگردید. از لحــاظ فرهنگـی، 

کشور سوئد تحت تاثیر اخالق کاری پروتستان و برخورداری حسی هم بستگی همه جانبه میان گروههــای 

مختلف قرار دارد. طی سالهای اخیر، استخدام نیرو ،  سواد آموزی همگانی، توزیع درآمد و امنیــت ملّـی در 

سیاست ملّی کشور از جایگاهی مهم و اساسی برخوردار بوده است. دولتهای اجتماعی دموکراتیک بر دورۀ 

پس از جنگ مسلط بوده اند. مردان سوئدی در ســال 1909 و زنـان سـوئدی در سـال 1921 از حـق رأی 

برخوردار گردیدند.کشور سوئد از اول ژانویه 1995 به عضویت اتحادیه اروپا در آمده است.  

مجلس ملّی سوئد ( ریکسدگ )  

در زمان سلطنت گوستاو واسا در قرن16 اولین مجلس ملی سوئد متشــکل از نمـایندگـانی از 4 

ــرون آتـی ، قوانیـن پیچیـده  طبقۀ اشراف، روحانیون ، طبقه متوسط و دهقانان گشایش یافت.طی ق

تری برای ریکسدگ وضع گردیده و به تدریــج تعـداد دسـتگاههای اجرائـی افزایشـی یـافت. قـدرت 
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ــه زمـان دیگـر نسـبت بـه سـلطنت از جایگـاه  مجلس ملی به طور عمدهای تغییر یافته و از زمانی ب

بینهایت سستی برخوردار بوده است. این درحالیست که در دورۀ آزادی طی قرن 18، مجلــس ملـی 

جایگاه خود را بهبود بخشیده و نظام منسجمی پایه ریزی گردید.تا پیش از 1809 قدرت ســلطنت و 

مجلس در یکدیگر ادغام بود، تا اینکه پــس از سـال 1809 دربـار و سـایر مراجـع قـدرت، اسـتقالل 

ــی گردیـد. تـا سـال 1917 نظـام دو  یافتند. در سال 1865 مجلس دو گانهای جایگزین مجلس قبل

ــاگـون  گانهای برقرار بود، تا این که سازمانی با 350 نماینده و کمیتههای مختلفی در زمینههای گون

تأسیس گردید.در سال 1974 دولت سوئد به طراحی قانون اساسی جدیــدی مبـادرت نمـود.پـس از 

ــاله تغیـیر یـافت.کشـور سـوئد از نظـام  گذشت مدت زمان20 سال دورۀ نمایندگی به دورۀ چهار س

ــا بیـش از 4در صـد آراء  دموکراتیک انتخابی برخوردارمیباشد به این معنا که کلیه احزاب سیاسی ب

انتخابات عمومی از کرســی در مجلـس برخوردارمـیگردنـد .شـهروندان سـوئدی اجـازه حضـور در 

انتخابات مجلس را دارند.درحال حاضر تعدادی حزب سیاسی در مجلس ملی سوئد فعالیت دارند.  

در دورۀ نمایندگی 2002-1998، تعداد 349 کرسی به قرار زیر توزیع یافته است:  

ــا 131 کرسـی بـه تشـکیل اقلیتـی پـس از انتخابـات 1998  حزب  دولتی سوسیال دموکرات ب

مبادرت نموده و توسط دفتر نخست وزیری رهبری میگردد.  

حزب چپ با 43 کرسی 

حزب دموکرات مسیحی با 42 کرسی 

حزب مرکز با 187 کرسی 

حزب لیبرال با 17 کرسی 

حزب سبز با 16 کرسی  
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آخرین انتخابات عمومی مجلس، شوراهای اســتانی و شـهرداریهای کشـور در سـپتامبر 2002 

برگزار گردید. حزب ائتالف میانه رو، حزب دموکرات مسیحی، حزب لیبرال و حزب مرکــزی احـزاب 

طبقه متوسط (بورژوازی ) یا غیر سوسیالیست کشور را تشکیل میدهند. سایر احــزاب بـه اسـتثنای 

حزب سبز،در زمره احزاب سوسالیسم میباشند.  

نهادهای مرکزی اجرائی و قانونگذاری  

کشور سوئد از نظام سلطنتی برخوردار بوده و پادشاه کنونی،کارل گوستاو شانزدهم ، رهـبریت 

ــاهی و مسـتقل از نـهادهای اجرایـی  نظام را بر عهده دارد. رهبر نظام، عالیترین نمایندۀ قلمرو پادش

اسـت. وی در جلسـات دولـت حضـور نیافتـه، امـا از مسـائل دارای اهمیـت ملّـی کســـب اطــالع 

ــق بـا دموکراسـی انتخـابی و پارلمـانی بـه وضـع قوانیـن و اتخـاذ  مینماید.مجلس ملی سوئد منطب

تصمیمات مبادرت نموده و دولت و عوامل دولتی به اجرای آن میپردازند. 

ــورا، رهـبر  هر ساله شورای مشترک پادشاهی- دولتی 4- 3 مرتبه تشکیل مییابد. درجلسات ش

ــور (هیئـت  نظام، رئیس جلسات نیزمیباشد. وی هم چنین رئیس شورای مشورتی امور خارجی کش

مشاور دولت و مجلس در خصوص مسائل سیاست خارجی ) محسوب میگردد.   

مجلس و دولت  

ــاله ، متشـکل مـیگـردد. بـه هنگـام   مجلس سوئد از تعداد 349 نماینده با دورۀ نمایندگی4س

تشکیل دولت جدید، مجلس ملــی سـوئد از نقـش تعییـن کننـدهای برخـوردار میباشـد. وظیفـه « 

ــا  سخنگو» به عنوان عالیترین نمایندۀ ریکسدگ، معرفی نخست وزیرکابینه میباشد. « سخن گو» ب

رهبران احزاب سیاسی مجلس به بحث و گفتگو پرداخته و تالش مینمــاید کـه مشـخص کنـد چـه 

ــهت تشـکیل « دولـت » برخوردارمیباشـد.ازجملـه دیگروظـایف مـهم  فردی از بیش ترین اقبال ج

ریکسدگ، اطمینان یافتن از اجــرای تصمیمـات و قوانیـن مـأخوذه توسـط دولـت و مراجـع قـدرت 
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میباشد. ریکسدگ همچنین به وضع قوانین و تصمیماتی درخصوص ترازها و توزیع درآمد و مخــارج 

نظام مبادرت مینماید .این بدان معناست که درکنار مسائل دیگر، دولت ابتدا پیشنهاداتی به صورت 

لوایح به ریکسدگ ارائه نموده و سپس درخصوص قوانینی کــه بـرای بـه اجـرا گـذاردن تصمیمـات 

ــیری مینمـاید. بـه عـالوه ، دولـت درخصـوص بودجـۀ مصـوب  ریکسدگ الزم میباشند، تصمیم گ

ریکسدگ به تخصیص منابع مالی اختصاصی مبادرت نموده، با کشــورهای دیگـر موافقـت نامـههائی 

منعقد نموده، فعالیتهای داخلی را هدایت نموده، فعالیتهای مراجع مدیریتــی را رهـبری نمـوده و 

در موارد خاصی به استینافهای مخالف تصمیمات مراجع رسیدگی مینماید. دولت از نخست وزیــر 

و هیئت وزیران متشکل میگردد. اعضای دولت و نخست وزیر نیز در جهت تحقـق برنامـههای ملّـی 

سیاسی فعالیت مینمایند. اگر اعضای پارلمان به عنوان وزیر انتخاب گردند از  جانشینی جهت انجام 

ــان کـارمندان دولتـی تحـت عنـوان  فعالیتهای پارلمانی خود برخوردارمیگردند. اعضای دولت از می

کابینۀ دولت انتخاب میگردند. این کارمندان بدون احتساب افرادی که در خــارج از کشـور فعـالیت 

ــت وزیـری» یـا  « کابینـه نخسـت وزیـر»)  دارند(  افرادی در مشاغل وزارتی و اعضای « دفتر نخس

بر3000 نفر بالغ میگردد. تعداد کارمندان مشاغل وزارتــی و تمرکـز فعـالیت آنـان در طـول زمـان، 

عمدتاً بدلیل تغییر اولویتهای سیاسی، متغیرمیباشد. از جمله وزارتخانههائی که درخصوص مسائل 

آموزشی فعالیت مینمــایند میتـوان بـه وزارت آمـوزش و علـوم، وزارت صنـایع، وزارت اسـتخدام و 

ــیعی، بـه عنـوان هیئتهـای  ارتباطات و وزارت کشاورزی سوئد اشاره نمود.وزارتخانهها در سطح وس

ــهدۀ مراجـع  مقدماتی دولت با یکدیگر همکاری مینمایند. به اجرا در آوردن تصمیمات مأخوذه بر ع

قدرت و عوامل مدیریتی اصلی میباشد. در این حالت وزارت خارجه سوئد استثناء است، چرا که هم 

ــای  بهعنوان بخشی از دفتر دولت و هم بهعنوان مرجع مرکزی نظارت برسفارتخانه و کنسولگریه
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ــت در جـهت  سوئد فعالیت مینمایند.کمیته یا کمیسیونهای دولتی متعددی جهت مشارکت با دول

اجرای امور مملکتی تشکیل مییابد.کمیسونها ممکن است از متخصصان یا نمایندگان سـازمانهای 

مختلف ، اعضای پارلمان یا مأمورین برخوردار از دانش تخصصــی در حیطـه مربوطـه تشـکیل یـابد. 

ــود را انجـام  دولت در خصوص فعالیت کمیسیونها حیطهای را معین نموده،کمیسیون نیز وظیفۀ خ

داده و سپس طرحهای پیشنهادی را به دولت ارائه مینماید. طبق تخمینهای به عمل آمده ، تعـداد 

ــدت زمـان 2 سـال  200 کمیسیون به طور همزمان تشکیل میگردد که اغلب این کمیسیونها تا م

ــیز گزارشـی سـالیانه در خصـوص نـوع فعـالیت و درجـه پیشـرفت فعـالیت  فعال میباشند. دولت ن

ــه میدهـد. ایـن در حالیاسـت کـه دولـت نـیز بـه تشـکیل  کمیسیونهای مذکور به ریکسدگ ارائ

کمیسیونهایی مبادرت مینماید.کمیسیونهای مذکور در محدودۀ زمانی معینی بــه طـور مـداوم و 

سریع فعالیت نموده و طرحهائی در خصوص چگونگی حل مسائل مهم ارائه مینمایند.  

مراجع تصمیم گیرنده  

ــدگ توسـط نـهادهای مرکـزی مدیریتـی کـه بـه صـورت مسـتقل از  تصمیمات دولت و ریکس

وزارتخانههای مختلف فعالیت مینمــایند، بـه مرحلـۀ اجـرا در میآیـد. نـهادهای مذکـور بـه اتخـاذ 

ــه در متـن  تصمیمات منطبق با اصول کلی دولت که نه تنها در دستورات کلّی به مراجع اجرائی بلک

بودجۀ ساالنه دولت و نیز در جهت اعطای وظایف معین به مراجع اجرائی مشخص گردیده ، مبادرت 

مینمایند.  

دادگاهها  

ــا نـیز  آزادی عمل و استقالل دادگاهها در قانون اساسی کشور سوئد تضمین شده است. دادگاهه

به اجرای قوانین حقوقی قابل اجراء مبادرت مینمایند. مجلس ملی سوئد( ریکسدگ) ، دولت و هیچ 

یک از نهادهای دیگر از حق تصمیم گیری درخصوص نحــوه فعـالیت و عملکـرد دادگاههـای کشـور 
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ــه و در جـهت برخـورد قـانونی  برخوردار نمی باشند. نقش دادگاهها و مراجع اجرائی کشور بی طرفان

برابر تعیین گردیده است..  

شهرداریها و شوراهای استانی  

ــۀ شـهرداری،21 اسـتان و 21 شـورای اسـتانی، متشـکل مـیگـردد.  کشور سوئد از 289 منطق

شهرداری گاتلند نیز که از شورای استانی برخوردار نمی باشد در تقسیم بندی فــوق لحـاظ گردیـده 

است.  اجرای سیاستهای خــود مختـاری شـهرداریها در کشـور سـوئد بخشـی مـهمی از سیسـتم 

ــهت اجـرای تعـهدات  دموکراتیک کشور را به نمایش میگذارد. شهرداریها و شوراهای استانی درج

خود به وضــع مالیـات بـر سـاکنین منـاطق مختلـف مبـادرت مینمـایند. عـالی تریـن هیأتهـای 

ــتانی میباشـند.کلیـه  تصمیمگیری، شهرداریها، شوراهای محلی و هیأتهای سازمانی شوراهای اس

ــا محـدودۀ جغرافیـائی معیـن برخودارمیباشـند.از  شهرداریهای کشور از واحد یا منطقۀ مدیریتی ب

جمله مهمترین حیطههای مسئولیتی شهرداریهای کشور میتوان بــه نظـارت بـر فعـالیت مـدارس 

پیش دبستانی،مراکزمراقبتی کودکان دبستانی، ارائه آموزشهای پیش نیاز آموزش مهارتهای بدنــی و 

آموزش بزرگساالن، فراهم نمودن خدمات اجتماعی اعــم از بهداشـت کودکـان و نوجوانـان، اعطـای 

کمکهای اجتماعی، مراقبت و حمایت از سالمندان ، حفاظت ازمحیــط زیسـت و رعـایت بهداشـت، 

ــاخت شـهری اشـاره نمـود. انتخابـات  رسیدگی بر بهداشت خیابانها،جادهها، پارکها ، طراحی و س

شهرداریها هر4 سال یکبار و به طور همزمان با انتخابات عمومی برگزارمیگــردد. از جملـه افـرادی 

که مجاز به شرکت در انتخابات شهرداریها میباشند میتوان به ساکنین حوزۀ شــهرداری مربوطـه 

ــو  من جمله شهروندان خارجی با سابقه سکونت 3 ساله متوالی در کشور و شهروندان کشورهای عض

اتحادیه اروپا به عالوۀ شهروندان کشورهای ایسلند و نروژ اشاره نمــود. شـوراهای اسـتانی حداقـل از 
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ــیدگـی  یک شهرداری متشکل میگردند. از جمله مهم ترین وظایف شوراهای استانی میتوان به رس

بر امور و مسائل عمومی اعم از بهداشت و سالمت، آموزش ، مراقبتهای اجتماعی و علوم کشــاورزی 

و صنایع اشاره نمود.مشاورین شوراهای استانی هر4 سال یکبــار و طبـق قوانیـن شـهرداری انتخـاب 

میگردند.  

زبانهای رسمی و اقلیت  

زبان سوئدی، زبان رسمی کشور سوئد میباشد. در برخی نواحی شمالی کشور، به زبان ســامی و 

زبان فنالندی نیز تکلم میگردد . تعداد 5 زبان اقلیمی اعم از ســامی، فنالنـدی، تورنـدال، رومـانی( 

ــا حـدود  زبان کولی ها) و ییدی (زبان یهیودیان) در کشور سوئد تکلم میگردد. شهروندان سوئدی ت

معینی در تعامل با دستگاههای دولتی از حق اســتفاده از ایـن زبانـها برخـوردار بـوده و هـم چنیـن 

درخصوص مراقبتهای کودکان و بزرگســاالن از حـق اسـتفاده از زبانهـای فنالنـدی و سـامی نـیز 

برخوردارمیباشند.  

ــایند نـیز از حـق اسـتفاده از زبـان سـامی در  آندسته از کودکانی که به زبان سامی تکلم مینم

مدارس پایه و مدارس فرهنگ بومی (سامی) برخوردار میباشــند و ایـن در حالیاسـت کـه آمـوزش 

سال ششم به زبان سوئدی و سامی ارائه میگردد .آندسته از دانش آموزانــی کـه بـه زبـان فنالنـدی 

ــی متوسـطه  تکلم مینمایند نیزمیتوانند به زبان مادری خود در مدارس پایه و مدارس مقطع تکمیل

آموزش بینند.  

ــیر صعـودی مـهاجرت بـه سـوئد منجـر بـه پیدایـش تعـدادی از  از زمان جنگ جهانی دوم، س

گروههای زبانی اقلیت گردیده که از زبان مــادری غـیر سـوئدی برخـوردار میباشـند. طبـق قوانیـن 

آموزشی سوئد چنانچه تعداد کودکانی که در خانه به زبانی غیر از زبان سوئدی تکلم مینمایند بـر 5 
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دانش آموز بالغ گردد، آموزش به زبان مادری به آنان ارائه میگردد. همچنین کلیه کودکانی که زبان 

مادری آنان یکی از پنج زبان اقلیت باشد، از حق استفاده از زبان مادری برخوردار میباشند.  

شاخصهای جمعیتی  

ــوده و  از اواخر قرن 17، کشور سوئد از سیستم منسجمی جهت ثبت جمعیت خود برخوردار ب

از سال 1860، آمارگیریهای جمعیتی به طور مرتب در فواصل 10-5 به عمل میآید.  

در نتیجه پیگیری چنین آمارهایی، بر آورد تغییرات جمعیتی طی300 سال اخــیر بـه آسـانی 

امکان پذیر است .در فاصله قرن 19 تا سال 1914، تقریباً به ازای هر 5 شــهروند سـوئدی حضـور1 

ــی بـه صـورت  مهاجر در جمعیت 5 میلیونی سوئد، مشهود میباشد. در آن اثنا، فرآیند انقالب صنعت

ــد درمیـان کـارگـران  واقعاً پیگیری با تأثیرات آن بر روی شهرنشینی پی گیری میشد. نرخ زاد و ول

صنعتی کاهش یافته و نرخ مرگ و میر در نتیجه افزایش خدمات بهداشتی از روند نزولــی برخـوردار 

گردید. 

ــان دهـه 1980  طی دهههای اخیر نرخ مرگ و میر بسیار متغیر بوده است. به نحو یکه در پای

افزایش میزان تولد و در طول دهه1990 کاهش نرخ موالید مشــهور میباشـد. رونـد مـهاجرت طـی 

دورۀ پس از جنگ بسیار متغیر بوده و در برخی سالها از نرخ تولد نیز فراتر رفته است.  

در سال 2000 تقریباً از هر10 شهروند سوئدی1 نفر در خارج از قلمرو سوئد تولد یافته است. 

جمعیت کشور به طور بسیار نا هماهنگی در سرزمینهای وسیعی در طــول مـرز شـمالی در نتیجـۀ 

تغییرات عمدۀ و شرایط اکولوژیکی پراکنده شده است. تعداد افراد ساکن مناطق جمعیتی پرتراکــم ، 

به طور صعودی در حال افزایش بوده و فرصتهای شغلی کمــی درمنـاطق مذکـور  بـرای افـراد در 

دسترس میباشد.  
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کشور سوئد از قلمرو زمینی در حدود 450 هزار کیلومتر مربع با بیش تریــن فاصلـه در نقـاط 

ــد. از لحـاظ جغرافیـائی ، کشـور سـوئد از  شمالی و جنوبی در حدود1600 کیلومتر برخوردارمیباش

جنگلها، دریاچهها و رودخانههای متعددی برخوردار میباشد. مرز این کشــور بـا فنالنـد در امتـداد 

رشته کوهها امتداد یافته است. هزاران جزیره در طول ساحل2700 کیلومتری وجود داشته و مناطق 

ــوئد از 8/9 میلیـون سـکنه  زیر کشت حدود 10 در صد از سطح خشکی را شامل میگردد. کشور س

برخوردار میباشد که در حدود یک هفدهم از آنان در نورلند (قسمت شمالی) کشور به سر میبرنــد. 

بالغ بر60 در صد ( اکثریت جمعیــت کشـور در دو قسـمت جنوبـی کشـور ( گوتـالند و سـویلند) ، 

پایتخت کشور( استکهلم) و در شهرهای گوته برگ و مالمو تمرکز یافتهاند  

شاخصهای اقتصادی  

طی دهههای 1950 و 1960،  اقتصاد سوئد عمدتاً در اثر افزایش نرخ تقاضای بیــن المللـی از 

ــوردار گردیـد. رشـد مذکـور،  اقتصاد سوئد جهت خرید مواد خام و اولیه از پیشرفت چشمگیری برخ

شاخص عمومی اقتصاد را افزایش داده و به اعمال تغییرات اجتمــاعی عمـدهای منتـهی گردیـد.ایـن 

ــران  درحالیست که طی دهه 1970 میزان رشد اقتصادی به طور فاحشی کاهش یافته، در نتیجۀ بح

بین المللی  و عدم رشد هماهنگ در تولید، توان اقتصادی سوئد در جهت وفق دادن خـود بـا سـایر 

ــورد شـده و کسـر  مجامع تضعیف گردیده، سرمایه گذاری صنعتی کاهش یافته، بازار کرونا دچار رک

بودجه هنگفتی در تراز پرداختها بوجود آمد. رقابت به طور موقــت بـه واسـطۀ کـاهش ارزش پـول ، 

بهبود یافته اما اعمال این سیاست نیز تورم باال و هزینههای کار باالتر را به بار آورده اســت. از نقطـه 

نظر تاریخی،کشور سوئد از نرخ بی کاری پایینی برخــوردار بـوده اسـت. بـه عبـارت دیگـر در طـول 

دورههای زمانی معین، در ابتدای دهههای1970، 1980 و دهه 1990، بی کاری بر 2-1 در صد بالغ 



 

 

دفتر اطالع رسانی وسنجش افکار  

 

 

 11

  

ــورس شـناور شـده و نـرخ بدهـی بـه طـور عمـده افزایـش  گردید. در نیمه دوم دهه 1980، بازار ب

یافت.بروز  معضل افزایش نرخ بیکاری به افزایش تورم اقتصادی و نرخ بهره منجر گردید. در بحــران 

اقتصادی که در ابتدای دهه1990 بوقوع پیوست، مؤسسات مالی سوئد با کسری اعتبار باالیی مواجه 

گردیدند. این موضوع اتخاذ سیاست کاهش پرداخت وام دولتی بــه اشـخاص و شـرکتها را بدنبـال 

ــش یافتـه و مصـارف  آورده و بر رشد اقتصادی تأثیر منفی گذاشت. بیکاری به طور گستردهای افزای

خانگی به طور عمدهای کاهش یافت مصارف عمومی نیز در نتیجه کاهش مخارج حوزهای شهرداری 

و کشوری،کاهش یافت. در ابتدای دهه1990، هدف اصلی سیاست اقتصادی کشور بر مبارزه با تــورم 

ــاهش یافتـه ودر  و حفظ نرخ ارز ثابت استوار بوده است. در نتیجه اعمال سیاست مذکور نرخ تورم ک

ــرخ تـورم بـه  مقابل نرخ بی کاری از افزایش برخوردار بود. تالشهای به عمل آمده در جهت حفظ ن

ـتقیم  جائی نرسیده از این روی کشور سوئد از نظام پولی اروپا خارج شد که این خود به طور غیر مس

به کاهش شدید ارزش کرونا در سپتامبر 1992 منجر گردید. نرخ ارزش پایین کرونا فرصت مناسبی 

ــرک رو بـه رشـد کشـور در  برای شرکتهای صادراتی فراهم نموده و نرخ پایین تورم در سوئد و تح

ــوان اقتصـادی کشـور  اقتصاد جهانی به بهبود تدریجی کشور منتهی گردید. علی رغم صعود نسبی ت

نرخ بی کاری از افزایش نسبی برخوردار بود. 

ــی اهـداف عمـدهای در جـهت کـاهش بیکـاری و تشـویق  در این راستا دولت سوئد به طراح

استخدام تا آغاز سال 2000 مبادرت نمود که این خود به افزایش نرخ استخدام در پایان دهۀ 1990 

منجر گردید. در پایان دهه 1990 نرخ بهرههای ظاهری و واقعی کاهش یافته و اقتصاد سوئد از رشد 

ــور ثـابت  و افزایش استخدام در حوزۀ گستردهای برخوردار گردید. در حال حاضر رشد اقتصادی کش

بوده، نرخ تورم کاهش یافته و دارائیهای عمومی و تــراز تجـاری از افزایـش چشـمگیری برخـوردار 
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ــه بـا اقتصـاد بیـن المللـی  میباشد. اقتصاد کشور سوئد اقتصادی کوچک و بازمیباشد که در مقایس

ــاالتر از  تضعیف نگردیده و از جایگاه قدرتمندی در نتیجۀ میانگین باالی رشد اقتصادی در سطحی ب

قبل قرار گرفته است. افزایش دارائیهای  عمومی کشور به برنامهها و تغییرات اجتمــاعی خـاصی در 

جهت ارتقای رشد اقتصادی کشور منجر گردیده است. طی دهه 1990 سرمایه گذاریهای عمـدهای 

در حوزۀ آموزش، افزایش امکانات آموزشی مقطع آموزشی پیش دبستانی، گسترش آمــوزش عـالی و 

آموزش بزرگساالن با هدف افزایش قابلیت بزرگ ساالن با سطح پایین آموزش صورت گرفت.سرمایه 

گذاریهایی نیز در حوزه بهداشت و  خدمات مراقبتی مراکز آموزشی سراســر کشـور صـورت گرفتـه 

ــرخ حداقـل بـهره  است. درحال حاضر بازارهای مالی کشور سوئد از ثبات برخودار بوده و به کاهش ن

ــه افزایـش اعتمـاد کشـورهای  وام مبادرت مینمایند. افزایش ثبات اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری ب

ــرای  عضو اتحادیه اروپا به ویژه کشورهای پیرامون سوئد منجر گردیده است. کشور سوئد با وجود اج

معیارهای الحاق به اتحادیۀ مالی اروپا، تا کنون،تصمیم به الحاق به آن نگرفته است.   

نرخ جمعیت   آمارهای جمعیتی 

گروه سنی  نرخ جمعیت بر مبنای درصد  
 0/7 0-6
 1/4 7-18
 0/ 6 19-24
 4/7 25-64
 1/5 +65

جمع 69 /8 
  منبع : دایره آمار سوئد (بین سالهای 2001-2002) 

در سال 2001 تراکم فردی جمعیت 22 نفــر در هـر کیلومـتر مربـع بـوده اسـت. ایـن رقـم از 

ــور اسـتان اسـتکهلم بـر  منطقهای به منطقه دیگر متغیر میباشد. متراکم ترین منطقۀ جمعیتی کش

ــع از آن سـاکن میباشـند. در اسـتان اسـکان  آورد شده است که تعداد 281 نفر در هر کیلومتر مرب
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102 نفر در هر کیلومتر مربع، در حالی که در استانهای شمالی ( یایلند و نورپوتن) تنـها 3 نفـر در 

ــان دهـه 1980  هر کیلومتر مربع ساکن میباشند نرخ تولد در سوئد، پس از سیر صعودی آن در پای

در آغاز دهه 1990، از کاهش چشمگیری برخوردار بوده است. طبق آخرین آمار بدست آمــده طـی 

سال2000 به نسبت هر زن یک و نیم تولد وجود داشته است. میانگین امید به زندگی از حــدود40 

ــان طـی  سال طی دهۀ 1850 به 55 سال در دهه 1900 و 77 سال برای مردان و 82 سال برای زن

دهه 2000 افزایش یافته است.  

توسعه اقتصادی  

جدول توسعه اقتصادی بر مبنای تولید ناخالص ملّی ( بین سالهای 1993-2000) 

 1993  94  95  96  97  98  99  2000
 100  104  108  109  111  115  120  124

 

سهم بودجه دولتی آموزش و تحقیق در دانشگاهها و دانشکدههای کشور طی سالهای (1995-2000) 

 1995  96  97  98  99  2000
 6/3  5/9  6/6  7/660  7/460  7/760

برابر با 
 38/849 میلیون 

سک 

برابر با 
 38/609 میلیون 

سک 

برابر با 
 43/920 میلیون 

سک 

برابر با 
52/886 میلیون 

سک 

برابر با 
 52/148 میلیون 

سک 

برابر با  
54/520 میلیون 

سک 
 

دادهها و اطالعات ذیل بر مبنای میانگینهای سالیانه ارائه گردیده است .در جدول ذیل مجموع 

تعداد افراد استخدامی، افراد بی کار و افرادی که از توانائی برخوردار بوده و افرادی که به طور فعــال 

در جستجوی کار در بازار کارمی باشند، محاسبه گردیده است.  



 

 

دفتر اطالع رسانی وسنجش افکار  

 

 

 14

  

نرخ کل استخدام  

  1990  1993  1995  1997  1999  2000
نرخ جمعیت رده های سنی 
64-16 سال بر مبنای هزار   5397  5461  5523  5549  5581  5602

نرخ جمعیت نیروی کار رده های سنی 
64-16 سال بر مبنای هزار   4560  4320  4319  4264  4309  4362

نرخ استخدام بر مبنای درصد جمعیت 
بر مبنای درصد   83/1  72/ 6  72/2  70/7  72/9  74/2

مردان   85/2  73/0  73/5  72/4  74/8  76/1
زنان   81/0  72/1  70/8  68/9  70/9  72/2

نرخ بیکاری نسبت به نیروی کار بر 
مبنای درصد     1/6  8/2  7/7  8/0  5/ 6  4/7

مردان   1/7  9/7  8/5  8/5  5/9  5/0
زنان   1/ 6  6/ 6  6/9  7/5  5/2  4/3

 

سیاستهای آموزشی  

از جمله اصول بنیادی نظام آموزش سوئد میتوان به برخورداری کلیــه کودکـان و نوجوانـان سـوئدی 

(بدون در نظر گرفتن جنسیت ، محل اقامت و زمینههای فردی، اجتماعی و مــالی) از فرصتهـا و امکانـات 

یکسان آموزش اشاره نمود. برنامههای درسی و جداول زمانی نیز در سطوح ملی و کشوری اعتبار داشــته و 

مقررات دولتی نظام آموزشی در قالب قوانین آموزشی اعمال میگردد . فعالیتهــای پیـش دبسـتانی طـی 

سال 1998 در قالب تمرکــز بـر قوانیـن آموزشـی و بـه صـورت تدویـن آئیـن نامـههای آموزشـی صـورت 

گرفت.گفتنی است که تا قبل از سال 1998 مقررات فوق بخشــی از قوانیـن خدمـات اجتمـاعی محسـوب 

میگردید .در سال 1999 دولت سوئد به بازبینی قوانین آموزشی توسط کمیتههای پارلمانی مبادرت نمود. 

هدف از اجرای طرح فوق هر چه ساده و شفاف تر نمودن قوانین آموزشی و اهداف و مسئولیتهای دولت و 

ــور مشـخص تـر نمـودن وظـایف  شهرداریهای کشور در این خصوص بود. از جمله دیگر اهداف طرح مذک
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شهرداریها در جهت تضمین کیفیت و اعمال سیاستهای برابری طلبانــه در اعطـای امکانـات آموزشـی بـه 

افراد میبود.  

سیستم پیش از اصالحات 

در نظام آموزش پيش از اصالحات، هدف از آمــوزش درمـدارس پايـه آمـوزش مهارتـهاي الزم جـهت 

حضور دانش آموزان درجامعه بوده و كليه اين موارد به عنوان پايهاي جهت تحصيل بيشتر درمراكز آموزش 

متوسطه محسوب ميگرديد. درحال حاضرمدارس پايه كشور سوئد از٣ سطح ذيل متشكل ميگردد: 

ـ سطح مقدماتي ( سال اول تا سوم ) 

ـ سطح متوسطه ( سال چهارم تا ششم ) 

ـ سطح تكميلي ( سال هفتم تا نهم ) 

ــوزش درسـطح متوسـطه ومقدمـاتي تحـت عنـوان آمـوزش  در نظام آموزشي پيش از اصالحات از آم

ابتدايي و از آموزش درسطح تكميلي به عنوان آموزش مقدماتي متوسطه ياد ميگردد. 

مدارس سطح مقدماتي و متوسطه در اغلب مناطق مسكوني وجود داشته، يك يا دو كــالس در سـال 

ــي روسـتايي  برگزار نموده و١٥٠ تا ٣٠٠ دانش آموز را تحت پوشش قرارميدهند. مدارس كوچكتر در نواح

كم جمعيت واقع شده و دانش آموزان ٢ تا ٣ سال مختلف به تحصيل در آن مراكز مبادرت مينمايند. 

ــوده و٦٠٠ –١٥٠ دانـش آمـوز را تحـت پوشـش قـرار  مدارس سطح تكميلي بطور معمول بزرگتر ب

ــه سـطوح را  تحـت پوشـش قـرار ميدهنـد از افزايـش  ميدهند. طي سالهاي اخيرتعداد مدارسي كه كلي

ــي بـه دانـش آمـوزان  برخوردار گرديده است. معلمين اين سطوح بطور عملي به ارائه كليه مباحث آموزش

مبادرت مينمايند. معلمين آموزش ديده نيز به آموزش موسيقي، هنرهاي دســتي ، مطالعـات تصويـري و 

تربيت بدني از سطح متوسطه به بعد مبادرت مينمايند.  
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سیستم پس از اصالحات  

تغییرات اخیری که درچارچوب قوانین نظام آموزشی مدارس کشور رخ داده بــه کنـترل وسـاماندهی 

ــامبر1993 ، مجلـس  مدارس و ایحاد شرایط کاری و تغییرات اساسی درمدارس منجر گردیده است. در دس

ملی سوئد قوانینی بر پایه خط مشی برنامههای جدید بــرای سیسـتم مـدارس کشـور طراحـی نمـود. ایـن 

قوانین با مدیریت بر پایه نتایج و اهداف سیستم آموزشی مدارس همــاهنگی دارد.سیسـتم جدیـد ا ز سـال 

ــوزان نـاتوان ذهنـی و مـدارس ویـژه  تحصیلی 1995-1996 برای پایه های 7-1مدارس پایه ویژه دانشآم

ــه هفتـم تـا نـهم بـه  دانشآموزان سامی زبان به مورد اجرا گذارده شد. دانش آموزانی که هم اکنون در پای

تحصیل مبادرت مینمایند،میتوانند با توسل به نظام قدیم آموزشی به تحصیالت خود پایان دهند.  

این در حالیاست که نظام جدید آموزشی از سال تحصیلی 1997-1998 به صورت کــامل بـه مـورد 

اجرا گذارده شد. 

ساختار کلی نظام آموزشی  

نخستین مرحله نظام آموزشی کشور سوئد مقطع آموزشی پیش دبستانی ویژه  نظام آموزش کودکــان 

ــان ،  ردههای سنی زیر 6 سال میباشد. ساختار کلی نظام آموزشی سوئد، مدارس عمومی کودکان و نوجوان

مدارس پیش دبستانی ،مدارس پایه، مدارس استثنایی و مدارس ویژه فرهنگ سامی را شــامل مـیگـردد. 

ــی و همچنیـن نـهادهای آمـوزش بـزرگ  دورههای آموزش آزاد بزرگ ساالن نیز توسط مدارس عالی مردم

ــی اعمـال گردیدکـه از  ساالن برگزار میگردد.از اول اوت 1998 در برنامههای آموزشی کشور تغییرات جزئ

ــه آمـوزش در اول  آن جمله میتوان به الحاق مقطع آموزش پیش دبستانی و مراکز تفریحی ویژه کودکان ب

اوت پایه کشور اشاره نمود.طی سال1998 نخستین برنامه آموزشی ملی ویژه مراکز آموزش پیش دبســتانی 

ــطه صـورت  طراحی گردید. بین سالهای 1992 تا 1995 تغییراتی در ساختار مقطع آموزش تکمیلی متوس
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ــالوه بـر ایـن کلیـه  گرفته و کلیه برنامههای آموزشی در قالب 17 برنامه آموزش ملی سازماندهی گردید. ع

برنامههای آموزشی حول هشت هسته موضوعی اعم از آموزش زبــان سـوئدی بـه عنـوان زبـان دوم، زبـان 

ــه  انگلیسی، مطالعات اجتماعی، مطالعات مذهبی، ریاضیات، علوم ، ورزش، بهداشت و فعالیتهای هنری ارائ

گردید. در نظام جدید آموزش عالی که در سال 94-1993 طراحــی گردیـد، کلیـه دورههـای آموزشهـای 

ــذ شـده یـا بطریقـی  عالی بصورت ترمی به دانشجویان ارائه میگردد. ترمهای تحصیلی به طور جداگانه اخ

انتخاب میگردند. که به اخذ یکی از سه مدرک ( درجه) عمومی آموزش دانشگاهی منتهی میگردد. 

ــه گواهـی نامـه کارشناسـی بـا حداقـل آمـوزش 3 سـاله و مـدرک  از جمله مدارک مذکور میتوان ب

ــا حداقـل  کارشناسی ارشد که خود بر دو نوع مدرک کارشناسی ارشد آموزشی ( حداقل160 واحد درسی ب

آموزش ( 4 ساله) و مدرک کارشناسی ارشد حرفهای( یک ترم الحاقی با حداقل40 واحد درسی بـا حداقـل 

آموزش 1 ساله ) اشاره نمود.تعداد مدارک علمی سوئد بر 55 مدرک حرفهای بالغ میگردد که از این تعداد 

13 مدرک علمی در دانشگاه علوم کشاورزی سوئد ارائه میگردد. شرحی درباره مــدارک مختلـف علمـی و 

اهداف ارائه چنین مدارکی را میتوان در آئین نامه آموزش عالی و در آئین نامــه دانشـگاه علـوم کشـاورزی 

سوئد جستجو نمود .تعدادی از گواهی نامههای حرفهای نیز برای حرفههای در نظر گرفته شده که به ثبـت 

و تایید رسمی نیاز دارند که از آن جمله میتوان به گواهی نامههای علوم حرفهای اشاره نمود. 

دورههای آموزشی آزاد بزرگ ساالن، از طریق دبیرستانهای مردمی و نهادهای آمـوزش بـزرگسـاالن و 

هم چنین برخی از مدارس تکمیلی آموزش بزرگ ساالن برگزار میگردد. بخش عمــدهای از آمـوزش عـالی 

کشور سوئد در جهت آموزش عالی بزرگ ساالن هدایت شده است.  
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امتیازات آموزشی  

دسترسی جغرافیایی 

مطابق قوانین کشورسوئد، کلیه کودکان ونوجوانــان سـوئدی میبایسـتی بـه امکانـات آمـوزش پیـش 

دبستانی ومراقبتهای ویژه کودکان بدون توجه به محل اقامت خود دسترسی داشته باشند 

ــتی بصـورت یکسـان بـه نظـام آمـوزش دولتـی  عالوه براین کلیه کودکان و نوجوانان سوئدی میبایس

دسترسی داشته وکلیه مدارس نیز میباید بدون توجه به محل اقامت دانش آموزان به ارائه خدمات آموزشی 

ــه ویـژه کودکـان را  یکسان مبادرت نمایند ازآنجاییکه درکشورسوئدشهرداریها مسئوولیت ارائه آموزش پای

عهده دارمیباشند، ازاین روی موظف به ارائه خدمات ایاب وذهاب به دانش آموزان نیز میباشد.  

دولت سوئد هم چنین به تأمین نیازمندیهای مدارس سوئدی مستقر درکشورهای خارجی باتعداد 

ــی تخصیـص  متعددی از شهروندان سوئدی مبادرت نموده و بودجههای خاصی به اجرای چنین اهداف

ــل بـه چنیـن اهدافـی میتـوان بـه افزایـش   میدهد .ازجمله مهم ترین سیاستهای دولت سوئد درجهت نی

برگزاری دورههای آموزش ازراه دور (برنامههای آموزشی غیر متمرکز)درجهت گســترش دامنـه جغرافیـایی 

برگزاری و ارائه دورههای آموزش عالی اشاره نمود.  

انتخاب محل تحصیل  

ــزو مـدارس مقـاطع  مطابق قوانین ملی کشورسوئدکلیه کودکان ونوجوانان سوئدی ازحق انتخاب مراک

ــوزان  پیش دبستانی ، ابتدایی وآموزش عالی برخوردارمیباشند و این درحالیست که عالوه برنظرات دانشآم

شرایط آموزشی خاصی نیز میبایستی درروند پذیرش دانش آموزان یا دانشجویان مد نظر قرار گیرد.  



 

 

دفتر اطالع رسانی وسنجش افکار  

 

 

 19

  

نهادهای مرکزی آموزشی  

مالحظات تاریخی  

مدارس کشور سوئد در قرون وسطی اصوالً با کلیساها مرتبط بوده و معلمان مراکز آموزشی کشور نـیز 

کشیشان و راهبان بودند. جوانانی که میخواستند آموزشهای خود را پی گیری نمایند، مجبور  به ثبت نام 

در دانشگاههای سایر کشورهای اروپایی بودند. اولین دانشگاه سوئد با نام اوسپاال، در سال 1477 و متعــاقب 

آن دومین دانشگاه کشور با نام لوندکی در سال 1668 تأسیس گردید. اولین قانون آموزش که در خصــوص 

ــود. طـی قـرن 17 میـالدی  مدارس سوئد به تصویب رسید، بخشی از قانون سال 1571 کلیساهای کشور ب

ــه از آن جملـه میتـوان بـه احـداث مـدارس مقطـع تکمیلـی  نظام آموزشی کشور دچار تغییراتی گردیدک

ــه مـدارس مذکـور تنـها از کودکـان خانوادههـای بـا نفـوذ ثبـت نـام  متوسطه اشاره نمود. گفتنی است ک

مینمود.در دانشگاههای کشور نیز فعالیتهایی در جهت تربیت افراد متخصص به عمل میآمد.  

ــای مذهبـی کـه توسـط کلیسـاها طراحـی  مدارس مقطع آموزش ابتدائی نیز اغلب به ارائه آموزشه

ــوزش مهارتـهای خوانـدن و نوشـتن  میگردید، مبادرت مینمودند. طی قرن 18 تالشهایی که در جهت آم

ــه در کشـور سـوئد طـی سـال 1842 منجـر گردیـد. در همـان اثنـاء  صورت گرفت، به احداث مدارس پای

دانشکدههای تربیت معلم در نواحی مختلف کشور احداث گردید.  

در سال 1849 ، مدارس تحت نظارت کلیساهای کشور به مدارس متمرکز متوســطه کـه بـه آمـوزش 

زبان التین و علوم مبادرت مینمودنــد، تغیـیر وضعیـت داد.13 سـال بعـد، آزمـون ورودی مـراکز آمـوزش 

متوسطه جهت اعطای مدرک علمی به فارغ التحصیالن برگزار گردید.  

در سال 1905 برای نخستین بار ، اساسنامههای آموزش متوسطه به تصمیــم دورههـای آموزشـی بـه 

3سال پیش از آموزش متوسطه و3 سال پس از آموزش متوسطه و انتقال از کالس پنجم پیش از متوســطه 
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ــطه، مـدارس تحـت  به چهار سال پیش از متوسطه مبادرت نمودند. پس از اعطای گواهینامه آموزش متوس

نظارت شهرداریها و مدارس دولتی با تمرکز عملی بر مقاطع خاصی در تجارت و صنعت گسترش یافتند.  

در سال 1972 با اجرای اصالحات آموزشی، ادامه تحصیل از مقطع آموزش ابتدائی به متوسطه میســر 

ــرای دانـش آمـوزان دخـتر جـهت پذیـرش در مـدارس  گردید. درهمان اثناء فرصتهای آموزشی ویژهای ب

متوسطه فراهم گردید .در سال 1962 مجلس ملی سوئد ( ریکسدگ) به طراحی آموزش پیش نیاز پیوسته 

با دوره زمانی 9 سال و احداث مدارس فنی و حرفهای مبادرت نمود.برگزاری آزمون ورودی درسال1969 از 

میان برداشته شد و در عوض نظامی جهت ارزیابی علمی دانش آموزان از طریق برگزاری آزمون سراسری و 

ــات دهـه1970موجب گردیـد تـا مراکـز  سنجش نمرات افراد با میانگین ملی طراحی گردید. اعمال اصالح

آموزش متوسطه، مدارس فنی – حرفهای و آموزش حرفهای تحت نهاد مدیریتی واحدی قرار گیرند.ساختار 

ــانون  آموزشی عالی کشور نیز در سال1977 با هدف خلق نظام یکپارچه تحصیالت عالی اصالح گردیده و ق

و دستورات جدیدی به تصویب رسید. در سال1991 قانون دولتی تعیین معلمین و رؤسای مدارس توســط 

ــهت کـاهش مسـئولیت شـهرداریها در  شهرداریهای کشور از میان برداشته شد و این نخستین گام درج

کارکرد کلی مدارس کشور بود. درهمان اثناء وظیفه و نقش مسئوالن اصلی حوزه مدارس از تدارک قوانیــن 

جزئی به تمرکز بر ارزشیابی مراکز آموزشی کشور تغییر وضعیت داد.گفتنــی اسـت کـه وظـایف مذکـور در 

ــیگـردد . درسـال1992 قوانیـن نظـام جدیـد  حال حاضر توسط هیئت دولت و آژانس ملی آموزش اجرا م

ــین بـا 16 برنامـه ملـی جـایگزین  آموزش عالی کشور تصویب گردید. در این نظام رشتههای آموزشی پیش

ــی عـالی کشـور طـی  گردیده و آموزش عمومی و آموزش حرفهای با یکدیگر ادغام شد. اصالح نظام آموزش

ــه در اصالحـات فـوق نقـش هدایتـی  سال1993 با قوانین آموزشی عالی جدیدی همراه بود.گفتنی است ک

کمتر و مسئولیت بیش تری به دانشگاهها، دانشکدهها و مراکز آموزش عالی کشور تفویض گردید. در همین 
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راستا دولت و مجلس ملی سوئد (ریکسدگ) عهده دار مســوولیت ارزیـابی و نظـارت بـر ارتقـای پیشـرفت 

کیفیتی آژانس ملی آموزش عالی گردید. مسئولیت نظارت بر آمــوزش پیـش دبسـتانی و ابتدایـی از وزارت 

ــوم منتقـل گردیـد. در اول ژانویـه 1998 نـیز مسـئوولیت  بهداشت و امور اجتماعی به وزارت آموزش و عل

رسیدگی بر فعالیتهای مقطع آموزش پیش دبستانی و مراقبــت از کودکـان در سـنین آمـوزش از انجمـن 

ــوزش جدیـدی بـا عنـوان  سالمت و رفاه ملی به آژانس ملی آموزش منتقل گردید. در همین اثناء مراکز آم

مراکز آموزش پیش دبستانی جهت آموزش کودکان ردههای سن6-3 ســال توسـط شـهرداریهای منـاطق 

مختلف کشور احداث گردید.الزم به ذکر است که حضور درمراکز آموزش پیش دبستانی اختیاری است.ایـن 

ــش دبسـتانی و  درحالیست که در برنامه درسی مدارس پایه، اصالحات جزئی درجهت گنجاندن آموزش پی

ــوزش  مراکز تفریحی در برنامه آموزش ملی صورت گرفته است. تقریباً کلیه آموزشهای پیش دبستانی ، آم

ــوزش افـراد بـا ناتوانیـهای جسـمانی، آمـوزش افـراد ناشـنوا، آمـوزش  پایه ، آموزشهای فرهنگ بومی، آم

مهارتهای جسمانی، آموزش بزرگساالن و آموزش علوم تکمیلی و تحقیقات مورد حمایت وزارت آموزش و 

علوم سوئد قرار میگیرند. رسیدگی و نظارت بر امور دانشگاههای علوم کشاورزی سوئد و تربیت نیروی بازار 

ــیرد. بـه عـالوه،  کار نیز به ترتیب توسط وزارت کشاورزی، وزارت صنایع،استخدام و ارتباطات صورت میگ

ــور  وزارت دفاع سوئد مسئولیت تربیت نظامیان و وزارت دادگستری نیز مسئوولیت تربیت نیروی پلیس کش

را بر عهده دارند.  

آموزش رسمی پیش دانشگاهی 

از آنجایی که اصل اساسی درساختار آموزشی کشور سوئد بر فراهــم آوردن امکانـات آموزشـی بـرای 

ــان اسـتوار میباشـد، از  کلیه شهروندان سوئدی  بدون توجه به پیشینه قومی واجتماعی و تابعیت فردی آن
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ــی  این روی کلیه مدارسی که از قوانین آموزشی پایه تبعیت مینمایند (مدارس ابتدایی و مقدماتی و تکمیل

متوسطه) به صورت فراگیر طراحی  شدهاند تا کلیه نسل جوان را تحت پوشش قرار دهند. 

ــاتی و تکمیلـی متوسـطه مراکـز آموزشـی   عالوه برمواد درسی، کتب آموزشی مدارس ابتدایی ومقدم

سراسر کشور یکسان است. قوانین کشوری خــاصی نـیز در خصـوص سـاختار آموزشـی کشـور در قوانیـن 

آموزشی کشور توسط مجلس ملی به تصویب رسیده است. تحصیالت ویژه بزرگساالن نیز درکشور ســوئد از 

سابقه تاریخی طوالنی برخوردار بوده وگزینه های گوناگونی درسراسر کشور جهت ادامــه تحصیـالت وجـود 

دارد. تحصیالت ویژه بزرگساالن به صورت یکسان با آنچه در مدارس، از ابتدایی تا متوسطه، ارائه میگـردد،  

بخشی از ساختار مدارس عمومی محسوب میگردد. این امتیاز خود به هر فرد این امکان را میدهد کــه بـه 

ــوده و مجـددا بـه سـاختار رسـمی مـدارک آموزشـی  تکمیل تحصیالت خود تا مقطع متوسطه مبادرت نم

بپیوندد . بنابراین آموزش در سوئد از نظر ساختاری به صورت دورههای آموزشی یکسان از سطح ابتدایی تا 

آموزش متوسطه وآموزش بزرگساالن برای کلیه شهروندان سوئدی فراهم میباشد. عــالوه برایـن طرحهـای 

مالی گوناگونی نیز اتخاذ گردیده که به دانش آموزان ودانشجویان اجازه میدهد تا درطول سنوات آموزشــی 

ــالی مـورد نیـاز خـود را  خود (آموزش متوسطه و آموزش بزرگساالن) و همچنین تحصیالت عالی منابع م

فراهم نمایند. 

آمار تحصیلی تعداد دانشآموزان و مدارس 

ــطه  طبق آخرین آمار بدست آمده تعداد 305300 دانشآموز سوئدی در مراکز تکمیلی آموزش متوس

آموزش میبینند.گفتنی است از %4/7 از این تعداد (14300) درمراکز تکمیلی متوسطه مستقل(خصوصی) 

ثبتنام به عمل میآید.سهم مذکور طی سالهای اخیر بهطور چشمگیری افزایش یافته و این در حالیاست 

که طی سال 1996 تنها از %1/8 دانشآموزان در مدارس مستقل ثبتنام به عمل میآمد.  
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ــه فعـالیت داشـته کـه %15 از ایـن  طبق آخرین آمار بدست آمده طی سال 1996 تعداد 654 مدرس

مدارس، مستقل بوده و توسط نهادها و مؤسسات خصوصــی اداره شـده و 5 در صـد نـیز توسـط شـوراهای 

استانی اداره میگردند. طبق آمار مذکور میانگین دانشآموزان هر مدرسه به 467 دانشآموز بالغ میگردد.  

تعداد دانشآموزان مقاطع آموزش پیش دانشگاهی(15 اکتبر 2000) 

تعداد برنامه تعداد برنامه 

برنامههای هنری. . .……………  
برنامه تجارت و مدیریت. . .………  

برنامههای تفریحی…………… 
برنامه ساختمان . .……  

برنامه مهندسی الکتریک. .………  
برنامه انرژی………………… 

برنامه غذا. . .…………………  
برنامه صنایع دستی. . .…………  

برنامه بهداشتی……………… 
برنامه هتلداری، رستوران و تغذیه 

 14/600
 12/100
 12/100
 7/000
 12/006
 2/000
 1/500
 4/200
 9/800
 13/700

برنامه صنایع. . .…………………  
برنامه رسانهها.…………………  

برنامه بهرهبرداری منابع طبیعی…… 
برنامه علوم طبیعی. . .……………  
برنامه علوم اجتماعی.……………  
برنامه فنی.……………………  
برنامه مهندسی خودرو. . .…………  
برنامههای شخصی. . .……………  
برنامههای آموزشی. . .……………  
سایر برنامهها. .…………………  

 4/800
 12/300
 6/600

 51/100
 72/400
 6/900

 10/200
 21/400
 24/800
2305/000

کل                                                                                                           305/300        
 

ــدارس پایـه در بـهار  طبق آخرین آمار بدست آمده تقریباً کلیه آندسته از دانشآموزانی که به اتمام م

2000 نائل آمدهاند(95 درصد) در اکتبر همان سال به مراکز تکمیلی آموزش متوسطه وارد شدهاند.  

ــه چـهارم دانشآموزانـی کـه وارد  طبق آخرین آمار بدست آمده طی سال 97-96 همچنین حدود س

مراکز تکمیلی متوسطه شدند، (73 درصد) چهارسال بعد این دوره را به پایان رساندند و این در حالیاســت 

ــد بـه  که حدود 38 درصد از دانشآموزانی که در بهار سال 97 به اتمام مقطع تکمیلی متوسطه نائل آمدهان

تحصیل در مراکز آموزش عالی طی سال بعد تحصیلی مبادرت نمودهاند که در مقایســه بـا آمـار 10 سـال 

گذشته، که رقم تخمینی 20 درصد را نشان میدهد از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است.  
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دورهها، رشتهها و تعداد ساعات آموزشی 

ـــی  کلیـه دورههـای آموزشـی از برنامـه درسـی خـاصی برخـوردار میباشـند. برنامـههای درسـی مل

توسط«آژانس ملی آموزش» تعیین میگرددو این درحالیست کــه تدوینگـران برنامـههای آمـوزش محلـی 

رؤسای مدارس میباشند.«قوانین آموزشی» کشور نیز شامل جدول واحدهای آموزشی میباشد کــه تعـداد 

ــی و  واحدهـای آمـوزش تکمیلـی متوسـطه و چگونگـی تقسـیمبندی ایـن واحدهـا در هسـتههای موضوع

موضوعات خاص آموزشی در آن ارائه گردیده است.  

جدول واحدهای آموزشی 

واحدهای مقطع تکمیلی متوسطه هستههای موضوعی 

زبان سوئدی / زبان سوئدی به عنوان زبان دوم و ریاضیات 
زبان انگلیسی 
علوم اجتماعی 

علوم 
علوم مذهبی 
علوم هنری 

تربیت بدنی و بهداشت 
واحدهای اختیاری انفرادی 

 200
 100
 100
 100
 50
 50
 50
 300

2500 جمع کل واحدهای آموزشی 
  

ــه و فعـالیت مـورد نظـر دورههـای آموزشـی را در بـر  واحدهای مقطع تکمیلی آموزش متوسطه دامن

ــا گذرانـدن تعـداد واحدهـای درسـی الزم بـه اتمـام  میگیرند  دورههای آموزش مقطع تکمیلی متوسطه ب

ــه در نظـام  میرسند. دوره معمول آموزش مذکور مدت زمان3 سال به طول انجامیده و این درحالیاست ک

ترمی –واحدی، دانشآموزان قادر به گذراندن دوره آموزش درکمتر یا بیشتر از3 سال میباشند   
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ساعات آموزشی 

از سال2000 دانشآموزان دروس هنر، علوم طبیعی و علوم اجتمــاعی از حـق برخـورداری از حداقـل 

2180 ساعت آموزش60 دقیقهای و دانشآموزان دروس فنی و حرفهای نیز از حــق برخـورداری از حداقـل 

2400 ساعت آموزش60 دقیقهای برخوردار میباشند.  

زبان سوئدی به عنوان زبان دوم و زبان مادری 

زبان سوئدی به عنــوان زبـان دوم در کلیـه مقـاطع بـه عنـوان یـک موضـوع تخصصـی آموزشـی بـه 

ــان دوم بـه عنـوان  دانشآموزان ارائه میگردد .دانشآموزان مهاجر از حق انتخاب زبان سوئدی به عنوان زب

ــت آن دسـته از مـهاجرینی کـه عالقمنـد مطالعـه زبـان  واحد درس عمومی برخوردار میباشند.گفتنی اس

سوئدی به عنوان هسته موضوعی باشند میتوانند به مطالعه زبان در قالبهای آمــوزش شـخصی و تکمیلـی 

ــا ایـن زبـان در مـدارس پایـه  مبادرت نمایند.آشنایی اولیه دانشآموزان و برخورداری از دانش قبلی آنان ب

میباشد .آندسته از دانشآموزانی نیز که اخیراً وارد سوئد شده و از دانش پایــه در زبـان سـوئدی برخـوردار 

نمیباشند از سن 16 سالگی از حق استفاده از آموزش زبان سوئدی ویژه افراد مهاجر برخوردار میگردند.  

هدف از آموزش زبان سوئدی به عنوان زبان مادری قادر ساختن کودکان سوئدی به حفظ و کـاربرد از 

زبان مادری خود و فراهم نمودن فرصت دوزبانگی و آشنایی غیر بومــی بـا زمینـههای فرهنگـی کشـور بـه 

عنوان زبان دوم میباشد . برخورداری ازحق آموزش زبان مادری( زبان سوئدی) درمدارس کشور ســوئد بـه 

7 سال اولیه آموزش محدود میگردد.  
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مقطع آموزش پایه  

تاریخچه  

در سال 1842 همزمان با حکمرانی کارل چهاردهم مدارس ابتدائی درکشور سوئد احداث گردید. 

ــان حکومتـی مبنـی براحـداث مـدارس پیـش دبسـتانی توسـط  در مورخه 18 ژوئن همان سال، فرم

ــد میبـود کـه  کلیساها صادرگردید. مدارس ابتدائی برای مدت زمان مدیدی مختص خانوادههای کم درآم

ــدارس دولتـی دسـتور  هیچ راهی به آموزش عالی نداشتند.گفتنی است که عمده مدارس مذکور در قالب م

زبان احداث گردید.در بدو تاسیس، دورههای آموزش ابتدائی به صورت مختلط برگزار شده و مدارس گرامر 

ــه مـدارس جـداگانـهای  و مراکز مقدماتی متوسطه مختص دانشآموزان پسر بوده و دانشآموزان دختر روان

میگردیدند. این درحالی بود که مدارس مقدماتی متوسطه از آغاز قرن20 آغاز به فعالیت نمود. اگر چــه در 

آن زمان مدارس دخترانه زیادی وجود داشت اما با این وجود، مدارس دخترانه با سیستم 9 ساله آموزشــی 

ــوزش 11 سـاله (ترکیبـی از دوره ابتدائـی 7  از میان برداشته شد.در سال 1962 ، مقطع آموزش پایه با آم

ساله و دوره مقدماتی 4 ساله) سازماندهی گردید.  در همان اثناء نخستین برنامه پیشرفته آموزشی مدارس 

طراحی گردید. برنامههای آموزشی نیز طی سالهای1969 و1980 و 1994 تغییر یافت. 

مطابق جدیدترین قوانین آموزشی کشور، کلیه کودکان و نوجوانان سوئدی میبایستی به طور یکســان 

و بدون توجه به جنسیت ،محل سکونت و شرایط اقتصادی و اجتماعی از سیستم آموزشی یکسان برخوردار 

گردند. در اول ژانویه 1998، نوع جدیدی از آموزش پیش دبســتانی بـه سـاختار سیسـتم آموزشـی کشـور 

ــان رده سـنی 6 سـال کـه در  اضافه گردید .مقطع مذکور جانشین فعالیتهای ویژه آموزشی مختص کودک

چارچوب آموزش پیش دبستانی به آنان ارائه میگردید شد. هدف از اعمــال چنیـن اصالحـاتی مراقبـت از 

کودکان سوئدی بود. مطابق چنین اصالحاتی ، شهرداریهای کشور ملزم به احــداث مراکـز آمـوزش پیـش 
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ــاری  دبستانی برای کلیه کودکان رده سنی6 سال میباشند و این در حالیاست که حضور در کالسها اختی

ــتانی ثبـت  است.از حدود 8 درصد از افراد رده سنی6 سال در مدارس پایه و از مابقی در مدارس پیش دبس

نام به عمل میآید.  

چارچوبهای قانونی 

سیسـتم ملـی آموزشـی کشـور سـوئد تحـت قوانیـن آموزشـی مصـوب مجلـس ملـی ســوئد 

(ریکسدک) اداره میگردد .از سال 1995، برنامه درسی مشترکی برای سیستم آموزشی پایه کشــور 

ــا اعمـال تعدیـالت مختصـری،  اتخاذ گردیده است. از اول آگوست 1998، برنامه آموزشی مشترک ب

برای مدارس پایه و مراکز آموزش پیش دبستانی طراحی گردید . در ســال 1999 دولـت سـوئد بـه 

بازنگری قوانین آموزشی کشور توسط کمیته پارلمانی مبادرت نمود. بازبینی برنامههای آموزشـی بـه 

ــه ارائـه گـزارش کـار خـود در اکتـبر 2001 بـه وزارت  کمیته مذکور تفویض گردیده و کمیته نیز ب

آموزش ملی مبادرت نمود.  

ساختار آموزش پایه  

شهرداریهای مناطق مختلف کشور  موظف به برگزاری کالسهای پیش دبستانی برای کلیه کودکان 

ــا ایـن  سوئدی رده سنی 6 سال میباشند.با وجودیکه فعالیتهای آموزشی پیش دبستانی اختیاری است،  ب

ــابند. مطـابق  حال اکثریت قریب به اتفاق کودکان رده سنی شش سال سوئدی در این کالسها حضور میی

قوانین آموزشی کشور سوئد گذراندن دوره آموزشی 9 ساله برای کلیه کودکان ردههای سنی 7 تا 16 سـال 

ــدارس ملـی  اجباری است. قوانین مذکور هم چنین به بهره مندی کودکان و نوجوانان سوئدی از سیستم م

تأکید دارد. آغاز سنوات آموزشی کودکان سوئدی متغیر بوده اما بهطورکلی از سن 6 سالگی آغاز میگردد. 
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این در حالیاست که میتوان حضور در آموزش پایه را تا سن 8 سالگی به تعویــق انداخـت.حضـور در 

آموزش پایه 9 ساله بدون احتساب سن آغازین مدرسه رفتن کودک، الزامی است. 

گفتني است طي سال تحصيلي ٩٨-٩٧ اين فرصت دركليه شهرها فراهم آمــد. طـي سـال تحصيلـي 

٩٢-٩٣ در٧٠% از شهرها فرصت بهره مندي كودكان رده ســني ٦ سـال از حضـور درمـدارس پايـه فراهـم 

ــه اي٦ سـاله يـا كـوچكـتر بودنـد . دولـت نـيز درقـالب  آمد.در اكتبر١٩٩٣، ٥,٣ % از دانش آموزان مدرس

ــدت زمان١٠سـال  كميسيون ويژهاي به تحقيق درخصوص نتايج افزايش سنوات تحصيلي مدارس پايه به م

مبادرت نموده است. گزارش نهايي كميسيون درجهت بازنگري به آژانــس هـاي ملـي و منطقـهاي ارسـال 

ــوئد  ميگردد. مدارس ابتدايي سوئد نخستين بار در سال١٨٢٤ معرفي گرديد. در سال١٩٦٢مجلس ملي س

ــه  دوره٩ساله مدارس پايه فراگير را تصويب نمود. در سال تحصيلي١٩٧٣- ١٩٧٢ اين ظرح به طور كامل ب

ــه فعـاليت خـود  مرحله اجرا در آمد. درحال حاضر اين طرح بر اساس قوانين تحصيلي مصوب سال ١٩٨٥ب

ادامه داده و طي سالهاي١٩٩٤- ١٩٩١  نيز اصالحاتي در آن اعمال گرديد.سيستم آموزش پايه بر آمــوزش 

پايه GRUNDSKOLAN ، آموزش پايه SAMI ويژه كودكان سامي زبان ، مدارس استثنايي ويژه كودكان 

مواجه با معلوليتهاي خاص و مدارس پايه ويژه كودكان مواجه با عقب ماندگي ذهني تقسيم ميگردد.  

كل دوره آموزش پايه بصورت آمـوزش مختلـط و رايگـان ارائـه شـده و هـر سـال تحصيلـي از٢ تـرم 

تحصيلي(٤٠ هفته معادل ١٧٨روز تحصيلي و١٢روز تعطيل) متشكل ميگردد.ترم تحصيلي پـاييز از پايـان 

ــامد.حضـور در  آگوست تا پايان دسامبر وترم تحصيلي بهار نيز از ابتداي ژانويه تا ابتداي ژوئن بطول ميانج

ــه درشـرايط  مدارس پايه براي حداكثر١٩٠روز در سال و٨ ساعت در روز اجباري است و اين درحاليست ك

ــه از  خاص،دانش آموزان از گذراندن برخي آموزشهاي پايه معاف ميگردند. به عنوان مثال دانش آموزاني ك

مذاهب ديگري برخوردار ميباشند ميبايستي به مطالعه دروس مذهبي مربوطه مبادرت نمايند.  
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مطابق قوانین اول ژانویه سال 2002، آندسته از کودکانی که تحت عنوان پناهنده یا به دالیل مشــابه 

ــاری )مـیگردنـد. مطـابق چنیـن قوانیـن  درکشور سوئد اقامت دارند نیز مشمول قوانین آموزش پایه ( اجب

ــی کودکـان و آمـوزش در نظـام  کودکان مذکور نیزمیبایستی از فعالیتهای پیش دبستانی،امکانات مراقبت

ــیر میباشـد، بـه نحـوی کـه 3 /1 درصـد  آموزشی عمومی برخوردار گردند. نرخ جمعیتی مدارس پایه متغ

ــد مـدارس خصوصـی از کمـتر از100 دانشآمـوز برخـوردار  مدارس تحت نظارت شهرداریها و 3 /2 درص

میباشند.  

شرایط پذیرش تحصیلی 

طبق قوانین آموزشی کشور سوئد امکان حضور در مدارس پایه برای کلیه کودکان مقیم کشور فراهــم 

ــنی16-7 سـال جـهت برخـورداری از  آمده است. قوانین مذکور با قوانین آموزشی ویژه کودکان ردههای س

تحصیل در مدارس دولتی همسو میباشد. دوره آموزشی مدارس پایه در انتهای فصل بهارهنگامی که افــراد 

ــال میرسـند،  به رده سنی16 سال و چنانچه در کالس پیش دبستانی حاضر شده باشد به رده سنی 17 س

به انتها میرسد. تا قبل از سال 1991 سن آموزش جهت ورود به مدارس پایه رده سنی 7 ســال میبـود و 

ــه مـایل باشـند  این در حالیاست که در پی تصمیم سال 1991 مجلس ملی سوئد (ریکسدگ) والدینی ک

ــه تحـت  میتوانند به ثبت نام کودکان خود1 سال زودتر از موعد مقررمبادرت نمایند. شهرداریها موظف ب

پوشش قرار دادن کلیه کودکان سوئدی رده سنی6 سال در مدارس پایه کشور میباشند.گفتنــی اسـت کـه 

ــه را تـا سـن 8 سـالگی بـه تعویـق انداخـت. از  تحت شرایط خاصی میتوان حضور کودکان در مدارس پای

کودکان سوئدی معموال در نزدیکترین مدارس به محل زتدگی آنان ثبت نام به عمل میآید. 

این در حالیاست که والدین ممکن اســت بـه ثبـت نـام کودکـان در مـدارس دیگـر اعـم از مـدارس 

شهرداری یا خصوصی مبادرت نمایند. شهرداریهای محلی نیز به تقبل هزینه تحصیلی دانشآموزان بــدون 
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توجه به نوع مدارس انتخابی والدین مبــادرت مینمـایند.چگونگـی اتخـاذ ایـن تصمیمـات درشـهرداریها 

ــه شـهرداری محـل سـکونت آنـان بسـتگی دارد.در برخـی از  متفاوت بوده و میزان قدرت انتخاب والدین ب

شهرداریها نیز والدین به انتخاب مدارس قبل از مبادرت کودکان به تحصیل اقدام مینمایند. 

ــپس والدیـن از حـق  در سایر شهرداریها، کودکان ابتدا توسط شهرداری به مدارس منتقل شده و س

انتخاب سایر مدارس برخوردارمیگردند.کودکان سوئدی با والدین شاغل از حــق مراقبـت ویـژه از کودکـان 

مدارس پایه برخوردار میباشند.  

متدهای آموزشی 

ــوه اداره مـدارس،تدویـن  در مقطع آموزش پایه، مدارس پایه از امکان اتخاذ تصمیماتی درخصوص نح

ــوزان و … از آزادی عمـل برخـوردار میباشـند. مطـابق  دروس، ابعاد کالسهای آموزشی  و تعداد دانشآم

قوانین آموزشی کشور سوئد، ایده و نظرات دانشآموزان نیز در تنظیم دروس آموزشی لحــاظ گردیـده و بـا 

باالتر رفتن سنوات آموزشی مسئولیتهای بیشتری به دانشآموزان واگذار میگردد. ارزیابیهای ملی نشــان 

میدهد که شیوه تدریس درمدارس سوئد بخصوص طی ســالهای پایـانی آمـوزش، نسـبت بـه رده سـنی 

ــس  دانشآموزان متفاوت میباشد. به عبارت دیگر برنامههای درسی بر طبق متد پژوهشی ارائه شده و تدری

ــههای درسـی ثـابت بـوده و ایـن  موضوعی و میان موضوعی دروس آموزشی رواج یافته است. ساختار برنام

درحالی است که اهداف و خطوط کلی آن تغییر یافته است.  

ارزیابی تحصیلی 

در طول مدت تحصیل دانشآموزان درمدارس پایه، روسای مدارس میبایستی مداوما دانشآمــوزان و 

ــه  والدین آنان را در جریان پیشرفت تحصیلی کودکان قرار دهند. شکل اصلی ارتباط میان اولیاء و مربیان ب

صورت مشاورههای شفاهی درخصوص پیشرفت تحصیلی دانشآموزان درمدارس و تالش درجــهت افزایـش 
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دانش و مهارت دانشآموزان میباشد.این گونه مشاورات همچنین در صورت درخواست والدیــن بـه صـورت 

ــورت مـیگـیرد.از سـوی دیگـر، معلمیـن پیوسـته بـه ارزیـابی پیشـرفت تحصیلـی  مشاورات کتبی نیز ص

دانشآموزان از طریق برگزاری امتحانات پیاپی مبادرت مینمایند. از تــرم تحصیلـی پـاییز 1995،سیسـتم 

ــتم  نمرهای جایگزین سیستم نمرهگذاری نسبی سابق گردید.گفتنی است که سیستم مذکور بر اساس سیس

ــور  طـی سـال 9 آمـوزش اجبـاری اسـت.  نمرات سه تایی محاسبه میگردد. حضور در آزمون دروس مذک

آزمونهای ملی زبان سوئدی، انگلیسی و ریاضیات در سال 5 آموزش و همزمان با ارائه نز تحقیقاتی برگــزار 

میگردد. طی سالهای اولیه آموزش، آزمونهای گزینشی ویژه زبان سوئدی و ریاضیات به صورت اختیاری 

برگزار میگردد.  

ارتقاء تحصیلی  

ــیرد.بـا ایـن حـال  ارتقاء تحصیلی دانشآموزان به ردههای باالتر آموزشی به طور خودکار صورت میگ

امکان تکرار مجدد یک سال تحصیلی برای دانشآموزان وجود دارد. بــه عبـارت دیگـر پـس از مشـاوره بـا 

والدین، مدیران مدارس به تصمیمگیری درخصوص ارتقاء یا عدم ارتقاء تحصیلی دانشآموزان به کالسهای 

ــوزان  باالتر مبادرت مینمایند. مدیران مدارس نیز ممکن است که در طول سال تحصیلی به انتقال دانشآم

به کالسهای باالتر مبادرت نمایند.الزم بــه ذکـر اسـت کـه ارتقـاء تحصیلـی منحصـرا در صـورت توانـایی 

دانشآموزان در سازگاری با کالسهای باالتر و رضایت والدین با اجرای آن میسرمیباشد.  

اعطاء مدارک آموزشی 

 گواهینامه اتمام دوره آموزشی پایه پس از پایان دوره آموزش پایه به دانشآموزان اعطا میگردد.  
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مدرک پایان دوره آموزش پایه بر جزئیاتی از وضعیت تحصیلی دانشآموزان سال آخرو نمرات پایــانی 

دروس اجباری و اختیاری دانشآموزان مشتمل میگردد.گفتنی اســت کـه مـدرک پایـانی توسـط مدیـران 

مدارس پایه تایید میگردد.  

سطوح آموزشی 

از سال 1995 تقسیمبندی مدارس پایه به سطوح ابتدائی،متوسطه و تکمیلی منسوخ گردید. 

ــس  سهم عمدهای از کودکان سوئدی به گذراندن تحصیالت خود در یک مدرسه مبادرت مینمایند. پ

از گذراندن سالهای اولیه آموزشی،کودکان سوئدی معموال تحت تعلیم معلم جدید قرار میگیرند. 

طی سالهای اولیه آموزش پایه، کودکان معموال تحت تعلیم معلمینی آموزش میبینند کــه در دو یـا 

ــز اوقـات فراغـت وجـود  سه رشته متخصص میباشند. قانون خاصی جهت گروهبندی دانشآموزان در مراک

ــارج از سـاعات آموزشـی مـدارس بـرای  ندارد.گفتنی است که مراکز مذکور به فراهم آوردن فعالیتهای خ

دانشآموزان کالسهای مختلف در سنین مختلف مبادرت مینمایند. طی سالهای اخیر، به طور روزافزونی 

در مراکز خصوصی اوقات فراغت برای کلیه دانشآموزان کالسهای 6-4 تدارک دیده شده است.  

اهداف نهایی آموزشی 

ــه مـدارس پایـه  اهداف نهایی مدارس پایه در فصل اول قوانین آموزشی کشور لحاظ گردیده است.کلی

بیتوجه به جنسیت، محل سکونت و شرایط اجتمــاعی و اقتصـادی دانشآمـوزان ملـزم بـه ارائـه امکانـات 

آموزشی یکسان به آنان میباشند.الزم به ذکر است که برنامههای درسی و جــدول زمـانبندی آموزشـی بـه 

ــتی بـا ارزشهـای بنیـادی محلـی  صورت ملی طراحی میگردد.کلیه فعالیتهای آموزشی مدارس میبایس

منطبق باشد. کادر آموزشی کشور سوئد ملزم به احترام گزاردن به ارزشهــای درونـی و محیطـی کودکـان 

بویژه اجرای سیاستهای برابری جنسی و مبارزه با نژادپرستی میباشند.  
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برنامههای آموزشی مدارس پایه توسط عالیترین مقام تصمیــمگـیرنده شـهرداریها تدویـن و نبییـن 

ــن معیارهـای الزم جـهت حصـول اهـداف  میگردد .کمیتههای محلی شهرداریهای سراسر کشور به تعیی

آموزش ملی درمدارس پایه کشــور مبـادرت مینمـایند. برنامـههای محلـی، بیـانگر چگونگـی اجـرا و اداره 

فعالیتها میباشد .برنامههای درسی مدارس پایه از سال 1998/9 اصــالح گردیـده و کالسهـای آمـوزش 

ــرای کالسهـای آمـوزش  پیش دبستانی و مراکز اوقات فراغت را نیز در بر میگیرد. این درحالی است که ب

پیش دبستانی، سیالب آموزشی خاصی وجود ندارد. طی سال1999 در سوئد اولویت به اجــرای ارزشهـای 

بنیادی آموزشی در مدارس معطوف شده و از این سال به عنوان سال ارزشهای بنیادی یاد میگردد.  

برنامههای آموزشی، دروس و تعداد ساعات آموزشی 

از اول آگوست 1998 برنامه آموزش مشترکی ویژه مدارس پایه، مدارس پیش دبستانی و مراکـز 

اوقات فراغت طراحی گردید. برنامه مذکور بر اساس برنامه پیشین آموزش مدارس پایه طراحی شده 

و ساختار اصلی و نقطه تمرکز آن ثابت باقی مانده است. تنــها برخـی از اهـداف در جـهت نیـل بـه 

ــا تغیـیر یافتـه اسـت.بـرای کلیـه دروس پایـه،  دیدگاه یکسانی از رشد و یادگیری کودکان تدوین ی

سیالبس آموزشی واحدی توسط دولت تدوین میگردد.تصمیم گیری در خصوص تعیین نوع و شیوه 

ــن  تدریس موضوعات آموزشی بر عهده شخص معلمین میباشد. جدول زمانبندی که بخشی از قوانی

ــه  آموزشی کشور را تشکیل میدهد، بیانگر تعداد ساعات آموزش الزم در طول 9 سال آموزش پایه ب

مدت (ساعت 665 /6) میباشد.  

ــن  جدول زمانبندی همچنین به تبیین دامنه انتخاب دانشآموزان و مدارس مبادرت مینماید.ای

ــه تصمیـمگـیری در خصـوص چگونگـی تقسـیم سـاعات آموزشـی میـان دروس و  در حالیاست ک

گردهمایی آموزشی و انتخاب زبان آموزشی توسط هیئت امنــای مـدارس و بـر اسـاس پیشـنهادات 
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مدیران مدارس و مراکز آموزشی کشور صورت میگیرد.گفتنی است کــه تصمیـمگـیری درخصـوص 

تنظیم جدول زمانبندی نیز بر عهده مدیران مدارس میباشد. این درحالیست که مدارس کشور خود 

قادر به تصمیمگیری در خصوص زمانهای اختصاص یافته در جدول زمانبندی جهت سال تحصیلی 

میباشند .عالوه بر این ارزیابی مقایسهای از نتایج بدست آمــده توسـط دانشآمـوزان و در رابطـه بـا 

اهداف برنامههای درسی  و سیالبهای آموزشی در سال پنجــم آموزشـی صـورت مـیگـیرد. زبـان 

ــک درس در نظـر  سوئدی نیر به عنوان زبان دوم به خودی خود در کلیه سطوح آموزشی به عنوان ی

ــهاجر از حـق آموختـن زبـان سـوئدی بـه عنـوان زبـان دوم برخـوردار  گرفته شده و دانشآموزان م

میباشند.  

نهادهای مرکزی آموزش پایه  

دورههای آموزش پایه، دوره تکمیلی آموزش متوسطه و آموزش بزرگســاالن در کشـور سـوئد توسـط 

شهرداریها و شوراهای استانی سازماندهی میگردد. از ریاست مدارس آموزش در سوئد تحت عنوان رکتور 

(rektor) یاد میگردد که عهده دار مسوولیت مدیریت سیاستهای آموزشی مدارس کشور میباشند.  

ــه تشـکیل گروهـی از کارشناسـان آموزشـی در جـهت تبـادل نظـر در  وزارت آموزش و علوم سوئد ب

ــایی  خصوص نقش رؤسای مدارس در نظام آموزشی ،تمرکز بر عملکرد کارشناسان آموزشی در جهت شناس

وظایف و قدرت اجرایی روسای مدارس و خلق شرایط بهتر جهت مدیریت موثرتر و برقراری ارتباطات میان 

ــیر  دولت، شهرداریها و رؤسای مدارس مبادرت مینماید.گفتنی است که برای آخرین بار ، طی سالهای اخ

ــود بـه وزارت آمـوزش و علـوم سـوئد  کارشناسان مذکور در اوت سال 2001 به ارائه گزارشی از عملکرد خ

مبادرت نمودند.شهرداریهای سوئد همچنین مسوولیت عضوگیری و انتصاب رؤسای مــدارس را بـر عـهده 

دارند.پیش شرط انتخاب افراد به سمت ریاست مدارس، برخورداری از اطالعات آموزشی مناسب و تجــارب 
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قبلی میباشد .رؤسای مدارس و مراکز آموزشی سوئد، مسوولیت نظارت برعملکرد پرسنل مدارس کشــور را 

ــامل انتشـار جزئیـاتی درخصـوص  بر عهده دارند. رؤسای مدارس همچنین مسوولیت ترسیم طرح کاری ش

چگونگی عملکرد وسازماندهی فعالیتها به منظور دستیابی به اهداف ملی و محلــی آموزشـی را بـر عـهده 

ــتاوردهایی  دارند. رؤسای مدارس همچنین مسوولیت پیگیری دستاوردهای آموزشی و ارزشیابی چنین دس

ــش آمـوزان و حمـایت از  در ارتباط با اهداف ملی و کسب اطمینان از اعطای حقوق آموزشی مساوی به دان

ــابند  دانش آموزان نیازمند را بر عهده دارند. والدین آندسته ازکودکان سوئدی که درمدارس پایه حضورمیی

ــق   ازحق انتخاب مدارس کودکان خود برخوردارمیباشند. به عبارت دیگروالدین ودانش آموزان سوئدی ازح

انتخاب آزاد تحت نظارت شهرداریها برخوردار میباشند.گفتنی است که شهرداریها نیز ملزم بــه پرداخـت 

وتقبل هزینههای آموزشی دانش آموزان میباشند. گفتنی است موردفوق حتی درصورتی که دانش آمــوزان 

تمایل به انتقال ازیک مدرسه شهرداری به مدرسه دیگر و شــهرداری یـا حضوردرمـدارس مسـتقل داشـته 

ــق انتخـاب مـدارس توسـط کودکـان و والدیـن،  باشند مصداق مییابد. الزم به ذکراست که برخورداری ح

تضمینی درجهت وجود ظرفیت باز مدارس منتخب نمیباشد، چراکه امکان تکمیل ظرفیــت مـدارس و یـا 

ــدارس  بروز محدودیتهای دیگری نظیراعطای اولویت ثبت نام به دانش آموزان مستقردرمحل نزدیکتر به م

ــاطع آمـوزش پایـه و آمـوزش  و یا بروز مشکالت عمده مالی و سازمانی برای شهرداریها وجود دارد. در مق

ــتانی، عـالوه بـر مسـاعدتهای آموزشـی وکمکـهای مـالی، شـهریهای از دانشآمـوزان دریـافت  پیش دبس

ــا و ابـزارآالت آموزشـی رایگـان در  نمیگردد. عالوه بر این دانشآموزان از وعدههای غذایی رایگان وکتابه

ــاب و ذهـاب رایگـان را  طول دوران تحصیل خود برخوردار میباشند. شهرداریها نیز موظفاندکه امکان ای

برای دانشآموزان فراهم آورند.گفتنی است که مورداخیرمنحصراً به آندسته از دانشآموزانی تعلق میگیرد 
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که درمدارس تعیین شده توسط شهرداریها آموزش میبینند. عالوه بر این کلیه کودکان سوئدی ردههــای 

سنی 3 ماهه تا 16 سال از کمکهای تحصیلی فوقالعاده برخوردار میباشند. 

مدارس سامی  

از سال 1962، تعداد6 مدرسه پایه سامی درسطح کشور فعالیت داشته و دولت ســوئد نـیز بـه تقبـل 

ــبانه روزی دانشآمـوزان، هزینـه ایـاب و  هزینه اداره مدارس مذکور اعم از حقوق معلمین، هزینه اقامت ش

ــور را  ذهاب و سایر امکانات مبادرت مینماید. آژانس ملی آموزش مسوولیت نظارت بر عملکرد مدارس مذک

برعهده دارد. برنامههای آموزشی مدارس سامی تا سال ششم با برنامههای آموزشی مــدارس آمـوزش پایـه 

مشترک میباشد، با این تفاوت که در مدارس ســامی، دروس زبـان سـامی و فرهنـگ و تـاریخ سـامی نـیز 

ــه شـده و زبـان سـامی در تمـامی  تدریس میگردد. آموزش در مدارس سامی به زبان سوئدی و سامی ارائ

ــدارس سـامی پـس از پایـان  سالهای تحصیل به عنوان رشتهای جداگانه تدریس میگردد. دانشآموزان م

آموزش6 ساله در مدارس، به تحصیل (طی سالهای 7 تا 9) در مدارس پایه ادامه میدهند.  

ــه شـمال سـوئد ارائـه  عالوه بر این، نوع دیگری از آموزش ادغام شده سامی در تعدادی از مدارس پای

میگردد .آموزش ادغام شده سامی طی9 سال آموزش پایه به دانشآموزان ارائه میگردد.  

ــده سـامی در مـدارس  تعداد دانشآموزان مدارس سامی بر163 و تعداد دانشآموزان مدارس ادغام ش

پایه بر150 دانشآموز بالغ میگردد.تعداد5100 مدرسه در کشور فعــالیت دارنـد کـه از جـوالی 1992 بـه 

ــالغ  میزان 10 درصد افزایش یافته و با تغییر شرایط مدارس مستقل تعداد این مدارس به بیش از دو برابر ب

گردیده است.  
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مقطع آموزش پیش دبستانی 

تاریخچه 

        با وجودیکه مراکز آموزش پیش دبستانی (کودکســتانها و مـهدهای کـودک) از اوایـل قـرن 19 در 

سراسر کشور سوئد فعالیت داشتهاند، آموزش فراگیر آن طی دهه1970 به وقوع پیوست. 

در ابتدا، طی سال 1975 قانون ویژه مقطع آموزش پیش دبستانی در پی قبــول پیشـنهادات ارائـه شـده از 

ــانون  سوی کمیته تحقیق ، به تصویب رسید. متعاقب تصویب قانون مراقبت از کودکان طی سال 1977 ، ق

قبلی لغو گردیده و بعدها در سال1980 با قانون تامین اجتماعی ادعام گردید.  

ــور بـه تصویـب  در سال 1995، قانون تضمین مراقبت از کودکان در زمره قوانین تامین اجتماعی کش

رسید. از این روی شهرداریهای مناطق مختلف کشور مســوولیت فراهـم نمـودن امکانـات الزم در جـهت 

ــهدهدار گردیدنـد.طبـق قـانون، کلیـه کودکـان سـوئدی  مراقبت از کودکان ردههای سنی 12-1 سال را ع

برخوردا از والدین شاغل حتی کودکان ردههای سنی 4-3 ماه  نیز در مراکز آموزش پیش دبستانی پذیرش 

ــتانی بـه وزارت آمـوزش و  میگردند. از سال1996 مسوولیت رسیدگی برکلیه فعالیتهای مراکز پیش دبس

ــئولیت رسـیدگـی و  علوم تفویض گردید. این در حالیاست که از اول ژانویه 1998 آژانس ملی آموزش مس

نظارت بر فعالیتهای مراکز آموزش پیش دبستانی و کودکان دبستانی را عهده دار گردیده است.  

ــوزش پیشدبسـتانی و مراکـز ویـژه مراقبتـی  طی سالهای اخیر، در نتیجه ادغام روز افزون مراکز آم

کودکان،امکانات آموزشی و غیرآموزشی مورد نیاز مراکز مذکور بازبینی شده و به اعمال تغییراتی در قوانین 

آموزشی ویژه مقطع آموزش پیشدبستانی منجر گردیده است.  
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سیاستهای مقطع آموزش پیش دبستانی  

ــی کشـور  حضور نمایندگانی از والدین دانش آموزان درمراکز آموزش پیش دبستانی در قوانین آموزش

منظور نگردیده است. این درحالیست که برنامههای آموزشی مقطع آموزش پیــش دبسـتانی فرصـت تـاثیر 

گذاری بر فعالیتهای آموزشی به ویژه درخصوص برنامه ریزی آموزشی برای والدین را فراهم آمــده اسـت. 

ــد.الزم بـه ذکـر  ارتباط روزانه والدین با مراکز آموزش پیش دبستانی از اهمیت استراتژیگ برخوردار میباش

است که جلسات رسمی اولیا- مربیان در جهت برقراری ارتباط هر چه نزدیکتر میــان والدیـن و مسـووالن 

مراکز آموزش پیش دبستانی ساالنه 3 مرتبه برگزارمیگردد 

چارچوبهای  قانونی 

از سال 1998، به علت ادغام روز افزون مراکز آموزش پیشدبســتانی و مراکـز ویـژه مراقبتـی 

ــرار گرفـت.مطـابق  کودکان، فعالیتهای آموزشی مراکز مذکور تحت نظارت قوانین آموزشی کشور ق

ــش دبسـتانی بـه کودکـان  قوانین آموزشی، کلیه شهرداریهای کشور موظف به ارائه فعالیتهای پی

ــی اسـت  ردههای سنی 5-1 سال که از والدین شاغل یا دانشجو برخوردار میباشند، گردیدهاند.گفتن

ــه  کـه امکانـات آموزشـی فـوق حداقـل 3 سـاعت در روز یـا 15 سـاعت در هفتـه بـه کودکـان ارائ

ــان نیـازمند دورههـای آموزشـی پیـش  میگردد.کلیه شهرداریهای کشورمسوولیت شناسائی کودک

دبستانی را بر عهده دارنــد.تـا اواخـر سـال 1997 انجمـن رفـاه ملـی و انجمنـهای ایـالتی عـهدهدار 

ــش دبسـتانی و مراکـز ویـژه  مسئولیت نظارت و ارزیابی بر کیفیت و دامنه عملکرد مراکز آموزش پی

ــهرداریها بودنـد. ایـن در حالیاسـت کـه از اول ژانویـه  مراقبتی کودکان در سطح ملی، ایالتی و ش

1998 آژانس ملی آموزش عــهدهدار مسـئولیت فـوق گردیـده اسـت. در سـال 1999 دولـت سـوئد 

تصمیمی مبنی بر بازنگری قوانین آموزشی کشور توسط کمیته پارلمانی اتخاذ نمود.  
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اصالحات آموزشی 

ــه  بنا بر تصمیمات اتخاذ شده توسط مجلسی ملی سوئد در کلیه مراکز آموزشی پیش دبستانی ملزم ب

ــل  ارائه خدمات آموزشی و تفریحی کودکان ردههای سنی 1 سال تا 4 سال میباشد .طبق اصالحات به عم

آمده موازی پیش دبستانی به ویژه مدارس بینالمللی رایگان بوده و حداقل 525 ســاعت آمـوزش در سـال 

ــه  برابر با 3 ساعت در روز مبادرت مینمایند. گفتنی است که مدارس پیش دبستانی بینالمللی از اول ژانوی

ــی سـوئد کودکـان والدیـن فـاقد  2003 آغلز بهه فعالیت نمودهاند.  بنابر قوانین اصالحی مصوب مجلس مل

شغل از اول ژانویه 2001 و کودکان بیسرپرست از ژانویه سال 2002 از آموزشهای پیــش دبسـتانی مـدت 

حداقل 3 ساعت در روز و یا 15 ساعت در هفته برخوردار میگردند  

اهداف آموزشی 

از جمله مهمترین اهداف مراکز آموزش پیش دبستانی و مراکز ویژه مراقبتی کودکان سوئدی میتوان 

ــای گروهـی آموزشـی و ایجـاد  به رشد ذهنی کودکان از طریق تشویق و تهییج آنان درگرایش به فعالیته

شرایط مناسب جهت رشد سطح یادگیری کودکان اشاره نمود. از اول آگوست سال 1998، اهداف و وظایف 

مراکز آموزش پیشدبستانی در قالب برنامههای آموزشی ویژه، جایگزین برنامههای آموزشی پیشین گردید. 

ــی مقطـع آمـوزش پیـش دبسـتانی بـه مـوازات سـاختارها و  دولت سوئد نیز به تعیین اهداف و خطوط کل

سیاستهای معین مقطع آموزش پایه مبادرت نمود.از این روی در سال 1998 برنامه آموزش مــدارس پایـه 

ــی ویـژه کودکـان  در جهت هماهنگی با برنامههای آموزشی مراکز پیش دبستانی و مراکز مراقبتی - تفریح

تغییر یافت .گفتنی است که شهرداریها مسئولیت تضمین شرایط الزم ویژه مراکز پیش دبستانی جهت نیل 

به اهداف تعیین شده فوق را بر عهده دار میباشند. از جمله اصلیترین اهداف مقطع آموزش پیشدبستانی 

میتوان به موارد ذیل اشاره نمود : 
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ــر رشـد ذهنـی کودکـان بـه واسـطه    1. شناساندن نرمها و ارزشهای اجتماعی به کودکان و تمرکز ب

تاثیرگذاری آموزشی برکودکان  

2. برقراری همکاری میان اولیاء و مربیان مراکز پیش دبستانی 

ــل  گفتنی است که طراحی اهداف مذکور به افزایش تمرکز دولت به مراکز آموزش پیش دبستانی و نی

به هدف غائی (رشد فردی و آموزشی کودکان) منتهی گردیده است.  

آژانس ملی آموزش، نهاد ملی است که به تبیین خطوط کلی و اهداف مراکز ویژه مراقبتی کودکــان، 

مراکز تفریحی و مراکز پیش دبستانی مبادرت مینماید.  

تعداد ساعات آموزشی 

ــتانی کشـور سـوئد ازسـیالبس تحصیلـی و مقـررات ویـژهای جـهت  مراکز آموزش پیش دبس

ــش  چگونگی اختصاص وقت به فعالیتهای مختلف آموزشی برخوردار نمیباشند. مراکز آموزش پی

ــاهنگی میـان آمـوزش و پـرورش  دبستانی ملزم به فراهم نمودن فعالیتها آموزشی و برقراری هم

کودکان جامعه میباشند. مسئولیت تربیت کودکان بــا مشـارکت والدیـن و مراکـز آمـوزش پیـش 

ــش دبسـتانی بـر  دبستانی و مربیان متعهد صورت میپذیرد. برنامههای آموزشی مقطع آموزش پی

ــع آمـوزش پیـش  رشد زبانآموزی کودکان سوئدی تاکید عمدهای دارند. برنامههای آموزشی مقط

دبستانی به طرق مختلفی اعم از آموزش از طریق عکس، آواز و موزیک، نمایش ریتمیک، رقــص و 

همچنین آموزش گفتاری و نوشتاری به کودکان ارائه میگردد.  

برنامههای آموزشی 

روند رشد و یادگیری کودکان به صورت فردی میبایستی با حمایت و برقــراری همکاریهـای 

نزدیک میان خانه و مدرسه بر این پیش فرض استوار باشد کــه کودکـان مقطـع پیـش دبسـتانی 

ــادرت مینمـایند. بـا اسـتفاده از  بیشتر از طریق فعالیت درمحیطهای طبیعی به آموزش علوم مب
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ــتجو و کسـب تجـارب شـخصی از طریـق پرداختـن بـه  روشهای موضوعی، فرصت کنکاش، جس

ــنر، کاردسـتی و غـیره بـرای کودکـان فراهـم میآیـد. ارائـه  بازی،گفتگو، آواز،موزیک، نمایش، ه

بازیهای مختلف در اشکال مختلف آن، هــدف اصلـی مقطـع آمـوزش پیـش دبسـتانی در جـهت 

ــادگـیری درمراکـز آمـوزش پیـش  آموزش صحیح و رشد ذهنی کودکان میباشد. مطابق فرایند ی

دبستانی، حداکثر بازیهای گروهی میبایستی در محیطهای طبیعی صورت پذیرد.ارائه بازیها بــه 

ــابل کودکـان و پـرورش حـس مسـئولیت  صورت گروهی،خود عامل مهمی درجهت یادگیری متق

پذیری آنان محسوب میگردد.درمقطع آموزش پیــش دبسـتانی،کودکـان بـه کشـف و یـادگـیری 

موضوعات خــاص بـه طـرق گونـاگـون مبـادرت مینمایندکـه از آن جملـه میتـوان بـه بازیـهای 

گروهی،مطالعه کتاب و گــوش دادن بـه داسـتانها اشـاره نمـود. تعـداد محـدودی از مراکـز پیـش 

ــوان  دبستانی کشور سوئد نیز از روشهای آموزشی خاص خود بهره میگیرند که از آن جمله میت

به مــدارس Montessor و waidorf بـا افـراد متخصـص و برنامـههای آموزشـی گونـاگـون نظـیر 

ورزش،هنر، کاردستی،کامپیوتر و اردوهای تفریحی اشاره نمود.  

ارزیابی تحصیلی  مقطع آموزش پیش دبستانی 

ــی کودکـان در دو سـطح ایـالتی و محلـی توسـط  عملکرد مدارس پیش دبستانی و سایرمراکز  مراقبت

ــرار مـیگـیرند.  شهرداریها و مدارس ارزیابی میگردد. مدارس پیش دبستانی بهطور منظم مورد ارزیابی ق

ارزیابیها همچنین ممکن است توسط بازرسین مستقل و یا توسط اولیاء کودکان و یــاپرسـنل و مدیریـت 

مدارس صورت پذیرد. مشارکت کودکان و والدین ازجملــه  اهـداف اساسـی مراقبـت از کودکـان میباشـد.  

ارزیابی مربوطه با اهداف و چگونگی ادارۀ مراکز آموزش پیش دبستانی مرتبط میباشد. تکنیکهای ارزیابی 

بسته به نوع شاخصهای تعیین شده توسط شهرداریها ویا مدارس انتخاب میگردد.   
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ــی و محلـی را  دولت سوئد مسئولیت پی گیری و ارزیابی عملکرد مدارس پیش دبستانی در سطوح مل

ــیزان  عهدهدار میباشد و این درحالی است که آژانس ملی آموزش عهدهدار مسئولیت پی گیری و ارزیابی م

ــه آموزشـی میباشـد.  موفقیت شهرداریها در اجرای اهداف قانونگذاران آموزشی و تخصیص صحیح بودج

ـا  دو  پیگیری وارزیابیهای تحصیلی  بصورت پیوسته و ساالنه صورت میگیرد. گفتنی است که ارزیابیها ب

ــه دولـت در جـهت کسـب اطمینـان از شـهرداریها و انجـام تعـهدات آن درمقطـع  هدف اعطای فرصت ب

آموزشپیش دبستانی صورت میگیرد. 

ارزیابی پیشرفت تحصیلی  

ــهدهای کـودک مـورد ارزیـابی  با وجودیکه عملکرد کودکان درمراکز آموزش پیش دبستانی و م

واقع میگردد، نمرات و نتایج آزمونها اعالن نمــیگـردد.مراکـز آمـوزش پیـش دبسـتانی میبایسـتی 

متضمن برقراری روابط منظم و دائمی میان خانه و مدرسه درخصوص رفاه، رشــد ذهنـی و آمـوزش 

کودکان باشند. عالوه بر ارتباطات روزانه میان کادر آموزشی و والدین به طور معمول، 2 بار در ســال 

گفتگوهایی میان کادرمراکز فوق و والدین جهت بحث در خصوص رشد و پیشرفت تحصیلی کودکان 

پیش دبستانی برگزار میگردد.  

ارزیابی در سطح محلی  

نـهاد هـای  اداره کننـده آمـوزش، عـهده دار مسـئولیت ارزیـابی در سـطح محلـی میباشــند. 

ــند. عـالوه  شهرداریها مسئولیت طرح ریزی و اجرای فعالیتهای پیش دبستانی را عهده دار میباش

بر این  پیگیری و ارزیابی فعالیتهای آموزشی به صورت پیوسته  بواسطه معیارهای ارزیابی ســاالنه 

ــهرداریها میباشـد. ارزیابیهـای مذکـور بـرچگونگـی تخصیـص و  از جمله دیگر مسئولیت های ش

استفاده از منابع مالی و ارزیابی کیفیت تحصیلی مدارس مشتمل مــیگـردد. عمـده شـهرداریها از 

ــه میتـوان بـه انتشـار  مشارکت والدین به عنوان بخشی از ارزیابی استقبال مینمایند که از آن جمل
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ــای پیـش دبسـتانی میبایسـتی براسـاس اهـداف تعییـن شـده  پرسش نامهها اشاره نمود. فعالیته

ــه، برنامـه براهمیـت پیشـرفت  دربرنامه طرح ریزی، اجراء شده و ارزیابی و توسعه یابد.  دراین مرحل

روشهای ارزیابی تاکید دارد.  

خدمات پیش دبستانی  

ــای سـنی1 تـا 5 سـال مبـادرت نمـوده و  1- مراکز پیش دبستانی که به ثبت نام از کودکان رده ه

فعالیتهای آموزشی خود را به آنان عرضه مینمایند. به طور کلی این مراکز در تمام طول ســال 

و کلیه ایام هفته فعال بوده و زمان کاری آنها با ساعات کاری و مطالعــه والدیـن و همچنیـن بـا 

نیاز کودکان مطابقت دارد. 

ــه فعـالیت یـا  2- مراقبت ازکودکان درمنازل ـ پرستاران کودک درطول مدت زمان اشتغال والدین ب

تحصیل به مراقبت ازکودکان درمنازل مبادرت مینمایند. به طورکلی درچنین شرایطی کودکان 

میبایستی از خدماتی که درمراکز پیش دبستانی ارائه میشود برخوردار گردند. 

ــت روزانـه از  3- روش موسوم به نظام سه خانوادهأی ـ این شیوه نیز به عنوان یکی از روشهای مراقب

ــه کـودک درمـنزل  کودکان به حساب میآید، به نحوی که یک پرستار واجدالشرایط از دو یا س

یکی از آنها  مراقبت مینماید. 

4-مراکز پیش دبستانی آزاد ـ دراین مراکز، به پرستاران و یا والدین کودکان کــه درمنـازل هسـتند 

ــهای آمـوزش گروهـی کودکـان را  این امکان داده میشود تا با کمک کارکنان آن مرکز ، فعالیت

پرورش و توسعه دهند. جهت برخورداری از این شــرایط، ثبـت نـام الزم نیسـت. در بسـیاری از 

ــده در  شهرداریها، مراکز پیش دبستانی آزاد با بهره مندی از خدمات شهری و یا خدمات ارائه ش

زمینه های بهداشت و سالمت کودکان و مادران ، با یکدیگر همکاری مینمایند.  
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 (ECE) نهادهای مرکزی آموزش پیش دبستانی

ــأت ملـي مراقبـت از كودكـان بـه نمـايندگـي از دولـت عـهدهدار مسـوليت ارائـه  در سال ١٩٦٨ هي

پيشنهاداتي درخصوص چگونگي ارتقاء عوامل آموزشي ، اجتماعي ونظارتي دركشور سوئد گرديد. 

ــا مطالبـات زنـان جـهت كسـب  در آن اثناء درخواست گسترش طرحهاي مراقبتي كودكان همزمان ب

برابري و دمكراسي از راه مشاركت در زندگي اجتماعي با شرايط يكسان با مردان به طور گستردهاي مطـرح 

ــه دولـت بـه بررسـي ديـدگاههـاي  گرديد. در همان اثناء هيأت ملي مراقبت از كودكان با ارسال گزارشي ب

ــودن فقـر و ارائـه فعاليتهـاي آموزشـي بـه كودكـان كليـه  قديمي مراقبتي كودكان من جمله برطرف نم

ــوزش ملـي پيـش دبسـتاني بـر پايـه گسـترش  شهروندان سوئدي مبادرت نمود. بر همين اساس قانون آم

ــههاي آموزشـي  اختيارات محلي، گسترش قاعدهمند مراقبت همگاني كودكان وتهيه گزارش رسمي از برنام

ــل ٥٢٥ سـاعت  مراكز مراقبتي كودكان به تصويب رسيد. عالوه بر اين دولتهاي محلي به فراهم آوري حداق

آموزش پيش دبستاني براي كليه كودكان رده سني ٦ سال سوئدي ملزم گرديدند. ايــن در حـالي بـود كـه 

كودكان نيازمند حمايتهاي ويژه از اولويت مشاركت در فعاليتهاي پيش دبستاني برخوردار بودند.  

به طور كلي ميتوان گفت كه مقطع آموزش پيش دبستان با وجود اختياري بودن ، از مراحل آغــازين 

ــرارداده اسـت. راهـبرد ملـي آمـوزش  فعاليت خود كليه كودكان رده سني٦ سال سوئدي را تحت پوشش ق

پيش دبستاني به صورت يك سياست در اوايل دهه٧٠ تعريف و مشخص گرديد. برنامههاي آموزشي مقطع 

ــترده  مذكور با برخي تغييرات تدريجي طي سه دهه گذشته پي گيري و به اجرا در آمده است. حمايت گس

مجلس ملي سوئد از پيشنهادات دولت درخصوص مراقبت از كودكان و پشتيباني خانوادههــاي سـوئدي بـه 

ــه ١٩٩٥ طـرح جديـدي بـه  تحقق اهداف گنجانده شده در راهبرد ملي فوق منتهي گرديده است. در ژانوي

ــهاي پيشـين بـه تعييـن وظـايف حكومتهـاي محلـي درخصـوص  تصويب مجلس رسيد كه برخالف روش
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ــي  فراهمآوري فعاليتهاي پيش دبستاني و اجراي طرحهاي مراقبتي كودكان تأكيد مينمود. طي قوانين قبل

ــها  موظـف  حكومتهاي محلي موظف به اجراي  طرحهاي توسعه مراقبتي كودكان بوده اما درحال حاضر آن

ــاي سـني١٢-١سـال سـوئدي برخـوردار از والديـن  به عهدهداري مسئوليت مراقبت از كليه كودكان رده ه

ــج دورههـاي پيـش دبسـتاني، دوره هـاي آمـوزش رسـمي و دورههـاي  شاغل يا محصل ميباشند. به تدري

مراقبتي ويژه كودكان مدرسهاي ارتباط نزديكتري با يكديگر يافته اند. مسئوليت آموزش پيــش دبسـتاني  

ــازمان  در سال ١٩٩٦ از وزارت امور اجتماعي به وزارت آموزش وعلوم تفويض شده  و در سال ١٩٩٨ نيز س

ملي آموزش عهدهدار مسئوليت رسيدگي و نظارت بر فعاليتهاي پيش دبستاني در سطح ملي گرديد.  

به دنبال آن در پژوهشيهاي به عمل آمده توسط سازمان ملي آموزش طي سال ١٩٩٨ بيـش از ٩٥% 

از حكومتهاي محلي به تدارك مراكزي جهت مراقبت از كودكان مبادرت نمودند. طرح همگاني مراقبــت از 

ــاختار آموزشـي كشـور مطـرح شـده و در آگوسـت ١٩٩٨ نخسـتين دروس  كودكان به عنوان بخشي از س

آموزشي ويژه مقطع آموزش پيش دبستاني به مورد اجرا در آمد.  

در صد كودكان مقطع آموزش پيش دبستاني (بر مبناي ردههاي سني ٥-١ سال طي سالهاي١٩٩٨-١٩٩٤) 

 1998  1996   1994 رده های سنی کودکان  
 %24  %34  %25  1
 %60  %54  %45  2
 %64  %59  %51  3
 %69  %63  %57  4
 %73  %65  %59  5

 

ــار آزمـوده  مسوولیت مدیریت روزانه آموزش پیش دبستانی معموال برعهده بازرسین (معلمین کامال ک

پیش دبستانی) میباشد که مسئولیت نظارت بر فعالیت دیگر پرسنل مدارس را نیز بر عهده دارد.  

مقطع آموزشی پیش دبستانی در نظام آموزشی دولتــی کشـور سـوئد اختیـاری بـوده و از اول ژانویـه 

1998 مسئولیت ارائه چنین دورههایی به شــهرداریها تفویـض گردیـد.حداقـل زمـان الزم جـهت حضـور 
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ــت. کالسهـای پیـش دبسـتانی  کودکان د رکالسهای دوره پیش دبستانی،525 ساعت آموزشی درسال اس

ــیرد. مسـئولیت  بخشی از نظام آموزشی دولتی است که نظیر دورههای آموزش رسمی مورد توجه قرارمیگ

اداره کالسهای مذکور بر عهده افرادی تحت عنوان معلمین سرگروه میباشد که این امــر،خـود بخشـی از 

طرح مدارس تحت نظارت شهرداری های کشور محسوب میگردد. در قوانین آموزشــی و پرورشـی کشـور 

کلیه کودکان سوئدی از حق دسترسی به فرصتهای آموزش دولتی یکسان برخوردار بوده و بدون توجــه بـه 

نژاد، محل سکونت و یا شرایط اجتماعی و اقتصادی از این حق بهره مندمیگردند. مهمترین رسالت  مقطع 

آموزشی پیش دبستانی تربیت دانش آموزان جهت کسب دانش و مهارتهای الزم، انجام فعالیتــهای گروهـی 

در منازل، رشد موزون کودکان در جهت تربیت انسانهای مســئول و اعضـای موثـر در اجتمـاع میباشـد.  

دورههای آموزشی مراکز آموزش پیش دبستانی  به رشد و برانگیختن حسن یادگیری کودکان منجر شده و 

زمینهها ی الزم جهت تحصیل در دورههای باالتر را فراهم مینماید. از پائیز سال 1998، مقــررگردیـد کـه 

ــد.  کالسهای پیش دبستانی و مدارس آموزش پایه از برنامهها ی درسی جدید در سطح ملی برخوردار گردن

 دورههای آموزشی پیش دستانی میبایستی به فراهم آوردن یکپارچگــی الزم در سـطح کالسهـای پیـش 

دبستانی، آموزش پایه و مراکز پس ا زمدرسه منتهی گردد. این کالسها، بخشی از نظــام آموزشـی و اولیـن 

ــیگـردد .بـر اسـاس برنامـههای آموزشـی فـوق  گام درجهت تحقیق اهداف برنامههای آموزشی محسوب م

شهرداریها موظف به تدارک طرح آموزشی مناسب و ارائه آن به معلمین، معلمین سرگروه و دانــش آمـوزان 

مراکز خصوصی میباشند. مراکزآموزش  پیش دبستانی، میبایستی حتی االمکان به منازل کودکان نزدیـک 

ــذول شـده و  باشد. به عالوه، میبایستی توجه الزم جهت حداکثر استفاده از شرایط و دیگر منابع موجود مب

خواستههای مراقبین نیز مورد توجه قرار گیرد.شهرداریها همچنین به تاُیید عملکرد مراکز آمــوزش پیـش 

دبستانی خصوصی مبادرت مینمایند.تاُییدیه مذکور ممکن است در مدت زمان محدود و یا در قبال رعایت 
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ــد، شـهرداریها از  شرایط الزم از اعتبار برخوردار باشد. اگر چنانجه در برقراری کالسها اشکاالتی به وجود آی

ــی برخـوردار  حق ابالغ دستورات الزم و در صورت عدم توجه به موارد فوق، ازحق لغو تاییدیه مراکز آموزش

میباشند.آندسته از کودکانی که در بیمارستانها و یا موسسات دیکر تحت مراقبت قرار دارند، میبایســتی از 

ــتانی ارائـه مـیگـردد، برخـوردار شـوند. مسـئولین  فعالیتهای آموزشی مشابه آنچه که در مراکز پیش دبس

ــان مسـئول میباشـند. از کودکـان رده سـنی 6 سـال کـه  موسسات در قبال ارائه چنین خدماتی به کودک

درمراکز آموزشی پیش دبستانی حضور یافته و زمان حضور آنــها در کالسهـای آمـوزش از 15 سـاعت در 

هفته و یا 525 ساعت در سال تجاوز ننماید، شهریهای دریافت نمی گردد. اکثریت  قریب به اتفاق کودکان 

سوئدی رده سنی 6 سال درکالسهای پیش دبستانی ثبت نام مینمایند.  

دورههای آموزشی پیش دبستانی از سن یک سالگی تا زمان آموزش رسمی به کودکان ســوئدی ارائـه 

ــان میباشـند کـه والدینشـان در حـال  میگردد.شهرداریها موظف به ارائه خدمات پیش دبستانی به کودک

ــیگرددکـه  تحصیل بوده ویا به کار اشتغال دارند. به عالوه،  این خدمات در برخی موارد به کودکانی ارائه م

ــی بـدون هیـچ گونـه تـاُخیر و  از شرایط خاصی برخوردارمیباشند. در چنین مواردی مراکز مناسب آموزش

معموالًظرف مدت 4-3 ماه پس از ثبت نام متقاضیان معرفی میگردد.         

انواع خدمات پیش دبستانی در کشور سوئد به گونههای ذیل ارائه میگردد:  

مراکز آموزشی پیش دبستانی که با ثبت نام از کودکان ردههای سنی 1تا 5سال، فعالیتهای آمورشــی 

خود را به آنان عرضه مینمایند. به طور کلی این مراکز در تمام طول سال تقریبــاً در کلیـه روزهـا فعـالیت 

داشته و زمان فعالیت آنها با ساعات کار و مطالعه والدین وهمچنین با نیاز کودکان انطباق دارد.  

مراقبت از کودکان در منازل- پرستاران کودک در طول مدت زمان فعــالیت یـا تحصیـل والدیـن  بـه 

ــن شـرایطی کودکـان از حداقـل  مراقبت از کودکان در منازل خود مبادرت مینمایند. به طور کلی در چنی
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ــانوادهای  خدماتی که در مراکز پیش دبستانی ارائه میگردد برخوردارمیگردند. روش موسوم به نظام سه خ

نیز به عنوان یکی از روشــهای مراقبـت روزانـه از کودکـان محسـوب مـیگـردد بـه نحـوی کـه پرسـتاران 

واجدالشرایط از 3-2 کودک در منزل مراقبت مینمایند.  

خدمات پیش دبستانی آزاد – درمراکز مذکور، به پرستاران کودک ویا والدین خانه دار این امکان داده 

میشود تا با کمک کارکنان مراکز مذکور به توسعه و پرورش فعالیتهای آموزش گروهی کودکــان مبـادرت 

نمایند .در اغلب شهرداریها، مراکز پیش دبستانی آزاد با بهره مندی از خدمات شهری ویا خدمات بهداشتی 

و سالمت کودکان و مادران، به همکاری با یکدیگر مبادرت مینمایند.  

آمار تحصیلی 

ــال2000 از تعـداد 705000 کـودک در مراکـز ویـژه مراقبتـی  طبق آخرین آمار بدست آمده طی س

کودکان ثبت نام به عمل آمد که از این تعداد، 315 هزارکودک به مراکز پیش دبستانی و 332 هزار کودک 

ــودک کشـور سـوئد توسـط  به مراکز تفریحی تعلق داشت.اکثریت عمده مراکز پیش دبستانی و مهدهای ک

ــیز  شهرداریها اداره و نظارت میگردند. عالوه بر این، طی سالهای اخیر میزان مشارکت بخش خصوصی ن

به طور قابل مالحظهای افزایش یافته و در سال 2000 بر 15% فعالیتهای مقطع آموزش پیــش دبسـتانی 

ــز  شامل گردید. از حدود48700 کودک نیز در مدارس پیش دبستانی خصوصی و 23/400 کودک در مراک

تفریحی خصوصی ثبت نام به عمل آمد.طبق آخرین آمار بدست آمده در ســال 2000 ، در مراکـز آمـوزش 

پیش دبستانی، نسبت کودکان به کادر آموزشی و تربیتی مراکز پیش دبســتانی بـه 5/4 بـالغ گردیـده و از 

ــی کودکـان نـیز نسـبت  افزایش 25 درصدی نسبت به سال 1990 برخوردار میباشد. درمراکز ویژه مراقبت

کودکان به کادر آموزشی و تربیتی  بر 17/5 بالغ گردیده و از افزایش 50 درصدی نســبت بـه سـال 1990 

برخوردار میباشد. طبق آخرین آمار بدست آمده در سال 2000، میانگین تعــداد کودکـان مقطـع آمـوزش 
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پیش دبستانی بر 17 کودک بالغ میگردد. طبق آخرین آمار بدست آمده در ســال 2000، بـالغ بـر 3/4 از 

کلیه کودکان ردههای سنی 5-1 سال در فعالیتهای پیش دبستانی و2/3 درصد از کودکان ردههای ســنی 

9-6 سال نیز در فعالیتهای ویژه مراقبتی کودکان مشارکت داشتهاند.  

برنامه ریزی آموزشی مقطع آموزش پیش دبستانی 

طبق توافقات به عمل آمــده میـان انجمـن اولیـا و شـهرداریهای کشـور،مسـئوولیت مراقبـت 

ازکودکان طی طول معینی از روز برعهده دو مرکز فوق قراردارد.گفتنــی اسـت کـه توافـق نامـههای 

ــالیت مراکزآمـوزش پیـش دبسـتانی کشـور سـوئد  مذکورتوسط شهرداری ثبت میگردد. ساعات فع

معموالً ساعات6:30 تا18:30و ازدوشنبه تاجمعه را شامل میگردد. چگونگی توزیع فعالیت روزانه بـه 

ــور  طورمحلی نیز توسط هریک ازمراکز پیش دبستانی مشخص میگردد. مطابق قوانین آموزشی کش

ـتانی میبایسـتی موجـب رشـد و برانگـیزش حـس یـادگـیری  سوئد،آموزش درکالسهای پیش دبس

ــاطع بـاالتر تحصیلـی گـردد. از پـاییز سـال  کودکان و فراهم آوردن زمینه و امکانات تحصیل در مق

ــهای پیـش دبسـتانی و مـدارس آمـوزش پایـه ، از برنامـه هـای درسـی  1998 ، مقرر گردید کالس

جدیدتری با کاربری در سطح ملی برخــوردار گردنـد. برنامـه هـای آموزشـی میبایسـتی بـه ایجـاد 

یکپارچگی الزم در سطح کالسهای پیش دبستانی ، آموزش پایه و مراکزپس از مدرسه منتهی گردد. 

ــی و اولیـن گـام در جـهت تحقـق اهـداف آموزشـی محسـوب  این کالس ها، بخشی از نظام آموزش

میگردد .اهداف مذکور درحقیقت به تعریف هر آنچه بخش های مختلف آموزشی باید مــورد توجـه 

قرار داده و کودکان و جوانان باید کسب نمایند، مبادرت مینماید.بر اساس این برنامه، هر شـهرداری 

موظف به تدارک طرح آموزشی مناسب و ارائه آن به معلمین، معلمیــن سـرگـروه و دانـش آمـوزان 

ــه بـه شـرایط  مراکز خصوصی میباشد، تا انعطاف الزم در محتوا و سازماندهی و روشهای کار با توج
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محلی اعمال گردد.کالسهای پیش دبستانی، حتی االمکان میبایستی نزدیک به منازل کودکان بـوده 

ــود مبـذول داشـته و خواسـته هـای  و به توجه الزم به حداکثر استفاده از شرایط و دیگر منابع موج

مراقبین را نیز مورد توجه قرار دهد. شهرداریها همچنین قادرند کالسهای پیش دبســتانی خصوصـی 

ــایت شـرایط الزم  را مورد تایید قرار دهند. تاییدیه ممکن است درمدت زمان محدود و یا درقبال رع

صادر گردد.کالسهای پیش دبستانی تحــت نظـارت شـهرداریهایی کـه در آن حـوزه فعـالیت دارنـد، 

نظارت میگردد. اگر چنانچه در برپایی کالسها اشکالی به وجود آید ، شهرداریها حق دارند دستورات 

الزم را ابالغ نموده و درصورت عدم توجه به آن موارد، به لغو تاییدیه مبادرت نمایند. 

ــهای آموزشـی  کودکانی که در بیمارستانها و یا موسسات دیگر تحت مراقبت میباشند، از فعالیت

مشابه آنچه که درمراکز پیش دبستانی ارائه میگردد، برخواردار میگردند. به آندسته از کودکان رده 

ــش  سنی6 سال که درکالسهای پیش دبستانی حضور داشته و مدت زمان حضور آنها درکالس به بی

از 15 ساعت در هفته و یا 525 ساعت در سال بالغ نمیگردد ، هزینهای تعلق نمی گــیرد. اکـثریت 

قریب به اتفاق کودکان رده سنی6 سال سوئدی درکالسهای پیش دبستانی ثبت نام نموده و در آنـها 

حضور پیدا میکنند. 

برنامههای آموزشی دوره آموزش پیش دبستانی  

ــههای آموزشـی ویـژه دوره آموزشـی پیـش دبسـتانی در چـهارچـوب  از پائیز سال 1998 برنام

ــتانی  رهنمودهای ارائه شده به کودکان سوئدی ارائه میگردد. این موضوع به اهمیت دوره پیش دبس

به عنوان اولین مرحله از مراحل آموزش مادام العمر تاُکید دارد. درمقطع آموزشی مذکور برنامــههای 

ــت. مجلـس  آموزشی و رهنمودهای الزم جهت مراقبت از کودکان در کانون خانواده ارائه گردیده اس

ملی سوئد نیز موسسات ملی آموزش را موظف نموده تا به ترسیم ساختار کلی فعالیتهــای مراقبـت 
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از کودکان در منازل ودرمدارس پیــش دبسـتانی آزاد مبـادرت نمـایند. اصـول آموزشـی منـدرج در 

برنامههای آموزشی مراکز پیشدبستانی، مبتنی بر ایــن عقیـده اسـت کـه رفـاه و آمـوزش  بـه هـم 

ــه عنـوان یـک  مرتبطاند. رفاه مطلوب، زمینه رشد و یادگیری را فراهم نموده و از این روی این امر ب

ــده قـرار گرفتـه اسـت. اهمیـت بازیهـای گروهـی دررونـد  ضرورت در آموزش ملی مورد توجه عم

یادگیری و رشد کودکان نیز ازدیگر اصول مورد نظر میباشد.  

وظایف شهرداریها 

شهرداریها، مسئولیت فراهم آوردن خدمات رفاهی مراکز آمــوزش  پیـش دبسـتانی را عـهده دار 

بوده و همچنین به نظارت بر ارائه واقعی خدمات مذکور مبادرت مینمایند.  

مسئولیت نظارت بر کیفیت ارائه خدمات شــهری  برعـهده شـهرداریهای سـوئد بـوده و در ایـن 

ــاهی  زمینه از کارکنانی بهره گرفته میشود که  از آموزش و تجربه کافی در جهت تامین امکانات رف

مورد نیاز کودکان برخوردار بوده و خدمات  آموزشی خود را به نحوصحیحــی ارائـه نمـایند.کودکـان 

ــروه بـا اهـداف  نیزمیبایستی به گروههای مناسب تقسیم گردند، به نحوی که بین شرایط و اندازه گ

مورد نظر تناسب الزم برقرار گردد. ارائه خدمات مذکورمیبایستی مبتنی بر نیاز هر یــک از کودکـان 

بوده و درخصوص کودکانی که جهت رشد وپرورش خــود نیـاز بـه حمـایت ویـژه دارنـد، مسـئولیت 

خاصی به  شهرداریها تفویض گردیده است. کودکان سوئدی نه تنها از حق آمـوزش در یـک مرکـز 

اختصاصی برخوردارمیباشند، بلکه خدمات ارائــه شـده بـه آنـان میبایسـتی از چنـان اسـتانداردی 

برخوردار باشد که به برطرف نمودن نیازمندی خاص کودکان منتهی گــردد. شـهرداریها همچنیـن 

میبایستی به واسطه پیگیریهای خود، از حضور کودکان در مراکز مذکور اطمینــان حـاصل نمـوده و 

والدین آنها نیز از خدمت ارائه شده  به کودکان خود مطلع گردند. 
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شهرداریها به اخذ شهریه قابل قبول جهت ثبت نام کودکان در مراکز پیش دبستانی و مراقبـت 

ــتر از هزینـههای واقعـی  از کودکان در منازل مبادرت مینماید. شهریه های مذکور نمیبایستی بیش

ــان متناسـب بـا  شهرداریها بوده و نبایستی آن قدر زیاد باشد که باعث شود والدین از شرایط و مک

ــارت شـهرداریها  وضعیت فرزندان خود صرفه نظر نمایند.مراکز پیش دبستانی خصوصی نیز تحت نظ

فعالیت داشته و در صورت کسب تاُیید شهرداریها درخصوص برخورداری از شرایط، امنیت و کیفیت 

مناسب و اخذ شهریه منطقی از مجوز فعالیت برخوردارمیگردند. آندسته از کودکان سوئدی باالتر از 

رده سنی 1 سال که از حضور در مراکز مذکور محروم بوده و یا کودکــانی کـه در بیمارسـتانها و یـا 

موسسات دیگر تحت مراقبت میباشند،میبایستی از حق حضور در فعالیتهای آموزشی مشابه آنچــه 

در مراکز پیش دبستانی ارائه میگردد برخوردار گردند. افراد مسئول در موسســات موظـف بـه ارائـه 

ــالغ بـر  چنین فرصتهایی به کودکان تحت پوشش خود میباشند. طبق آخرین آمار بدست آمده ، ب

70 درصد کودکان رده های سنی 5-1سال ســوئدی در مراکـز پیـش دبسـتانی و یـا در برنامـههای 

مراقبت از کودکان در منازل ثبت نام نمودهاند.  

نظارت آموزشی مقطع پیش دبستانی 

ــتانی درکشورسـوئد  نهادهای نظارتی خاصی جهت نظارت بر عمل کرد مراکز آموزش پیش دبس

وجود ندارد و این درحالیاست که کادرمراکز پیش دبستانی ملزم به نظــارت بـر چگونگـی پیشـرفت 

فعالیتهای فردی وگروهی دانش آموزان میباشند. برخی ازشهرداریهای کشوراز طریق اخذپرسش 

نامههای ویژه ازوالدین به نظارت و ارزش یابی کیفیت آموزشی مراکزآموزش پیش دبستانی مبــادرت 

ــه وظـایف  مینمایند.  درحال حاضرمسئولیت نظارت برعملکرد مراکز آموزش پیش دبستانی درحیط

شهرداریهای  قراردارد. این درحالیست کــه تـا قبـل از ایـن، مسـئولیت نظـارت برمراکـز آمـوزش 
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پیشدبستانی درسطح منطقهای درحوزه هیئتهای مدیریتی استانی وانجمنی ســالمت و رفـاه ملـی 

ــوزش، مسـئولیت نظـارت برمراکـز آمـوزش پیـش دبسـتانی  قرارداشت. درسال1998آژانس ملی آم

درسطح ملی را برعهده گرفته ومسئولیت نظارتی ازسطح منطقهای سلب گردید.   

مشاوره تحصیلی در مقطع آموزش پیش دبستانی  

ــاكيد داشـته و از قوانيـن خدمـات  دركشور سوئد آموزش پيش دبستاني برمراقبت عمومي كودكان ت

اجتماعي پيروي مينمايد .اهداف و ظرفيت مراقبت عمومي كودكــان توسـط مجلـس ملـي سـوئد تعييـن 

ميگردد و اين درحالي است كه وزيــر بهداشـت وخدمـات اجتمـاعي عـهده دارمسـئوليت ارائـه قوانيـن و 

پيشنهادات ويژه مراقبتي كودكان ميباشد. انجمن سالمت و رفــاه ملـي نـيز بـا همكـاري روسـاي محلـي  

عهدهدارمسئوليت نظارت برموسسات پيش دبستاني و مراكز مراقبتي كودكان درســطح كشـور ميباشـند. 

ــور فراهـم آوردن امكـان مراقبـت عمومـي از كليـه كودكـاني اسـت كـه  هدف اصلي مقطع آموزشي مذك

ــه بـاال و  والدينشان طالب چنين مراقبتهايي ميباشند. از سال١٩٧٥ كليه كودكان رده هاي سني٦ سال ب

ــدت  كودكان معلول رده هاي سني٤ سال به باال مشمول گذراندن دوره آموزش پيش دبستاني با حداقل م

ــف  زمان١سال گرديدند.حضور در اين كالسها  اختياري بوده اما مسئولين شهرداريها به نظارت برآن موظ

ــه شـهرداري هـا و شـهريه هـاي  ميباشند. طرح هاي مراقبت عمومي از كودكان نيز عمدتا از محل بودج

ــهاي  پرداختي والدين تامين اعتبار ميگردند. كليه برنامه هاي مراقبتي كودكان به صورت رايگان و آموزش

ــاي عمومـي مراقبتـي كودكـان  مختلط ارائه ميگردد.در سال ١٩٨٥ با مصوبه مجلس ملي سوئد برنامه ه

توسعه يافته و طي سال ١٩٩١ كليه كودكــان پيـش دبسـتاني بـاالي رده سـني ١٨ مـاه تحـت پوشـش 

برنامههاي مذكور قرار گرفتند.در دسامبر سال١٩٩٣مطابق مصوبه مجلس، قانون خدمات اجتماعي اصــالح 

گرديده و بدين ترتيب شهرداريها به ارائه خدمات مراقبت عمومي به كودكان رده هاي سني١٢-١ســال بـا 
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ــرا  والدين شاغل يا محصل موظف گرديدند.گفتني است كه طرح مذكور از ژانويه سال ١٩٩٥ به مرحله اج

در آمد. بالغ بر٥٠% از كودكان رده هاي رده هاي سني٦- ٠ سال وحدود٣٠%  از كودكان رده هــاي سـني 

١٢-٧ سال از خدمات مراقبتي عمومي ويژه كودكان  بهره مند ميگردنــد.خدمـات مراقبتـي كودكـان بـه 

اشكال متنوعي ارائه ميگردد كه از آن جمله ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود: 

- مراکز  مراقبتی روزانه  

در مراكز مراقبت روزانه از كودكان رده هاي سني ٦-١سال كــه از والديـن شـاغل ويـا محصـل 

ــه) در تمـام طـول  برخوردارمي باشند معموالً ازساعات٦/٣٠ صبح تا ٦ بعد از ظهر (دوشنبه  تا جمع

سال ثبت نام به عمل ميآيد. 

ـ مراکز مراقبتی نیمه وقت 

در مراكز مراقبتي نيمه وقت از كودكان رده هاي سني ٦-٤ سال در طول سال تحصيلي جــهت 

آموزش٣ ساعت در روز ثبت نام به عمل ميآيد. 

ـ موسسات پیش دبستانی آزاد  

ــه بـهمراه  از كودكان رده سني پيش دبستاني  جهت ارائه آموزش و مراقبت چند ساعت در هفت

والدين و يا پرستاران خانوادگي خود در موسسات پيش دبستاني آزاد ثبت نام به عمل ميآيد. 

ـ موسسات پس از مدرسه  

از كودكان رده هاي سني ٦ تا ١٢ سال در مراكز پس از مدرسه ثبت نام به عمل ميآيد. گفتني 

است كه مدارس مذكور حتي درايام تعطيلي CENTERS فعال ميباشند. 

ــه  ، گـروه هـاي نيمـه وقـت  اصطالح موسسات پيش دبستان به مجموع خدمات مراقبتي روزان

وموسسات پيش دبستاني آزاد اطالق ميگردد. درمراكز مراقبت روزانه، كودكان معموالُ به گروههــاي 

سني مختلط تقسيم بندي ميگردند كه از آن جمله ميتوان به نوزادان، خردساالن و كودكان اشاره 
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نمود.مراكز مراقبت روزانه معموال ٤ گروه سني را در خود جاي داده و  هــر بخـش از تعـداد ١٥-١٨ 

ــهاي مـدارس محسـوب  كودك مراقبت مينمايد. فعاليتهاي پس از مدرسه اغلب جزء الينفك فعاليت

ــك مكـان واحـد تـاكيد مـيگـردد.  شده وهم اكنون بر مجاورت مراكز مراقبتي روزانه ومدارس در ي

ــش دبسـتاني بـه مـدارس درحـال  بعالوه راه هاي گوناگوني جهت تسهيل روند گذار از موسسات پي

ــر نامـه هـاي ويـژه كودكـان رده سـني٦ سـال نـام بـرد .  بررسي است. به عنوان نمونه ميتوان از ب

فعاليتهاي ويژه مراقبتي كودكان عموماً توسط شهرداري ها صورت گرفته و  به عنوان مكملــي بـراي 

فعاليتهاي شهرداري ها محسوب ميگردد. شهرداري ها همچنيــن بـه اسـتخدام پرسـتاران كـودك 

مبادرت مينمايندتا از كودكان رده هــاي سـني ١٢- ١سـال درمنـازل پرسـتاري نمـايند .اهـداف و 

مسئوليتهاي موسسات پيش دبستاني ومراكز پس از مدرســه در برنامـه هـاي آمـوزش معلمـان كـه 

توسط  انجمن رفاه و سالمت ملي تنظيم  شده، لحاظ گرديده است. از جمله وظايف موسسات پيش 

دبستاني با همكاري والدين ،ترغيب كودكان به مشاركت در اجتماع ميباشد.گفتني اســت كـه نـوع 

ــك بـا والديـن وي تعيـن مـيگـردد. از جملـه  فعاليتهاي كودكان از طريق مشورت و همكاري نزدي

ــير آموزشـي موسسـات پيـش دبسـتاني ميتـوان بـه فعاليتـهاي  مهمترين برنامه هاي آموزشي و غ

فرهنگي من جمله آموزش زبان، موسيقي، نقاشي، سفالگري، نمــايش و مطالعـات زيسـت محيطـي 

ــه  اشاره نمود. برنامه هاي مذكور درقالب بازيهاي كودكانه، فعاليتهالي خالقه، فعاليتهاي روزمره و. ب

ــده  كودكان ارائه ميگردد. همچنين درطول سال فعاليتهاي روزانه خارج از خانه نيز درنظر گرفته ش

است. مراكز آموزش پيش دبستاني به تنهايي مسووليت آموزش كودكان را بر عــهده نداشـته ، بلكـه 

ــان، افـراد  منحصرا به آمادگي آموزشي كودكان مبادرت مينمايند.كليه كادرموسسات مراقبتي كودك

ــتاني از معلميـن  بومي ميباشند كه توسط شهرداريها استخدام ميگردند.كادرموسسسات پيش دبس
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وپرستاران كودك متشكل مـيگـردد. درمراكـز پـس از مدرسـه نيزمربيـان فعاليتـهاي تفريحـي و 

پرستاران كودك  به فعاليت ميپردازند. عملكرد معلمين پيش دبستاني از طرق گوناگون با معلميــن 

ــش دبسـتاني عـهده دار مسـووليت  سطوح ابتدايي هماهنگ ميگردد. مسؤولين نظارتي موسسات پي

طرح ريزي و برنامه ريزي فعاليتهاي مراكز پيش دبستاني ميباشند.مسوولين مذكور بصــورت تيمـي 

ــهره بـرداري مـيگـردد.والديـن نـيز تشـويق  فعاليت نموده و درهر تيم از اطالعات و عاليق فردي ب

ميشوند تا در صورت امكان در اين فعاليتها مشــاركت نمـايند. آمـوزش معلميـن پيـش دبسـتاني و 

ــيرد. طـول دوره برنامـه هـاي  مربيان امور تفريحي دردانشگاه ها و كالجهاي دانشگاهي صورت ميگ

ــه گذرانـدن دوره  مطالعاتي  بين ٢,٥ تا٣ سال متغير ميباشد. اغلب پرستاران كودك خانواده ملزم ب

آموزش مقدماتي١٠٠-٩٠ ساعته و يا آموزش طوالني مدت در مراكز مراقبتي كودكان ميباشند.  

تعداد كودكان تحت پوشش و كادر آموزشي- تربيتي مراكز پيش دبستاني طي سال١٩٩٢ 

 13949 موسسات    503589 تعدادکودکان  
 7359 مراکز مراقبت روزانه    315550 مراکز مراقبت روزانه  
 3103 مراکز پس از دبستان    127146 مراکز پس از مدرسه 
 2488 گروه های نیمه وقت    60893 گروه های نیمه وقت 
 96642 تعداد کارکنان    33/ 3 نسبت کارکنان  
 44435 معلمان پیش دبستانی    4,9 مراکز مراقبت روزانه  
 8791 مربیان امور تفریحی    11,5 مراکز پس از مدرسه 
 3968 پرستاران مراقبتی کودکان    16,9 گروه های نیمه وقت 

ــا بـوده امـا  مسئوليت رسيدگي و نظارت برامور مراكز آموزش ضمن خدمت برعهده شهرداري ه

ــه بـه منطقـه ديگـر كـامالً  اجباري نمي باشد. متد و محتواي چنين دورههاي آموزشي از يك منطق

متفاوت ميباشد. 
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بودجه مقطع آموزش پیش دبستانی 

ــوزش پیـش دبسـتانی ازمحـل بودجـههای دولتـی ، بودجـههای شـهرداری و اخـذ   مراکز مختلف آم

ــع آمـوزش پیـش دبسـتانی در  شهریههای تحصیلی تامین اعتبارمی گردند.مبالغ شهریههای آموزشی مقط

ــا بسـتگی داشـته و برحسـب تعدادکودکـان  شهرداریهای مختلف متفاوت بوده، معموالً به درآمدخانوادهه

خانوادهها محاسبه میگردد.گفتنی است که بودجه دولتی اعطائی به شهرداریها برحسب منابع مالی مـورد 

ــانندمقطع آمـوزش پیـش  نیازکودکان محاسبه میگردد. بودجه آموزش دانش آموزان مقطع ابتدایی نیزهم

دبستانی ازمحل بودجه دولتی ، بودجه شهرداریها واخذ شهریههای تحصیلی تامین میگردد.  

بودجه طرح مراقبتهای ویژه کودکان 

ــه ناخـالص کـل (دولـت و شـهرداریها بـه  طبق آخرین آمار بدست آمده در سال 2000، هزین

ــای مراقبـت از کودکـان بـر 36 /8 میلیـارد سـک بـالغ  احتساب شهریهها ی تحصیلی) ویژه طرحه

میگردد که از این میزان، 4/26 میلیارد سک به مراکز آموزش پیش دبستانی ، 4 میلیـارد سـک بـه 

ــیز بـه  مراکز مراقبتی روزانه خانواده ،3 میلیارد سک به مراکز اوقات فراغت و تفریحی  و 4 میلیارد ن

مراکز پیش دبستانی و تفریحی خصوصی  ویژه کودکان اختصاص مییابد.  

       نرخ هزینههای آموزشی کودکان ثبتنامی در مراکز ویژه مراقبتی کودکان (بر مبنای هزار سک) 

83000 مراکز پیش دبستانی 
62600 مراکز مراقبتی روزانه خانواده 
27300 مراکز اوقات فراغت و تفریحی 

 

هزینه مراقبت از کودکان توسط والدین درحــدود19 درصـد از هزینـه کـل طرحهـای مراقبتـی 

کودکان و کمک هزینههای پرداختی به والدین درحدود10 درصد از هزینه کل طرحهــای مذکـور را 

شامل میگردد. حضوردرمراکز آموزش پیشدبستانی برای کلیه کودکان ســوئدی رده سـنی 6 سـال 
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رایگان میباشد. این در حالیاست که نظامی با حداکثر شهریه برای کودکان مقطع پیش دبستانی از 

اول ژانویه 2002 به اجرا در آمده است. اصل حاکم بر نظام فــوق، برتعییـن حداکـثر مجـاز شـهریه 

تحصیلی با توجه به سطح درآمد خانوادهها و مقادیر هزینه شده به این امر تاکید دارد.  

مقطع آموزش ابتدایی  

دوره آموزش ابتدايي طي آموزش فراگير٩ ساله به كودكان رده هاي سني٧ تا ١٦ سال ارائه ميگردد. 

ــد.  اين درحالي آست كه در صورت توافق والدين، كودكان از حق آموزش در سن٦ سالگي برخودار ميگردن

طبق آخرين آمار بدست آمده در سال ١٩٩٨ بالغ بر٧% از دانش آموزان مقطع آموزش ابتدايي كشور سوئد 

ــا  در رده سني٦ سال قرار داشته اند. عالوه بر اين در شرايط خاص ميتوان دوره آموزش كودكان سوئد را ت

رده سني٨ سال به تعويق انداخت. دوره هاي آموزش پايه ابتدايي به طور رســمي از سـال ١٨٢٤ در سـوئد 

ــراد طبقـه كـم در آمـد جامعـه تعلـق داشـته، هيـچ  برگزار گرديد. تا مدتها دورههاي آموزش ابتدايي به اف

ارتباطي با تحصيالت عالي  نداشت. به نحوي كه اغلب مدارس متوسطه دولتي درشــهرهاي كشـور فعـاليت 

ــوده و در عـوض  داشتند. دختران از مجوز ورود به مدارس متوسطه دولتي و مقدماتي متوسطه برخوردار نب

ــاتي متوسـطه  در مدارس ويژه دختران ثبت نام مينمودند. اين درحالي بود كه از آغاز قرن٢٠مدارس مقدم

مختلط دركنار تعداد زيادي مدارس دخترانه آغاز به فعاليت نمود. در دهه١٩٤٠ اصالحــات دراز مدتـي بـا 

هدف گسترش آموزش پايه اعمال گرديد. در سال ١٩٦٢ آموزش پايه فراگير به تصويب مجلــس رسـيده و 

طيسال تحصيلي١٩٧٢-١٩٧٣ به طور كامل به مرحله اجرا درآمد. اين اقدام خود به يكپارچگــي  مـدارس 

ابتدايي با دوره آموزش٧ساله و مدارس مقدماتي متوسطه  با دوره آموزش ٤ ســاله منجـرگرديـد در همـان 

اثناء مدارس ويژه دختران منحل شده و نخستين مواد درسي پيشرفته آموزشي در مدارس تدريس گرديــد. 
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ــوئدي  ساختار آموزش پايه برمدارس ابتدايي، مقدماتي متوسطه محلي، مدارس سامي زبان ويژه كودكان س

ساكن شمال كشور و مدارس ويژه كودكان مواجه با  معلوليتهاي جسماني  و ذهني مشتمل ميگردد.  

تعداد دانش آموزان ، آموزگاران و هزينه كل آموزشي 

هزینه کل  
 ( برمبنای میلیاردکرون ) 

نسبت آموزگاران به 
100 دانش آموز 

تعداد 
آموزگاران  

تعداد دانش آموزان   سال  
تحصیلی 

 44,2  8,3  73524  89,703  1994
 46,6  8,1  73380  908,882  1995
 49,0  4,8  72669  927,004  1996
 49,4  4,6  71894  946,444  1997
 51,6  7,5  73006  986,229  1998

اهداف آموزش ابتدایی 

  از جمله مهمترين اهداف آموزشي مقطع آموزش ابتدايي ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود: 

  ١.گسترش معيارها و ارزشهاي اخالقي معمول درميان كودكان  

  ٢.تالش درجهت رشد ذهني و يادگيري هرچه بيشتركودكان سوئدي 

 ٣. نفوذ دركودكان  

  ٤.برقراري هماهنگي ميان مراكز آموزش پيش دبستاني و مدارس ابتدايي 

 ٥.تالش درجهت رشد فكري كودكان در زمينه روشن بيني و احترام به حقوق ديگران  

ــو ، آواز ،         ٦. فراهم نمودن فرصتهاي مناسب در جهت كشف مطالب از طريق پرداختن به بازي ، گفتگ

موسيقي ، نمايش ، هنر، كارهاي دستي و ورزش 

٧.يادگيري مطالب از طريق پرداختن به فعاليتهاي روزمره در قالب موقعيتهاي طبيعي و معني دار 

ارزشیابی تحصیلی  

ــی آمـوزش میباشـد.موسسـه  مسوولیت ارزشیابی تحصیلی مراکز آموزش ابتدایی بر عهده مؤسسه مل

ــه گزارشـات سـالیانه از عملکـرد  مذکور به جمع آوری مقادیرمعتنابهی از اطالعات، پردازش اطالعاتی و ارائ
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مراکز آموزش ابتدایی مبادرت مینماید. در ارزشیابیهای مذکور عالوه بر بررسی وضعیــت موجـود مراکـز و 

ــی  مدارس ابتدایی، فعالیتهای سالیانه مدارس نیز مدنظر قرار میگیرد.عالوه بر این سه نظام اطالعاتی اساس

ــتمر ملـی، برنامـه توصیـف  در جهت ارزشیابی برنامه های آموزشی مقطع آموزش ابتدایی اعم از برنامه مس

وضعیت مدارس و برنامه آزمونهای کشوری به مورد اجرا گذارده میشود. 

مقطع آموزش متوسطه 

ظرف ٢٥ سال گذشته آموزش مقطع متوسطه دستخوش اصالحات وپيشرفتهاي گوناگوني شده است. 

ــووليت بـرگـزاري دوره هـاي آمـوزش حرفـهاي و  طي سال١٩٧٠ انواع مختلفي از مدارس كه عهده دارمس

ــور  دانشگاهي بوده و درسطوح متوسطه فعاليت داشتند بصورت يك مدرسه واحد در آمده اند. مدارس مذك

ــد. آزمـون نـهايي سـابق كـه دانشآمـوزان را بـراي مطالعـات  كليه جوانان را تحت پوشش خود قرارداده ان

ــاي١٩٧٠ و١٩٨٠ اصالحـاتي در  دانشگاهي آماده مينمود٢ سال پيش از سال١٩٧٠ لغو گرديد.طي دهه ه

راستاي بهبود نظام آموزش متوسطه صورت گرفته و به برقراري تطبيق ميان نيازهاي بازاركــار وتحصيـالت 

عاليه و اهداف و نيازمنديهاي جوانان منتهي گرديد. در پايان دهه١٩٨٠روند اصالحاتي بنيادين در ســاختار 

مراكز آموزش متوسطه آغاز گرديد، به نحوي كه ساختار نظام آموزش متوسطه طي١٩٩١ نسبت به قوانيـن 

آموزشي سال ١٩٨٥ دچار تحوالت  وتغييرعمدهاي گرديد .سيســتم جديـد آمـوزش متوسـطه طـي سـال 

تحصيلي ١٩٩٢-١٩٩٣ معرفي گرديد. نظام مذكور طي سال تحصيلــي ١٩٩٦/١٩٩٥ بطوركـامل بـه مـورد  

ــه  اجرا درآمد. از اول جوالي١٩٩٢ طبق قوانين آموزشي كليه مناطق موظف به فراهم آوردن شرايط ورود ب

ــد. تسـهيالت فـوق بـه  مراكز آموزش متوسطه  براي كليه دانش آموزان فارغ التحصيل آموزش پايه شده ان

كليه دانش آموزان زير رده سني٢٠ سال و آن دسته از افرادي كــه در٦ مـاه اول بيسـتمين سـال زنـدگـي 

ــز آمـوزش متوسـطه درمـدارس منـاطق  خودبسر ميبرند اعطا ميگردد.  عمده فعاليتهاي مطالعاتي مراك
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كشور صورت ميپذيرد. اين در حالياست كه مطالعات وتحصيــل در رشـته هـاي كشـاورزي، جنگلـداري، 

ــهرصورت مـيگـيرد. كليـه مراكـز متوسـطه سـوئد  باغباني و برخي مشاغل مرتبط در مدارس شوراهاي ش

ــطه  مختلط ورايگان ميباشند و اين در حالي است كه مراكز مستقل نيزفعاليت دارند. مراكز آموزشي متوس

عموماً در متاطق بزرگتر واقع شده ودانش آموزان مناطق مختلف در ايــن مـدارس حضـور مييـابند. اغلـب 

ــد . برنامـه هـاي ويـژهاي از قبيـل  مدارس متوسطه بزرگ ، برنامه هاي مطالعاتي گوناگوني را ارائه ميدهن

تربيت بدني نيز به كليه دانش آموزان سراسر كشور ارائه ميشود . تعــداد دانشامـوزان مراكـز متوسـطه از 

ــاالي  ٣٠٠ تا ١٥٠٠ متغير ميباشد. در مناطق كم جمعيت ، مراكز متوسطهاي فعاليت دارند كه در سطح ب

مدارس پايه ومتوسطه در مناطق بزرگتر همكاري مينمايند .تعداد  دانش آموزان يك كالس در واحدهــا و 

ــردد.  برنامه هاي مطالعاتي دانشگاهي تئوريك بر٣٠ نفر و در واحدهاي حرفهاي / عملي بر١٠ نفر بالغ ميگ

اغلب مراكز آموزش متوسطه مستقل درمناطق شهري بزرگ واقع شده و از لحاظ برنامه هاي ارائــه شـده از 

تفاوتهاي گستردهاي برخوردار ميباشند.ميانگين تعداد دانش آموزان مراكز متوســطه مسـتقل بـر١٠٠ نفـر 

بالغ ميگردد و اين درحاليست كه در مدارس دولتي اين ميزان  به٧٠٠ نفربالغ ميگردد. 

نرخ دانش آموزان مقطع متوسطه وهزینههای تحصیلی (طی سالهای1992 تا 1998 ) 

هزینه ( بر مبنای میلیارد کرون )  تعداد دانش آموزان  سال  
 15,560  313662  1993
 17,766  309952  1994
 19,100  312375  1995
 20,452  309661  1996
 20,728  312936  1997
 21,289  309118  1998
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نظام پیش از اصالحات  

ــوزش متوسـطه پيـش از اعمـال اصالحـات از آمـوزش هـاي ٢، ٣، يـا ٤ سـاله و٥٠٠ واحـد      نظام آم

آموزش اختصاصي متشكل ميگرديد كه از آن جمله ميتوان در به گروه بندي هاي ذيل اشاره نمود : 

ـ زبان ، علوم اجتماعي وفعاليتهاي هنري ـ دوره هاي٢تا٣ ساله  

ـ مهارتهاي بهداري ( پرستاري ) و خدمات اجتماعي- دوره هاي٢ ساله  

ـ علوم اقتصاد و تجارت- دوره هاي٢و٣ ساله  

ـ علوم صنايع وهنرهاي دستي- دوره هاي٣ ساله  

ـ علوم طبيعي وتكنولوژي- دوره هاي ٣،٢، و٤ ساله  

ـ  علوم كشاورزي ، جنگلداري وباغداري- دوره هاي٢ ساله  

اغلب دوره ها ، دوره هاي حرفهاي / عملي با دوره ٢ ساله ميبودند. در اصل دوره هــاي ٣ سـاله بـه 

آمادگي دانش آموزان دوره ها جهت مطالعه درمقاطع آموزش عالي منتهي ميگرديد.  

ــه پرداختـن مطالعـات تكنيكـي پيشـرفته ترمنتـهي  دوره هاي ٤ساله نيز به تشويق دانش آموزان ب

ــي  ميگرديد. اين دوره ها خود به شاخه ها وانواع گوناگوني تقسيم ميشدند. طول مدت واحدهاي تخصص

از يك هفته تا ٢ سال متفاوت بوده وطي اين واحد ها به دانــش آمـوزان در زمينـه هـاي بسـيار متنوعـي 

آموزش حرفهاي ارائه ميگرديــد. مراكـز آمـوزش متوسـطه دولتـي از طريـق دريـافت مقاديرمشـخصي از 

ــاليتي خـارج از مدرسـه ميباشـند.  شهريههاي تحصيلي موظف به  ارائه آموزش هاي حرفهاي درمراكز فع

ــه مـيگرديـد. در سـال ١٩٩٢- بخش اعظم اين آموزشها در كارگاههاي خارج ازنظام آموزشي مدارس ارائ

١٩٩١ قريب  به٥٠%  از افرادي  كه به اتمام تحصيالت خود در يكي از دوره هاي آموزش متوسطه  نــائل 

ــاله  آمدند ، به ادامه برنامه تئوري ٣ ساله مبادرت نموده وتقريبا٤٠ً% از آنان به انتخاب برنامه حرفه اي٢س
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مبادرت نمودند. بطور كلي توزيع جنسي دانش آموزان درمراكز آموزش متوسطه تقريباً يكسان بوده و امــا 

در واحدها و دورههاي مختلف آموزشي تفاوتهاي چشمگيري مشاهده ميگرديد. 

برنامه های آموزشی  

برنامه آموزشي عمومي مراكز آموزشي متوسطه در سال ١٩٧٠ طراحي گرديد. در سال ١٩٩٢ 

ــه و سيسـتم مديريتـي جديـدي بـراي  اهداف وخط مشي برنامههاي مذكور مورد بازبيني قرار گرفت

ــه مراكـز  مدارس طراحي گرديد.تا ارائه برنامه آموزشي جديد، اهداف وخط مشي هاي پيشين دركلي

ــر دوره و هـر واحـد اختصـاصي از سـاعات  آموزشي متوسطه به اجرا در ميآمد. درقوانين جديد ، ه

ــاي مطالعـاتي اعـم از  هفتگي و بخشهاي مربوط به خود برخوردار ميباشد. گذراندن كليه برنامه ه

زبان سوئدي ، زبان انگليسي ، علوم تربيت بدني وعلــوم مدنـي اجبـاري ميباشـد. زبانـهاي خـارجي 

ــدادي دورههـاي حرفـهاي بـه صـورت موصوعـات اختيـاري ارائـه  دركليه دوره هاي  دانشگاهي وتع

ميگردد. دورههاي حرفه اي٢ساله برتعداد محــدودي واحـد هـاي عمومـي مشـتمل مـيگـردد كـه 

دانشآموزاني كه به انتخاب اين دوره ها مبادرت مينمايند، از مجوز انتخاب يــك يـا چنـد موضـوع 

عمومي برخوردار بوده و درعوض از آموزشهاي حرفهاي خود ميكاهند. زبان انگليسي و رياضيـات در 

ــاله ملـزم بـه  زمره پرطرفدارترين واحدهاي اختياري بشمارمي روند. دانش آموزان دورههاي ٣ و٤ س

ــا بـراي اهـداف  اجراي پروژه هاي ويژه آموزش براي برخي دروس خود ميباشند. در برخي برنامه ه

خارج از برنامه نيز زماني در نظر گرفته شده است . 

ارزیابی و بررسی کیفی 

در مراكز آموزش متوسطه نيز همچون مدارس پايه هيچ نوع آزمون خاصي برگزار نمـيگـردد. 

ــازي  نمرات آموزش نيز براساس اصول يكساني اعطا ميگردد. درحال حاضر اين بدان معناست كه ني

ــورت  جهت اعطاي نمرات مختلف به دانشآموزان وجود نداشته و اطالعات و دانش دانش آموزان بص



 

 

دفتر اطالع رسانی وسنجش افکار  

 

 

 64

  

ــهت  كشوري باساير دانش آموزان سنجيده ومقايسه ميگردد. معلمين از آزمونهاي متمركز  كه درج

سنجش دانشآموزان تهيه شده اند، استفاده مينمايند تا حتي االمكان درجــه يكپـارچگـي سيسـتم 

نمره دهي را ارتقاء دهند. از جمله مهمترين اشكال ديگر ارزيابي تحصيلي دركشور سوئد ميتوان بــه 

موارد ذيل اشاره نمود:  

آزمونهاي كتبي ، فعاليت هاي كالسي دانش آموزان وكنفرانسهاي كالسي در اعطــاي نمـرات 

نهايي موثر ميباشند. به كليه  دانش آموزاني كه حداقل يك دوره برنامه مطالعاتي٢ ساله مشتمل بر 

زبان انگليسي وسوئدي را گذرانده اند مدرك پايان دوره مقطــع متوسـطه اعطـا مـيگـردد . مـدرك 

مذكور صالحيتها عمومي داوطلبين جهت ورود به دوره هاي تحصيلي باالتر را تضمين مينمايد. 

نظام پس از اصالحات  

ــوزش وپرورشـي در قـالب  برنامـه هـاي ٣ سـاله  درنظام جديد آموزش متوسطه، كليه برنامه هاي آم

تنظيم ميگردد. عالوه بر اين  برنامه هاي شغلي جديد نيز بگونهاي طراحي شده اند كه نسبت به مطالعات 

ــترس دانـش آمـوزان قـرار ميدهنـد.  حرفهاي پيش از اصالحات ، اطالعات عميق تر و وسيعتري را در دس

درخصوص محتواي تحصيلي قدرت انتخاب بيشتري بــه دانـش آمـوزان اعطـا شـده و روشـهاي تدريـس و 

ــم از١٤ برنامـه شـغل  ارزيابي نيز در قالب چنين سياستي اعمال ميگردد. تعداد١٦ برنامه پيشرفته ملي اع

ــه مطالعـات دانشـگاهي طراحـي گرديـده اسـت. عـالوه بـر  محور و٢ برنامه آمادگي اوليه جهت پرداختن ب

ــف نـيز ممكـن  اسـت برحسـب نيـاز و  برنامههاي ملي كه بهصورت متمركز تعيين ميگردند،مناطق مختل

شرايط منطقهاي به الحاق يكسري برنامههاي موضعي مبادرت نمايند.   

   از جمله مهمترين برنامه هاي آموزش ملي كشور سوئد ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:  

 برنامه هنري كه طي آموزش پايه به استخدام افراد در مشاغل  هنري منتهي ميگردد. 
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 برنامه مديريتي كه طي آموزش پايه به استخدام افراد درحوزه هاي تجاري ومديريتي اعم از تجـارت 

خصوصي و يامديريتهاي دولتي منتهي ميگردد . 

برنامه ساختماني كه طي آموزش پايه به اســتخدام افـراد در صنـايع سـاختمان سـازي و مهندسـي 

عمران منتهي ميگردد. 

برنامه تفريحي كودكان كــه طـي آمـوزش پايـه بـه اسـتخدام افـراد در بخـش پرسـتاري كودكـان ، 

فعاليتهاي تفريحي و پس از مدرسه، مراقبت بهداشتي ، اداره كتابخانه ها و ورزشگاهها منتهي ميگردد . 

ــتخدام افـراد درنصـب ،تعمـير ونگـهداري ابزارهـاي   برنامه مهندسي برق كه طي آموزش پايه به اس

الكترونيكي، مخابراتي والكتريكي منتهي ميگردد . 

برنامه انرژي كه طي آموزش پايه به استخدام افراد در نيروگاهها ، تأسيسات تهويه و فاضالب منتــهي  

ميگردد . 

برنامه  غذايي كه طي آموزش پايه به استخدام افراد درصنايع پردازش، فروش و توزيــع مـواد غذايـي 

منتهي ميگردد. 

ــهي  برنامه صنايع  دستي كه طي آموزش پايه به استخدام افراد درمشاغل تجاري وصنايع دستي منت

ميگردد.گفتني است كه بخش اعظم آموزشهاي مذكور دركارگاههاي عملي ارائه ميگردد. 

ــتخدام افـراد در بخـش خدمـات بهداشـتي،    برنامه مراقبتهاي بهداشتي كه طي آموزش پايه به اس

دندانپزشكي وخدمات پشتيباني منتهي ميگردد. 

ــوان مسـئول پذيـرش هتـل و ترتيـب   برنامه هتلداري كه طي آموزش پايه به استخدام  افراد به عن

دهنده كنفرانسها ، خدمتكار و يا سر آشپز منتهي ميگردد.  
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برنامه علوم طبيعي كه به كسب دانش بيشتر افراد در زمينه رياضيات، موضوعات علمــي وتكنولـوژي 

منتهي ميگردد. 

ــان منتـهي  برنامه علوم اجتماعي كه به مطالعه بيشتر افراد در زمينههاي علوم اجتماعي، اقتصاد و زب

ميگردد . 

ــين آالت   برنامه مهندسي وسايل نقليه كه به استخدام افراد در بخش تعمير ونگهداري اتومبيل وماش

ــراد درحـوزه تبليغـات، طراحـي و توليـد رسـانه هـاي  منتهي ميگردد. برنامه رسانه ها كه به استخدام اف

ــه ذكـر شـده اسـت. در هـر  تصويري منتهي ميگردد. اهداف آموزشي برنامه هاي ملي در اهداف هر برنام

ــوزان بـايد  برنامه آموزش پايهاي وسيعي در زمينه شغلي به دانشآموزان ارائه ميگردد. همچنين دانش آم

بتوانند از طريق اين برنامه ها  پايه الزم براي مطالعات بيشتر وتكميل تحصيــالت مقطـع متوسـطه خـود 

ــه مذكـور  بـا همكـاري مـدارس و دانـش آمـوزان  بـراي كـل مـدت  كسب نمايند. گفتني است كه برنام

تحصيالت افراد طراحي ميگردد. دانش آموزاني كه به تصميم درخصوص رشــته تحصيلـي خـود مبـادرت 

ــه هـاي مذكـور، دانـش  ننمودند، ميتوانند از برنامه هاي فردي بهرهبرداري  نمايند. پس از گذراندن برنام

ــد.  آموزان ميتوانند تحت يكي از برنامه هاي ملي ، برنامه هاي ويژه و يا آموزشهاي حرفهاي آموزش ببينن

دانش آموزان ميتوانند درعوض گذراندن سال سوم آموزشــي بـه گذرانـدن يـك واحـد تكميلـي مبـادرت 

ــا برنامـه هـاي انتخـابي وي در  نمايند. در اين واحد مهارتهايي به دانش آموزان آموزش داده ميشود كه ب

ــط صاحبـان مشـاغل ارائـه  ابتدا  تفاوت دارد. برنامه آموزشي كار ورزي شامل آموزشهاي حرفهاي كه توس

ميگردد و نيز تحصيل در مراكز آموزشي متوسطه عمدتاً در زمره مباحث پايه محسوب ميگردند.  

كليه  دانش آموزاني كه به تحصيل در يك برنامه ملي مبادرت مينمايند، ازحق گذراندن تحصيل در 

كليه مدارس داخل كشور برخوردار ميباشند. مسئولين مناطق نيز موظف به فراهــم آوردن انتخـاب يـك 
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برنامه ملي براي كليه دانش آموزان و تعيين ظرفيت برنامه هاي گوناگون  با توجه به عالئق وساليق دانش 

آموزان ميباشند. اگر يك منطقه نتواند شرايط را براي تحصيل دانش آموزان دركليه برنامه ها فراهــم آورد 

ــم  ،مسئولين منطقهاي ميتوانند همكاري با ساير مناطق را به بحث بگذارند . دو يا چند منطقهاي كه با ه

ــادرت مينمـايند،در واقـع بـه پديـد آوردن زمينـه  همكـاري  كاري يكديگر به آموزش يك برنامه ملي مب

ــه  برنامههاي آموزشي مبادرت مينمايند. برنامه هاي ملي- محلي از واحدهاي درسي مختلفي تشكيل يافت

اند. اهداف واحدهاي درسي در هر بخش تعيين ميگردد كه اين اهداف براي كليه مراكز آموزش متوسـطه 

و آموزش بزرگساالن يكسان  است . 

برنامه های آموزشی 

مباحث اصلی ذیل برای کلیه برنامههای آموزشی مشترک است: 
مباحث آموزشی  حداقل زمان تدریس به ازاء کل ساعات برنامه 3 ساله 
زبان سوئدی   200
زبان انگلیسی   110
علوم اجتماعی   90
علوم دینی   30
علوم ریاضی   110
علوم طبیعی   30

علوم ورزشی و بهداشتی   80
علوم هنری   30

 
دانش آموزان عالوه برپرداختن به مباحث اصلي ، به مطالعه مباحث ويژه آموزشي نيز مبادرت 

ــل  مينمايند.كليه دانش آموزان موظفاند طي دورههاي مطالعاتي خود پروژه هاي آموزشي نيز تحوي

نمايند. زماني نيز جهت پرداختن به فعاليت هــاي عملـي و تكميلـي مربـوط بـه مبـاحث درسـي و 

ــا بديـن  همچنين زماني جهت گذراندن واحد هاي انتخابي دانش آموزان در نظر گرفته شده است، ت

ترتيب دانش آموزان بتوانند در قالب برنامه هاي ملي واحدهاي آموزشي بصــورت انتخـابي بگذراننـد 
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.در برنامه هفتگي كه به قوانين آموزش وپرورش ضميمه شده است واحد هاي آموزشي٦٠ دقيقهاي 

ــاعت و  نيز در نظر گرفته شده است. در برنامه هاي حرفهاي محور ظرف مدت زمان٣ سال ٢٤٠٠ س

در برنامه هاي دانشگاه محور٢١٨٠ساعت آموزشي لحاظ گرديده است. مسئولين آموزش منطقــهاي 

و مدارس  از حق تصميم گيري درخصوص مباحث مختلف آموزشي و نيز تعيين مدت زمان تدريس 

دروس آموزشي برخوردار ميباشند.  در برنامه هاي حرفهأي محور حداقــل١٥% از كـل تـوان دانـش 

آموزان به آموزش دركارگاهها  اختصاص مييابد. مدارس نيز موظفاند امكانات الزم براي يك چنين 

آموزشـي را فراهـم آورده و درحيـن آمـوزش بـه نظـارت عملكـرد كليـه دانـش آمـوزان مبـــادرت 

نمايند.يكسري ارزشهاي پايهأي نيز كه فعاليتهاي مدارس و نيازهاي دانش آموزان وكاركنان مدارس 

را تحت تأثير قرار ميدهد در ٦ بخش مختلف به شرح ذيل تعيين گرديده است : 

ارزيابي، ميانگين و مقاديرآموزشي ، مسئوليت دانش آموزان ، انتخاب رشته هــاي تحصيلـي ، 

فعاليت  اجتماعي ، ارزيابي تحصيلي و دسته بندي ها ، مسئوليت هاي مديريتي  

به عنوان شاخصي جهت پايان يافتن  برنامه هاي تحصيلي، سيستم امتيازي جديدي معرفــي 

گرديد. در اين سيستم دانش آموزان پس از اتمام يك واحد درسي( كســب دانـش ومهارتـهاي الزم 

ــداد  تعيين شده در يك واحددرسي) از امتيازات خاصي برخوردار ميگردند. اين امتيازات براساس تع

ساعات آموزشي كه در برنامه هاي هفتگي به هر واحد درسي اختصاص مييــابد بـه دانـش آمـوزان 

اعطا ميگردد. اما با تعداد ساعات آموزش الزم جهت نيل  به اهداف تعيين شده ارتباطي  نــدارد در 

برنامه درسي اهداف هر واحد و نيز دانش و مهارتهاي مطلوب دانش آمــوزان تعييـن گرديـده اسـت 

.برنامه درسي بگونهأي طراحي گرديده كه تداوم ويكپارچگي با مدارس پايه حفظ شــده و برتدريـس 

دروس زبان سوئدي وانگليسي وآموزش دو زبانگي تاكيد شــده اسـت . اصـول اوليـه مراكـز آمـوزش 
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ــش آمـوزان راهنمـايي هـاي تحصيلـي ارائـه  متوسطه مسئولين را موظف مينمايد بطور كلي به دان

نمايند .مسئولين نيز بايد اطمينان يابند كه دانش آموزان در زمينــه انتخـاب رشـته هـاي تحصيلـي 

خود درمدارس كامالً راهنمايي وهدايت شده باشند .راهنماييهاي شغلي نيز به حوزه بــازار كـار و بـه 

بخش خصوصي مربوط ميگردد. 

ارزیابی و بررسی کیفی  

در سيستم جديد نمره دهي مقطع آموزش متوسطه پس از اتمــام هـر واحـد درسـي نمـرات 

ــهاي  درسي اعطا ميگردد .به دروس هر ترم تحصيلي، مباحث جداگانه آموزشي و به برخي از فعاليت

ــول  پروژهاي نيز نمرهاي تعلق ميگيرد .نمرات اعطا يي از مقياس مردود ، قبول ، قبول مشروط و قب

ــف  شـاخصهاي نمـره دهـي متفـاوتي  با شرايط ويژه  متشكل ميگردد. در برنامه هاي درسي مختل

ــهاي متمركـز بـر گـزار مـيگـردد.درمـدارك پايـان مقطـع  اعمال گرديده و در برخي مباحث آزمون

متوسطه، تمامي نمرات واحد هاي مربوط به اين دوره ثبت ميگردد.  

مقاطع آموزش متوسطه  

ــوان بـه مـدارس  دو نوع مدرسه مستقل در مقطع آموزش متوسطه فعالیت دارند که از آن جمله میت

مستقل مقدماتی و تکمیلی متوسطه اشاره نمود.مطابق الیحه اعطای دولــت بـه پارلمـان سـوئد در جـهت 

اعمال تغییراتی در شرایط مدارس مقطع آموزش متوسطه، کلیه مدارس مستقل مقطع آموزش متوسطه به 

ــه  اخذ شهریه مساوی با مدارس تحت نظارت شهرداری مبادرت نموده و همانند مدارس شهرداری موظف ب

استخدام معلمین کار آزموده میباشند. دولت سوئد هم چنین به ارائه پیشــنهاداتی جـهت تشـکیل هیئـت 

ــداث مـدارس مسـتقل و اعطـای مسـوولیت  ویژه آژانس ملی آموزش درجهت تصمیم گیری درخصوص اح
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بازرسی مدارس مستقل به آژانس ملی آموزش مبادرت نمــوده اسـت. شـهرداریها نـیز بـه دقـت نظـر در 

فعالیتهای مدارس و پی گیری و ارزشیابی فعالیتهای مذکور مبادرت مینمایند.  

مراکز آموزش متوسطه مردمی  

ــداد 49 مرکـز متوسـطه تحـت  ازتعداد 147مرکز آموزش متوسطه مردمی که درکشور وجود دارد، تع

مالکیت شهرداریها و شوراهای استانی فعالیت مینمایند.تعداد 98 مرکــز آمـوزش متوسـطه مردمـی نـیز 

ــوزش  توسط انجمنهای مختلف مردمی ، سازمانها و انجمنهای مختلف حمایتی اداره میگردند. مراکز آم

متوسطه مردمی به دورههای آموزش ملی وابسته نبوده و هر یک از انها به تعییــن فعـالیت خـود براسـاس 

یادگیریها و تخصصهای ایدئولوژیک حوزههای ویــژه آموزشـی مبـادرت مینمـایند.کلیـه مراکـز آمـوزش 

ــه آموزشهـای مذکـور بـه صـورت رایگـان ارائـه  متوسطه مردمی از یک هیئت حاکم برخوردار بوده و کلی

میگردد. مراکز آموزشی مذکورملزم به ارائه گزارش سالیانه از حداقل 15% کل فعالیتهای خود میباشــند. 

درکشور سوئد بالغ بر147 دبیرستان مردمی فعالیت دارند که تعداد 40 دبیرستان تحت مالکیت شهرداریها 

ــر توسـط جنبشـهای مختلـف مردمـی و سـازمانها و انجمنهـای  و شوراهای استانی و 98 دبیرستان دیگ

حمایتی اداره میگردند. طبق آخرین آمار بدست آمده در بهار سال 2000 بالغ بر 112000 نفر و در پــاییز 

ــز آمـوزش متوسـطه مردمـی شـرکت  همان سال بالغ بر120 هزار نفر دردورههای آموزش بزرگساالن مراک

کردند که از این تعداد بالغ بر 25%  افراد در دورههای آموزشی دراز مدت حضور داشتند.  
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مقطع آموزش تکمیلی متوسطه  

تاریخچه  

درکشور سوئد، آموزش پایه در برگیرنده آموزش مقدماتی و تکمیلی متوسطه میباشد.  

نخستین مدارس مقطع تکمیلی آموزش متوسطه کشور سوئد با تصویب قوانین جدیــد آموزشـی طـی 

ــی مذکـور در مـدارس  سال 1649 آغاز به فعالیت نمودند. دانشآموزان دختر نیز به گذراندن مقطع آموزش

ــول قـرن نوزدهـم،مـدارس مقطـع  خصوصی ویژه دختران که طی قرن 18 تاسیس یافت، نایل آمدند. درط

تکمیلی آموزش متوسطه، با مدارسی که بیشتر جهت گیری عملی داشتند، ادغــام شـده و مراکـز آمـوزش 

متوسطه شکل گرفت. درآغاز قرن بیستم، مقطع آموزش متوسطه خــود بـه 2مقطـع مقدمـاتی متوسـطه و 

تکمیلی تقسیم گردید. درمراکز مقدماتی متوسطه زبان التین تدریس نشده و بــر آمـوزش عمومـی تـاکید 

ــطه، دانشآمـوزان جـهت ادامـه تحصیـل در  میگردد.این در حالیاست که درمراکز تکمیلی آموزش متوس

ــا اخـذ گواهینامـه پایـان  دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مهیا میشوند. مقطع آموزش مقدماتی متوسطه ب

ــیاری از شـهرهای کشـور سـوئد مـدارس مختلـط مقدمـاتی متوسـطه ویـژه  دوره به پایان میرسد. در بس

دانشآمـوزان پسـر و دخـتر تشـکیل یافتهاسـت. در نتیجـه اعمـال اصالحـات آموزشـی طـی ســال1927 

دانشآموزان دختر از امکان ورود به مراکز آموزش متوسطه عمومی برخوردار گردیدند.  

ــهرداریها در پایـان  مراکز آموزش فنی و مدارس فنی و حرفهای  نیز به واسطه حمایتهای دولت و ش

ــازرگـانی و دانشـکدههای  قرن19 احداث گردید .گفتنی است،دوره های آموزش حرفهای در دانشکدههای ب

ــددی از مـدارس محلـی  اقتصاد گسترش یافت. در این اثنا حمایتهای دولتی نسبتا محدود بوده و انواع متع

فعالیت داشتند.آموزش مقطع تکمیلی متوسطه در طول 25 سال گذشته شاهد تغییرات زیادی بوده است. 
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طبق اصالحات1970، مدارس قبلی تحت عنوان « ژیمنــازیوم»، مـدارس فنـی و حرفـهای و آمـوزش 

حرفهای درقالب یک واحــد مدیریتـی گـردآوری شـده و تمـامی انـواع آموزشهـای آکـادمیک و حرفـهای  

ادغام گردیدکه بعدها از آن تحت عنوان مقطع تکمیلی متوسطه یــاد گردیـد. در طـول دهـه70 ایـن نـوع 

آموزش، طبق نیروی بازار کار مورد اصالحات مجدد قرار گرفت. از پایان دهه90، مدارس درفرایند گســترده 

تغییرات قرار گرفته و مدارس تکمیلی متوسطه نیز همانند سایر مقاطع نظــام آموزشـی، بتدریـج از حیطـه 

هدایت های دولتی خارج گردید. دراواخر دهه80، ساختار مدارس تکمیلی متوســطه مجـددا تغیـیر یـافت. 

ــطه، ادغـام شـده و در سـال1994 در قـالب16 برنامـه  بسیاری از رشتههای آموزشی مقطع تکمیلی متوس

ــی سـال تحصیلـی2001- آموزش ملی طی مدت زمان آموزش 3 ساله ارائه گردید.الزم به ذکر است که ط

2000 برنامه آموزشی تحت عنوان برنامه فنآوری طراحی گردید.  

چهارچوبهای قانونی 

نظام آموزش ملی به واسطه قوانین آموزشی مصوب مجلــس ملـی سـوئد (ریکسـدگ) طراحـی 

میگــردد.مـدارس تکمیلـی متوسـطه نـیز از طریـق آئیـن نامـههای آموزشـی مصـوب دولـت اداره 

ــه پارلمـانی  میگردند.طی سال1999 دولت سوئد به بازبینی قوانین آموزشی کشور توسط یک کمیت

مبادرت نمود.  

توصیف کلی ساختار مقطع تکمیلی آموزش متوسطه 

برنامههای آموزشی مقطع تکمیلی متوسطه در قــالب17 برنامـه ملـی سـازماندهی شـده و بـر8 

هسته موضوعی اعم از زبان سـوئدی بـه عنـوان زبـان دوم، زبـان انگلیسـی، علـوم اجتمـاعی، علـوم 

مذهبی،ریاضیات، تربیت بدنی، علوم بهداشتی و علوم هنری مشتمل میگردد. عالوه بر این هر رشته 

ــود از 150،100،50و200  تحصیلی به یک یا دو ترم آموزشی تقسیم شده و ترمهای تحصیلی نیز خ

ــا چنـد تـرم تحصیلـی  واحد درسی متشکل میگردند.  دانشآموزان همچنین قادر به انتخاب یک ی
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ــند.آندسـته از دانشآموزانـی کـه بـا  خارج از برنامههای آموزشی تحت عنوان برنامه گسترده میباش

ــا چنـد تـرم تحصیلـی تحـت  مشکالت جدی درخصوص تحصیالت خود مواجه بوده به حذف یک ی

ــاب مجـدد یـک یـا چنـد تـرم  عنوان برنامه کاهشی مبادرت مینمایند.آنها همچنین از فرصت انتخ

تحصیلی مشروط برخوردار میباشند. عالوه بر این ممکن است که کلیه برنامههای آموزشــی مجـدداً 

ــمگـیری برعـهده مـدارس میباشـد. کمیسـیون  انتخاب گردد. درتمامی موارد فوق مسؤولیت تصمی

ــرح زمـانبندی ترمهـا و  پارلمانی (کمیسیون 2000) مقطع تکمیلی متوسطه، وظیفه بررسی ارائه ط

ــرات مقطـع  رشتههای تحصیلی را برعهده داشته و همچنین به ارائه طرحهایی درخصوص تعیین نم

تکمیلی متوسطه و بازبینی هستههای موضوعی مبادرت مینمــاید.کمیسـیون مذکـور همچنیـن بـه 

ــی متوسـطه و ارائـه توصیـههایی درخصـوص چگونگـی برنامـههای  برگزاری آزمونهای مقطع تکمیل

آموزشی رشتههای حرفهای مبادرت مینماید.گفتنی است که کمیسیون مذکور به ارائه گزارش خود 

در پایان سال 2002 مبادرت نمود.  

موسسات آموزشی 

ــای خصوصـی  مراکز تکمیلی آموزش متوسطه توسط شهرداریها، شوراهای استانی و یا هیئته

اداره میگردند در شهرداریها و شوراهای استانی تعداد یک یا چند کمیته، مسئولیت اداره و نظارت 

ــق احـداث مراکـز آمـوزش  برمدارس محلی را عهدهدارمیباشند.عالوه بر این ،کلیه شهرداریها از ح

ــی متوسـطه تحـت نظـارت  تکمیلی متوسطه برخوردار میباشند.درطول دهه90، تعداد مراکز تکمیل

شهرداریها افزایش یافت. درحال حاضر مراکز تکمیلی متوسطه درتعداد200 شهرداری از میــان280 

شهرداری کشور دایرمیباشند. 
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ــای گسـترده میـان شـهرداریها درحوزههـای  اخیرا بنیاد جدیدی درجهت گسترش همکاریه

آموزشی تاسیس یافته است.  

قوانین پذیرش تحصیلی 

ــهای آمـوزش تکمیلـی  کلیه شهرداریها موظف اند به واسطه قوانین آموزشی به برگزاری کالس

متوسطه مبادرت نمایند. به عبارت دیگر کلیه شهروندان سوئدی که موفق به پایــان مقطـع آمـوزش 

ــی متوسـطه برخـوردار مـیگردنـد. از سـال تحصیلـی 99- پایه گردند، ازحق حضور درمراکز تکمیل

1998جهت پذیرش دانشآموزان دربرنامه ملی، دانشآموزان ملزم به گذراندن حداقل دورههای زبان  

سوئدی، زبان انگلیسی و ریاضیات درمدارس پایه میباشند. نمرات مدارس پایه بر اســاس مقیـاس3 

ــاز عـالی(MVG) بـه دانشآمـوزان  گانه، قبولی عادی(G) قبولی با امتیازمتوسط(VG) قبولی با امتی

ــی بـا امتیـاز عـالی معیارهـای  اعطاء میگردد .در جهت اعطای نمرات قبولی با امتیازمتوسط و قبول

خاص وجود دارد که توسط آژانس ملی آموزش تعیین مــیگـردد. گفتنـی اسـت کـه اگـر چنانچـه 

دانشآموزان به احراز نمره قبولی عادی نایل نگردند، در آن رشته نمرهای به آنها تعلق نمیگیرد.  

 G=10, VG=15, از جمله تقســیمبندی نمـرات آموزشـی میتـوان بـه ارزشهـای عـددی

ــالی  MVG=20 اشاره نمود .گفتنی است که ارزشهای عددی مذکور جهت پذیرش درتحصیالت ع

ــرار مـیگـیرد. جـهت پذیـرش در رشـتههای هـنری، عـالوه بـر  نیز به عنوان نمرات معیار مدنظر ق

آزمونهای تخصصی، گواهینامه مهارتهای ویژه نیز به فارغ التحصیالن اعطا میگردد.به طورمثـال در 

ــا مـیگـردد. بـه  رشته موسیقی، عالوه بر نمرات اصلی نمره واحدهای عملی نیز به دانشآموزان اعط

عالوه، هیئت اداره کننده مراکز آموزش تکمیلی متوسطه ممکن اســت بـه ارائـه ترمهـای آموزشـی 

مشخص و پیشنیاز مبادرت نمایند. 
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تقریباً تمامی دانش آموزان سوئدی از مجوزحضور درمراکز آموزش تکمیلی متوســطه برخـوردار 

ــال2000، 97/5% از دانشآموزانـی کـه بـه گذرانـدن  میباشند. طبق آخرین آمار بدست آمده در س

ــی  دورههای آموزش پایه در بهار مبادرت نمودند، در پاییز همان سال جذب دورههای آموزش تکمیل

متوسطه شدند. آموزش تکمیلی متوسطه ویژه بزرگساالن(افراد بــاالی رده سـنی20 سـال) در نظـام 

آموزشی عمومی بزرگساالن و درمراکز آموزش بزرگساالن تحت نظارت شهرداریها ارائه میگردد.  

مقاطع و گروههای سنی 

برنامههای آموزشی مقطع تکمیلی متوسطه ظرف مدت زمان3 سال و به صورت ترمهای سالیانه 

نامشخص آموزشی ارائه میگردد. نظام مبتنی برترمهای آموزشی و عدم وجــود تقویـم زمـانی ملـی، 

آزادی عمل زیادی درجهت سازمانبندی دورههای آموزشی مقطــع تکمیلـی متوسـطه فراهـم آورده 

ــد درسـی بـه طـور  است، به نحویکه ترمهای تحصیلی را میتوان بصورت فشرده با اخذ چندین واح

همزمان یا تقسیم واحدها درکل آموزش مقطع تکمیلی متوسطه مطالعه نمود.  

برنامههای آموزش ملی 

ــد درسـی مقطـع تکمیلـی آمـوزش متوسـطه را تحـت  از برنامههای آموزش ملی که2500 واح

پوشش قرار میدهند، میتوان تحت عنوان برنامههایی یاد نمــود کـه در آن دانشآمـوزان از فرصـت 

انتخاب تخصصهای متنوع و متعدد برخوردار مــیگردنـد. 8 هسـته موضوعـی در کلیـه برنامـههای 

آموزش ملی  وجود دارد. با انتخاب دورهها و ترمهای آموزش اختیاری،امکان تخصص گرایی در کلیه 

برنامههاوجود دارد. هیئت آمــوزش مسـؤولیت تصمیـمگـیری درخصـوص فراهـم نمـودن دورههـا و 

ترمهـای آمـوزش اختیـاری را عـهدهدار میباشـد.درکلیـه برنامـههای آموزشـــی، دانشآمــوزان از 

ــال آنـها ممکـن  انتخابهای شخصی خود بالغ بر300 واحد آموزشی برخوردارمیباشند. به عنوان مث

ــه حـذف دورههـایی در برنامـههای دیگـر  است به انتخاب زبان خارجی دیگری مبادرت نموده و یا ب
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ــتر و مجـوز اساسـی جـهت  مبادرت نمایند.کلیه برنامههای ملی به عنوان پایهای برای مطالعات بیش

پرداختن به تحصیالت عالی مطرح میباشند.  

برنامههای ویژه  

آندسته از دانشآموزانی که به برنامــههای آموزشـی غـیر از برنامـههای ملـی فـوق عالقـهمند 

باشند، گزینه دیگری نیز در اختیــار دارنـد کـه از آن تحـت عنـوان برنامـههای آموزشـی ویـژه یـاد 

ــههای آمـوزش ملـی  میگردد.برنامه مذکور نیز قاعدتاً مدت زمان 3 سال به طول انجامیده و با برنام

ــی متوسـطه  برابر است.برنامه آموزشی مذکور شامل 2500 واحد آموزشی ویژه مقطع آموزش تکمیل

بوده و دانشآموزان از حق یکسان برخورداری از زمان آموزش تضمینی نظیر برنامههای آموزش ملی 

ــهای  برخوردار میباشند. برنامههای آموزشی ویژه مشتمل بر8 هسته موضوعی مشابه به عالوه فعالیت

ــه شـده مشـابه برنامـههای  تحقیقاتی میباشد. برنامههای آموزشی ویژه شامل ترمهای تحصیلی ارائ

ملی یا ترمهای آموزش محلی میباشند. 

برنامههای آموزشی ویژه، اغلب توسط شهرداریها و با همکاری نهادهای محلی ارائه میگردد. 

ــن برنامـههای آموزشـی بـرای دوره آمـوزش مذکـور  مدارس کشور با همکاری دانشآموزان به تدوی

ــی برنامـه مذکـور اعطـای اختیـار عمـل  و انعطـاف پذیـری بیشـتر بـه  مبادرت مینماید.هدف اصل

ــر برنامـههای ملـی میباشـد. از اواخـر دهـه90 تمـایل بـه ارائـه  دانشآموزان و شهرداریها عالوه ب

برنامههای مذکور افزایش یافته است.  

برنامههای شخصی 

ــه  ارائه برنامههای آموزشی شخصی عمدتاً در جهت حمایت از آندسته از دانشآموزانی است ک

ــژه برخـوردار نمیباشـند. برنامـه آموزشـی  از مجوز انتخاب برنامههای ملی یا برنامههای آموزشی وی

ــیز بـه ارائـه  مذکور بر مبنای نیازهای آموزشی دانشآموزان تعیین و تدوین میگردد. شهرداری ها ن
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برنامههای شخصی مبادرت نموده و دانشآموزان به انتخاب آن میپردازند. هدف از برگزاری چنیــن 

دورههایی برخورداری دانشآموزان از فرصت حضور در آموزش دورههای اموزش ملــی و برخـورداری 

از فرصت مطالعه یک یا چند موضوع آموزش پایه میباشد. بــا حضـور درچنیـن دورههـای آموزشـی 

ــههای  دانشآموزان از پذیرش در برنامههای ملی یا برنامههای آموزشی ویژه بهرهمند میگردند. برنام

شخصی را میتوان به منظور تطبیق با نیازهای آموزش افرادی که اخیراً وارد کشــور سـوئد شـدهاند، 

تعدیل نمود که از آن جمله میتوان به دورههای آموزش مقدماتی زبان سوئدی به عنوان زبان دوم و 

آموزش علوم اجتماعی اشاره نمود. در برنامههای شخصی همچنیــن دورههـای آمـوزش حرفـهای بـا 

هدف فراهم آوردن فرصت استخدام برای افراد عالوه برموضوعــات خـاص آموزشـی مقطـع تکمیلـی 

آموزش متوسطه به دانشآموزان ارائه میگردد. از جمله دیگر دورههای تحصیلی که میتوان آنها را 

ــوان بـه برنامـههای آمـوزش ویـژه دانـش آمـوزان بـا  در چهارچوب برنامههای شخصی گنجاند میت

ــری در  نیازهای خاص(افرادی با ناتوانیهای یادگیری) اشاره نمود. طرح آزمایشی جدید و مدرن دیگ

ــت در حـوزه  خصوص تعلیم و تربیت دانشآموزان سوئدی اجرا میگردد که از آن تحت عنوان «تربی

زندگی کاری دانشآموزان» یاد میگردد.گفتنی است که حدود یک ســوم زمـان آمـوزش، درمراکـز 

شغلی صرف میگردد.طرح مذکور راه دیگری جــهت دسـتیابی بـه اهـداف و برنامـههای آموزشـی و 

همچنین دستیابی به قابلیت و توانایی الزم در آموزش عادی در قالب اجرای برنامه ملــی یـا برنامـه 

آموزشی ویژه میباشد که به واسطه ارائه موضوعات آموزش فنی در مدارس و تربیت دانشآموزان در 

ــیگـردد. بـه جـز برنامـههای عملـی دانشآمـوزان  محیطهای کاری(APU) به دانشآموزان ارائه م

ــه دانشآمـوزان ارائـه مـیگـردد، آنـان  درحوزه زندگی کاری که طبق برنامه های آموزشی خاصی ب

همچنین ملزم به فراگیری موضوعات خاص و برنامههای موضوعی میگردند. هدف اینگونه تعلیــم و 



 

 

دفتر اطالع رسانی وسنجش افکار  

 

 

 78

  

تربیت برآورده نمودن نیازهای متغیر زندگی کاری دانشآموزان جهت برخورداری از حداقل بازار کار 

میباشد که به ارائه فرصت اجرای نقش مهمتر آموزشی در برنامه ملی درمحیط کار منتهی میگردد. 

ــدگـی کـاری طبـق توافقـات بـه عمـل آمـده میـان  محتوای برنامههای آموزشی طرح تربیت در زن

ــی متوسـطه  دانشآموزان، مدارس و مراکز کاری تعیین میگردد. شهرداریها و مراکز آموزش تکمیل

در زمره سازماندهندگان آموزشی طرح مذکور محسوب میگردند. پــس ازگذرانـدن دوره آموزشـی9 

ساله آموزش پایه، دانش آموزان به انتخاب برنامه آموزشی که مایل به آموختن آن در مراکز تکمیلی 

ــورد نظـر  متوسطه میباشند مبادرت مینمایند.اگر شهرداریهای محلی به ارائه برنامههای آموزشی م

مبادرت ننماید، دانش آموزان ازحقوق مساوی جهت درخواست پذیرش در برنامههای آموزشی سـایر 

ــه آموزشـی  دوایر شهرداریها برخوردار میگردند.گفتنی است که شهرداریها موظف به تأمیین بودج

ــههای  دانش آموزان میباشند.اگردانش آموزان مقطع تکمیلی متوسطه دورههای آموزشی نظیر برنام

آموزش ملی یا برنامههای تخصصی آموزشی را بربرنامههای ارائه شده درمراکزتکمیلی متوسطه تحت 

ــه تقبـل هزینـه ثبـت نـام دانـش آمـوزان  نظارت شهرداریها ارجحیت دهند، شهرداریها موظف ب

درچنین دورههایی میباشند. دورههای آموزشی مقطــع آمـوزش متوسـطه مـدارس مسـتقل کشـور 

میبایستی با سیاستهای شهرداریهای کشــور مطـابقت داشـته باشـد. بـه عـالوه، مـدارس مذکـور 

همچنین میبایستی به تامین ارزش های بنیادی نظام آموزش عمومی مبادرت نموده و در دسـترس 

ــوزش یکسـان در نظـام آمـوزش عمومـی برخـوردار  کلیه دانش آموزانی که از حق برخورداری از آم

ــایند.مراکـز  میباشند ، قرار گیرد. مدارس مستقل میبایستی از شروط دیگرمصوب دولت  تبعیت نم

آموزش تکمیلی متوسطه و شهرداریهای متبوع میبایستی درخصوص مقادیر بودجه بــه توافـق نـائل 

آیند که در غیر این صورت شهرداریها ملزم بــه پرداخـت بودجـه مصـوب دولـت مـیگردنـد.طـی 
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سالهای اخیرتعداد مراکز متوسطه تکمیلی مستقل به طور قــابل مالحظـهای افزایـش یافتـه اسـت. 

طبق آخرین آمار به دست آمده طی سال تحصیلی 2001-2000 مقطع تکمیلی متوسطه بر 4/7 در 

صد تعداد کل مراکز آموزش متوسطه کشور و تعداد دانش آموزان آن بر 15 در صد  بالغ مــیگـردد. 

برگزاری هر گونه دوره آموزشی در مدارس تکمیلی میبایستی تحت نظارت دولتــی قـرار گـیرد.اگـر 

ــی  چنانچه برنامههای آموزشی به طور ویژهای مهم ارزیابی گردد، مدارس تکمیلی از بودجههای دولت

ــل بودجـه حمـایتی دولـت بـه داوطلبیـن ارائـه  برخوردار میگردند. از سری آموزشهایی که از مح

میشود، تحت عنوان Kompletterande utbiliding یاد میگردد. دورههای آموزش تکمیلی ، تحـت 

بازرسی آژانس ملی آموزش عالی و اتخاذ تصمیم گیری درخصوص نظارت بر مدارس مذکور، توســط 

آژانس ملی آموزش صورت میگیرد.  

ارزشیابی تحصیلی 

ــوزش تکمیلـی متوسـطه وجـود  معیارهای نمره گذاری خاصی جهت تعیین نمرات در مقطع آم

دارد که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: 

 (MVG)قبولی با امتیاز عالی

 (VG)قبولی با امتیاز متوسط

 (G)قبولی

 (IG)(مردودی)عدم قبولی

به دانشآموزان دوره آموزش تکمیلی متوسطه در ازای گذراندن دورههای آموزشی نمراتی اعطــا 

میگردد .از لحاظ نظری، نقطه زمانی خاص جهت درج نمرات تحصیلی دانشآموزان وجــود نـدارد و 

این در حالیاست که در صورت لزوم، دانشآموزان از حق دریافت کارنامه نمرات خود طــی ترمهـای 



 

 

دفتر اطالع رسانی وسنجش افکار  

 

 

 80

  

آموزشی برخوردارمیگردند.نمرات تحصیلی دراسناد جداگانه درج گردیده و معلمین از مجوز اعطـای 

نمرات قبولی به آندسته از دانشآموزانــی کـه مـدت کـافی درکالسـهای درسـی حضـور نیافتـهاند، 

برخوردار نمیباشند. جهت اعطای نمرات در دروس سوئدی بــه عنـوان زبـان دوم، زبـان انگلیسـی و 

ــهای مذکـور  ریاضیات، معلمین میبایستی به برگزاری آزمونهای ملی مبادرت نمایند. برگزاری آزمون

در مدارس، اختیاری بوده اما از جوالی 2001 به صورت اجباری درآمده است.  

کلیه دانشآموزان پس از تکمیل مقطع تکمیلی متوسطه مجاز به حضور مجدد در آزمونها جهت 

ــا سـقف500 سـک  ارتقاء بهبود نمرات خود میباشند. شهرداریها از حق تعیین و دریافت مبالغی ت

جهت حضور مجدد افراد در هر آزمون برخوردار میباشند.  

گواهینامههای آموزشی 

ــوزان  در مقطع تکمیلی متوسطه هیچگونه آزمون خاصی برگزار نمیگردد. اما هر یک از دانشآم

از گواهینامه پایانی حاوی خالصهای از دورههای آموزشی گذرانده و نمرات دریافتی دورههای مذکور 

ــیگردنـد .گفتنـی اسـت کـه جـهت دریـافت گواهینامـه پایـان دوره تحصیـالت فـوق  برخوردار م

دانشآموزان میبایستی برنامه ملی یا برنامه آموزشی ویژه را گذرانده، در کلیه دورههــا نمـره قبولـی 

کسب نموده و به مشارکت در فعالیتهای پروژهای مبادرت نمایند.  

روابط آموزشی- استخدامی 

تقریباً کلیه برنامههای آموزشی کشور سوئد مشــتمل بـر آمـوزش در محیـط کـار میباشـد. بـه 

عبارت دیگر دروس کارگاهی خارج از مدارس با عنوان(APU ) بــه دانشآمـوزان ارائـه مـیگـردد. 

طرحAPU دانشآموزان را قادرمیسازد که دانشی را که در مدارس آموختهاند به طور عملی به کــار 

گرفته و آموختههای خود را گسترش دهند. در برنامههای مربوطه،حداقــل 15 هفتـه از کـل زمـان 



 

 

دفتر اطالع رسانی وسنجش افکار  

 

 

 81

  

دورههای آموزشی به آموزش در محیطهای کاری اختصاص مییابد. اگرچه ممکن اســت کـه برخـی 

 APUمراکز کاری به اخذ شهریه از دانشآموزان مبادرت نمایند، اما معموالً از دانشآموزان در طول

شهریهای دریافت نمیگردد.  

ساختارهای سازمانی حوزه آموزش  

آموزش و تحصیل درمراکزمستقل تکمیلی متوسطه میبایستی بــه کسـب دانـش و مـهارتهای 

ــی متوسـطه تحـت نظـارت شـهرداریها منجـر  آموزشی توسط دانشآموزان درمراکز آموزش تکمیل

ــتحق دریـافت کمکهـای  گردد.کلیه مدارسی که واجد شرایط باشند توسط آژانس ملی آموزش مس

ــدارس مذکـور را مسـتحق دریـافت بودجـه  دولتی تشخیص داده میشوند.اگر آژانس ملی آموزش م

دولتی اعالم نماید، شهرداریهای محل اقامت دانشآموزان، مسئولیت پرداخــت بودجـه بـه مـدارس 

مستقل را عهدهدار شده و در اینصورت دانش اموزان از کمک تحصیلی برخــوردار مـیگردنـد. طـی 

ــه مـدارس از  سالهای اخیر مراکز تکمیلی آموزش متوسطه افزایش یافته است و این در حالیاست ک

ــوز  ابعاد نسبتاً کوچکی برخوردار میباشند. طبق آخرین آمار بدست آمده در حدود 11000 دانشآم

سوئدی درمراکز تکمیلی آموزش متوسطه مستقل، ثبت نام نمودهاند که حدود 4 درصد از تعداد کل 

دانشآموزان کشور را شامل میگردد.  

مشارکت آموزشی  

مشارکت فعاالن آموزشی عمدتاً از طریق شیوههای مختلف مشــاوره بـا والدیـن دانـش آمـوزان 

صورت میپذیرد .طی سالهای اخیر، دولت سوئد به افزایش میزان تاثیرگذاری والدین دانش آموزان 

در سیاست مدارس پایه و مقطع تکمیلی متوسطه مبادرت نموده است.گفتنی است که ایــن چنیـن 

فرصتهایی در سطح آموزش عالی برای دانش جویان و کادر حوزه صنــایع و دوایـر دولتـی در جـهت 

ــن آموزشـی کشـور سـوئد کلیـه  تاثیر گذاری بر فعالیتهای آموزشی فراهم آمده است. مطابق قوانی
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دانش آموزان مدارس پایه و تکمیلی متوســطه از حـق تـاثیر گـذاری بـر طـرح و محتـوای دروسـی 

آموزشی خود برخوردارمیباشند.طبق چنین قوانینی توانایی و اشتیاق کودکان در جهت تاثیرگـذاری 

و پذیرش مسئولیتهای اجتماعی، فرهنگی و سازمانی مدارس مورد حمایت واقع میگردد. معلمیــن 

ــی محتـوی  نیز از حق تاثیرگذاری اجتماعی، فرهنگی و سازمانی، متدهای آموزشی و تعیین و طراح

ــدارس نـیز از مسـئولیت ویـژهای در جـهت گسـترش  دروس آموزشی برخوردار میباشند. رؤسای م

ــی مـدارس و گـزارش   مکانیزمهای افزایش دهنده میزان تاثیرگذاری دانش آموزان بر ساختار آموزش

پیشرفت تحصیلی کودکان به والدین برخوردار میباشند. گفتنی  اســت کـه سـالیانه حداقـل یکبـار 

ــنی6 سـال بـه گفتگـو در خصـوص گسـترش بعـد  ،معلمین، دانش آموزان و والدین کودکان رده س

شخصیتی ، متدهای آموزشی و برآورد پیشرفتهای اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی کودکان ســوئدی 

مبادرت مینمایند. والدین کودکان نیز از تشکلهایی در انجمنهای اولیا مربیــان برخـوردار بـوده و از 

ــای اولیـا -  این طریق به تاثیر گذاری بر فعالیت مدارس مبادرت مینمایند.گفتنی است که انجمنه

مربیان درکلیه سطوح محلی و مرکزی فعالیت دارند. از جمله دیگر نهادهای دست اندرکار که تحــت 

نظارت دولت تشکیل مییابد میتوان به انجمن ملی خانه و مدرسه اشاره نمودکــه درسـطوح محلـی 

ــاماندهی  وملی فعالیت مینماید.گفتنی است که انجمن مذکور نیز به ارائه پیشنهاداتی درخصوص س

ــیز از انجمنهـای  وسازماندهی امور مدارس کشورمبادرت مینماید.اغلب شهرداریهای کشورسوئد ن

ــد.مطـابق قوانیـن مصـوب  مشاورهای برخوردار میباشند که والدین دانش آموزان نیزدرآن حضوردارن

مجلس ملی سوئد(ریکسدگ)مسئوولیت اتخاذ تصمیمــات جدیددرحـوزه آمـوزش، از شـهرداریهای 

ــی متشـکل ازسـهم عمـدهای از والدیـن  کشورطی دوره آزمایشی(تاجوالی2003)به هیئتهای محل

ــی مذکـور،مـدارس پایـه وآمـوزش  دانش آموزان تفویض گردیده است.گفتنی است که طرح آزمایش
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کودکان استثنایی رانیزشامل میگردد.الزم به ذکراست که نمایندگانی ازدانش آموزان نیزبــه عنـوان 

اعضای گروه ازحق ارائه نظر، پیشــنهاد و رأی درطـرح مذکـور برخوردارمـی باشـند. ازآنجـایی کـه 

ــوای دروس  انجمن اولیاء ازمسئولیتهای تخصصی درخصوص اتخاذ روشهای آموزشی وتعیین محت

آموزشی و مسئولیت رسیدگی برعملکرد مراجع رسمی و رسیدگی به مواردی کــه بـه نقـض حقـوق 

ــند، از ایـن روی ایـن گونـه مسـئولیتها بـه  فردی دانش آموزان منجر میگردد ، برخوردار نمیباش

انجمن شهرداریهای سراسرکشورتفویض میگردد. طرح آزمایشی دیگــری نیزدرانجمنهـای محلـی 

ــا 30 ژوئن2003بـه اجـرا در آمـد. انجمـن شـهرداریها  اولیا- مربیان مدارس سوئد به مدت 4سال ت

برمبنای پیشنهادات دانش آموزان، به انتخاب نمایندگان دانش آموزی برای انجمــن محلـی مـدارس 

مبادرت مینمایند. نمایندگان سازمانها و صنایع نیز به اتفاق یکدیگرجهت بررسی برنامــههای ملـی 

ــت سـوئد  آموزش فنی وآموزش تکمیلی متوسطه درجلسات آژانس ملی آموزش حضورمی یابند .دول

ــی متشـکل از نمـایندگـان حـوزه صنـایع، نـهادهای محلـی سـوئد،  در بهار1999 به تشکیل گروه

ــوم، وزارت صنـایع واسـتخدام و  فدارسیون شوراهای استانی، آژانس ملی آموزش، وزارت آموزش وعل

ارتباطات مبادرت نمود. وظیفه این گروه، ارائه طرحهایی درخصوص چگونگی گسترش همکاریهای 

میان مدارس واجتماع میباشد .این گروه به طراحی برنامههای فنی مقطع تکمیلی آموزش متوسطه 

درجهت برآورده نمودن تقاضاهای آتی مراکز آموزشی مذکورمبادرت مینماید. در نوامبر سال2000، 

گروه مذکور به ارائه پیشنهاداتی به وزیرآموزش وپرورش و نهاد آموزش بزرگســاالن مبـادرت نمـود. 

گفتنی است که این گزارش به منظور ارائه اظهارنظررسمی بــه مراجـع ، سـازمانها و شـهرداریها و 

کمیسیون مقطع تکمیلی آموزش متوسطه تنظیم وتدوین گردید.  
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 برنامه ریزی آموزشی 

شهرداریها، مدارس ، دانشگاهها و دانشکدههای سراسرکشورسوئد عــهده دارمسـئولیت تنظیـم 

ساعات آموزشی و برنامه های سال تحصیلی به صورت جداول زمــان بنـدی شـده روزانـه و هفتگـی 

میباشـند.درمـدارس پایـه ومقطـع متوسـطه، سـال تحصیلـــی از2 تــرم بــهاری وپــاییزی بــالغ 

ــه  بر178روزمتشکل میگردد .تاریخ دقیق آغازو پایان ترمهای آموزشی بهاری و پاییزی توسط کمیت

ــردد. سـال تحصیلـی درمـدارس پایـه  ملی آموزش سوئد مستقر در شهرداریهای کشورتعیین میگ

وآموزش متوسطه دراواخر ماه اوت آغاز شده و درماه ژوئن به پایان میرسد. تعطیالت1روزه درطــول 

ــا مـارس، تعطیلـی  هردوترم تحصیلی،2تعطیلی یک هفتهای درترم بهاری، تعطیل ورزشی درفوریه ی

ــین  ایسترEaster (عیدمذهبی مسیحیان) درترم پاییزی وتعطیلی یک هفتهای به مناسب روز قدیس

ــی  ازجمله مهمترین ایام تعطیالت مراکز آموزش پایه ومتوسطه کشور سوئد محسوب میگردد. گفتن

ــن یـا قیمیـن دانـش آمـوزان، بـا معـافیت  است که تحت شرایط خاص و درصورت درخواست والدی

ــای آمـوزش مـدارس پایـه و  تحصیلی مقطعی دانش آموزان درمدارس پایه موافقت میگردد. دورهه

متوسطه ظرف مدت 5 روزازدوشنبه تاجمعه برای دانش آموزان سوئدی برگزارمیگردد. مســئوولیت 

تصمیم گیری درخصوص تعیین طول مدت آموزش روزانه و ساعات آغاز وپایان آموزش برعهده خود 

مدارس میباشد و این درحالی است که این مدت زمانی نباید از8 ساعت آموزشی برای دانشآموزان 

مقاطع باال و 6 ساعت برای دانش آموزان مقاطع پایین (2سال اول) تجاوز نماید.  

پذیرش تحصیلی 

ــيگردنـد  در كشور سوئد دانشآموزان زماني از مجوز ورود به دورههاي آموزش عالي برخوردار م

كه ابتدا از كليه شرايط عمومي وسپس شرايط اختصــاصي جـهت ورود بـه دانشـگاهها يـا كالجهـاي 

دانشگاهي برخوردار باشند.از جمله مهمترين شــرايط عمومـي ورود دانشـجويان بـه مقطـع آمـوزش 
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كارشناسي ميتوان به  پايان موفقيت آميز برنامه ملي٣ ساله مقطع متوسطه ويا دوره هــاي آمـوزش 

زبان خارجي وسوئدي اشاره نمود. گفتني است آن دسته از متقاضياني كــه از زبـان مـادري غـير از 

ــوردار باشـند.  زبان اسكانديناوي برخوردار باشند، بايد از اطالعات كافي درخصوص زبان سوئدي برخ

به عنوان مثال از طريق يك دوره يك ساله آمادگي اين آشنايي را كســب كـرده باشـند .مسـئوليت 

پذيرش وگزينش دانشجويان برعهده خود مؤسسات ميباشد. درچارچوبهاي تعيين شده، مؤسسات 

مذكور از حق تصميمگيري درخصوص شــاخصهاي پذيـرش دانشـجو برخـوردار ميباشـند. فراينـد 

پذيرش يا بصورت منطقهاي ويا از طريق سرويس مركزي آژانس ملي آموزش عالي صورت ميپذيرد. 

جهت گزينش دانشجويان نيز يك يا چند شاخص اصلي من جمله نمــرات آموزشـي، نتـايج آزمـون 

صالحيت دانشگاهي، نتايج آزمون ويژه و ميزان تجربيات كاري وتحصيالت قبلي دانشجويان مد نظـر 

قرار ميگيرد.  طي دهههاي١٩٧٠ و١٩٨٠ عليرغم نياز روز افزون، ظرفيــت سيسـتم آمـوزش عـالي 

ــال بـالغ  سوئد تقريباً ثابت بوده وتعداد پذيرفتهشدگان اين سيستم بر تعداد٤٠ تا ٤٥ هزار نفر در س

ميگرديد. از سال ١٩٩١ برتعداد مراكز دانشگاهي ارائه كننده دورههاي آموزش كارشناســي افـزوده 

شده و در اواسط دهه١٩٩٠ تعداد دانشجويان دورههاي مذكــور بـر٣٠% بـالغ گرديـد. تقريبـا٣٠ً% از 

ــه و تكميلـي متوسـطه بـه تحصيـالت خـود درمراكـز  جوانان سوئدي پس از اتمام دوره آموزش پاي

ــدارس تكميلـي متوسـطه وارد  آموزش عالي ادامه ميدهند  غير از دانش آموزاني كه مستقيماً  از م

ــبتاً عمـدهاي از دانشـجويان ايـن دورههـا بـه خيـل  دورههاي تحصيالت تكميلي ميشوند، سهم نس

دانشآموزان بالغ تعلق دارد. 
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آموزش عالی  

تاریخچه  

قدیمیترین دانشگاه سوئد و کشورهای اسکاندیناوی( دانشــگاه اوپسـاال Uppsala) طـی سـال 1477 

تأسیس شد.گفتنی است در آن اثنا دانشگاه مذکور بر دانشکدههای فلسفه، حقوق و الهیات مشتمل بــوده و 

مختص  دانشجویانی بود که قادر به ادامه تحصیل در سایر دانشگاههای  اروپائی نبودند.طی قــرن هفدهـم 

دانشگاه الند شروع به فعالیت نموده و آموزش عالی برخی از رشتههای علوم طبیعی را نیز شامل میگردید.  

علوم طبیعی در قرن هجدهم گسترش عمدهای یافت. طی قرن نوزدهم آزمون ورودی تحــت عنـوان معیـار 

پذیرش دانش آموزان برگزار گردیده و طی  دهه80 به مدارس گرامر آن زمان تعمیم یافتــه امـا دانشـگاهها 

ــی از  کنترل زیادی برآن داشتند. تخصص و عالقه به تحقیق موجب گردید تامهارتهای علمی به عنوان یک

ــاتیدتعیین گـردد. در اواخـر قـرن19، تعـدادی ازمؤسسـات آمـوزش عـالی  مهمترین معیارهای انتصاب اس

ــیز  تخصصی نیز آغاز به فعالیت نمودند که بعداً  به دانشکدهها تغییر وضعیت دادند.  دانشگاههای " آزاد " ن

طی  سال 1891 درگوتنبرگ و طی سال  1878 در استکهلم آغاز به فعالیت نمودند. دانشــگاههای مذکـور 

بر علوم طبیعی تمرکز داشته و در جهت برآورده ساختن نیازمندیهای ساختار آموزشی هماهنگ باجامعه و 

ــد. از آغـاز  محیط اطراف فعالیت مینمودند.  در سال1889 دانشکدهها نیز به دانشگاهها تغییر وضعیت دادن

ــه فعـالیت  قرن 19، مؤسسۀ کارولینسکا و مؤسسه سلطنتی فنآوری درحوزههای پزشکی و فنآوری آغاز ب

ــی  بـه دانشـگاهها گرفـت.  نمودند. در سال 1997 دولت سوئد تصمیم به تغییر وضعیت دانشکدههای دولت

ــکدهها در اکـثر نقـاط دایـر  توسعۀ اساسی آموزش عالی در دهۀ 1960 اتفاق افتاد یعنی  هنگامی که دانش

ــی سـال  شدند.  رشتههای آموزشی با برنامههای درسی ویژه تعیین شده و در سال1969 تصویب گردید.ط

ــای آمـوزش عـالی در قـالب سیسـتم  1977 آموزش عالی دچار تحوالت اساسی گردید. تقریباً کلیه دورهه
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ــی بـارز اصالحـات، تـأکید عمـده بـر  واحدی  ادغام شده و به واسطه قوانین  یکسان اداره میگردید. ویژگ

آموزش عالی به عنوان گامی در زندگی کاری و برآورده نمودن  نیازهای منطبق با آن بود. جهت  نیــل بـه 

هدف مذکور، برنامههای آموزشی عمدتاً درقالب سیستمی واحد ادغام گردید. درهمین اثنا آموزش رایگــان، 

توسط مجلس ملی سوئد (ریکسدگ) کنار گذاشته شد. گفتنی است که ریکســدگ هـر سـاله در خصـوص  

ابعاد و اصول کلی آموزش رایگان به اتخاذ تصمیـم مبـادرت مینمـود. پذیـرش  دانشجـو عمدتـاً بصـورت 

ــیگرفـت.  متمرکز انجام میگرفت. این در حالی است که پذیرش رایگان عمدتاً توسط دانشکدهها صورت م

ــههای  آموزشـی بـود. آژانـس مذکـور  عالوه بر این،  آژانس دولتی عهدهدار مسئولیت پذیرش و تعهد برنام

ــوزش ملـی  همچنین عهدهدار مسئولیت تعیین برنامههای  آموزش عمومی در جهت تعیین خطوط کلّی آم

ــت در انتخـاب رشـتههای تحصیلـی   بود. دانشجویان نسبت به این نظام معترض بودند زیرا باعث محدودی

ــد آمـوزش  میگردید. از اینروی در اوایل دهۀ 90 اصالحاتی صورت گرفت که منجربه تنظیم قوانین  جدی

ــم گـیری درخصـوص   عالی طی سال 1993 گردید.  نتیجه براین شد که ریکسدگ و دولت سوئد به تصمی

ــایی  خطوط آموزشی مبادرت ننموده  و تنها به تصمیم گیری درخصوص نحوه و شرایط اعطای مدارک اعط

ــه  دانشجویـان از آزادی  و دامنه و اهداف آن مبادرت مینمودند. آژانس ملی کنار گذاشته شده و در نتیج

عمل بیشتری برخوردار گردیدند.حضور درمراکز  آموزش عالی بهطور قابل مالحظهای افزایش یافت.   

ــه آموزشـهاي پـس از مقطـع آمـوزش متوسـطه( كليـه آموزشـهاي دانشـگاهي  در سال ١٩٧٧ ، كلي

وكالجهاي غير دانشگاهي و انواع مختلف آموزشهاي حرفه أي) بصورت يك سيستم واحد در آمد . 

ــبري طراحـي گرديـده و اهـداف وطـول دورههـا  براي سيستم مذكور، برنامه ريزي و قوانين ملي معت

ومسائلي مالي توسط مجلس ملي سوئد تعيين گرديد. تا سال ١٩٨٩ دولت ســوئد بـه طراحـي برنامـههاي 

آموزشي مبادرت مينمود، اين در حالياست كه پس از تغيير حكومت در پاييز سال١٩٩١ اصالحات كلي با 
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هدف حذف قوانين مذكور از سيستم واحد آموزشي عالي و اعطاي اختيارات بيشتر بــه موسسـات آمـوزش 

ــوالي سـال١٩٩٣  عالي صورت گرفت .اين اصالحات در سال١٩٩٢ توسط مجلس تصويب شده و در اول ج

قوانين جديد آموزش عالي ارائه گرديد. سازماندهي تحصيلي و تعيين تعداد واحدهاي پيشنهادي آموزشــي 

ــالت تكميلـي مصـوب سـال١٩٩٣ هـدف موسسـات  بطور محلي صورت ميگيرد. با توجه به قوانين تحصي

آمـوزش عـالي ارائـه آمـوزش هـاي تكميلـي و انجـام تحقيقـات و نـيز توسـعه فرهنـگ و هـنر سـوئدي 

ميباشد.تأكيد اصلي بركيفيت واستفاده بهينه از منابع آموزشي در دسترس ميباشد . در آمــوزش عـالي از 

ــعه ارتباطـات  كليه جهات ميان زنان ومردان تساوي وجود داشته و دانشگاهها وكالجهاي دانشگاهي به توس

ــاير كشـورها مبـادرت مينمـايند. در اوایـل دهـه40 حـدود %80 شـهروندان  سـوئدی از  بين المللي با س

ــدن مقطـع آمـوزش متوسـطه نـائل  تحصیالت پایه برخوردار بوده و کمتر از 10 درصد از آنان نیز به گذران

ــد.تقریبـاً پـس از  آمدند. این در حالی است که تنها 2درصد از افراد از  مدارک آموزش عالی بر خوردار بودن

ــادی در سـاختار آمـوزش عـالی اعمـال گردیـده اسـت. بـه نحویکـه در آغـاز  گذشت60 سال تغییرات زی

ــوردار  سال2000  بیش از 75 در صد از جمعیت 25 تا64 ساله، از  تحصیالت مقطع تکمیلی متوسطه برخ

بوده و نسبت جمعیت برخوردار از تحصیالت عالی بر29درصد بالغ گردید. درآغاز دهه30 بالغ بر2500 نفــر 

درآزمون پذیرش حضور یافته و حدود نیمی از آنان  به آمــوزش عـالی راه یـافتند. طـی دهـه1960 تعـداد 

ــه 26400 نفـر در  دانشجویان جدید به میزان سه برابر افزایش یافت.  به عبارت دیگر از تعداد7800 نفر ب

ــان رخ داده و آمـوزش  اواخر دهه بالغ گردید.با گذشت زمان  افزایشی پیوسته و ممتدی درتعداد دانشجوی

عالی بویژه طی دهه90 از گسترش چشمگیری برخــوردار گردیـد. برنامـههای نویـن آمـوزش معلمـان نـیز 

ــهت تشـخیص مشـکالت  براهمیت مقاطع آموزش تخصصی تأکید داشته که به قادر ساختن معلمین در ج

آموزشی مدارس و حمایت از دانش آموزان منجر میگردد. دربرنامه های نوین آموزشی، کلیـه معلمیـن، در 
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ــائی هـای آمـوزش پایـه دردورۀ تعلیمـات عمومـی و  هر رشتهای که به تحصیل مبادرت مینمایند، به توان

تعمیق دانش خود با مطالعه در گرایشهای اختصاصی رشتههای مختلف آموزشی نائل میآیند. جهت اخــذ 

دریافت مدرک معلمی فوق،  دانشجویان  آموزش معلمان میبایستی از  دانــش و مـهارتهای الزم جـهت 

ــن  درک اهداف دورههای آموزش پیش دبستانی، مدارس ابتدایی و مراکز آموزشی برخوردار بوده و هم چنی

در  فعالیتهای منطبق برساختارهای آموزشی مشارکت نمایند. از جملــه دیگـر شـرایط الزم میتـوان بـه 

موارد ذیل اشاره نمود: 

ـ انتقال مطالب و دانش مربوط به موضوع یا موضوعات مورد نظر به دانشآموزان  

ـ ارزشیابی و تصدیق  پیشرفت دانشآموزان و برقراری ارتباط با والدین  

ــش آمـوزان درخصـوص موضوعـات علـوم انسـانی،  ـ آشنایی، تجزیه وتحلیل و تعیین دیدگاههای دان

زیست محیطی و اعمال تغییرات در محیط اطراف  

ـ تمیز دادن و وقوف براهمیت تفاوتهای میان جنسیتهای مختلف  به هنگام تدریس و ارائه مطالب 

آموزشی  

ـ مشارکت درطرح ریزی، اجراء و ارزشیابی طرحهای آموزشی ومدیریت طرحهای مذکور  

ـ بهره گیری  ازTO(تکنولوژی اطالعات ) در جهت توسعه برنامه های آموزشــی و وقـوف بـر اهمیـت 

نقش علوم چندرسانهای درآن.   

سال تحصیلی دانشگاهی  

سال دانشگاهي دركشور سوئد بر٤٠ هفته آموزشي متشكل از ٢ ترم تحصيلي (ترم پاييزه  از اواسط يا 

اواخر اگوست تا اواسط ژانويه وترم بهاره از اواسط ژانويه تا ابتداي ژوئن) مشتمل ميگردد.  
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توصیف عمومی ساختار آموزش عالی  

ــی در تعـداد 13دانشـگاه و 23دانشـکده  دورههای آموزش عالی و مطالعات وتحقیقا ت آموزش تکمیل

ــور بـر عـهده  کشور برگزارمیگردد. گفتنی است که مسئولیت رسیدگی و نظارت بر امور دانشگاهها ی مذک

 ،( chalmerz)نهادهای ایالتی آموزشی قرار دارد. تعداد3 موسسه غیر رسمی آموزشی (دانشگاه تکنولوژی

دانشکده (jonkoing )و دانشکده علوم اقتصاد استکهلم در استگهله) نیز به ارائه مدارک آموزشی مبـادرت 

مینمایند. بالغ بر20 موسسه آموزشی عالی کشور، از مجــوز اعطـای مـدرک علمـی در مقطـع کارشناسـی 

برخوردارمیباشند. آموزش عالی در کشورسوئد به مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تقســیم مـیگـردد. 

دورههای آموزش کارشناسی، آموزشهای ضمن خدمت و آموزش تکمیلی را نیز تحت پوشش قرار میدهد.  

ارزیابی تحصیلی مراکز آموزش عالی  

ــالیت  در کشور سوئد هیات اعضای علمی مراکز آموزش عالی که مستقل از دولت و سایر موسسات فع

مینماید به ارزشیابی عملکرد مراکز آموزش عالی مبادرت مینماید. هیات مذکور با جمــع آوری اطالعـات 

درخصوص عملکرد نظام آموزشی به طور منظم و تجزیه و تحلیل آنــها، بـه پیشـنهاد تغیـیرات و اقدامـات 

ــور در خصـوص برنامـههای آموزشـی بـه  اصالحی ضروری مبادرت مینماید. برنامه ارزش یابی هیاُ ت مذک

منظور ارتقاء کیفیت آموزشی مراکز آموزش عالی مد نظر قرارمیگیرد. روش هیات امنای ملی بر پایه خــود 

ــا در گسـترش روشـهای کنـترل  ارزیابی با استفاده از همتایان ملی و بین المللی است. همچنین هیات امن

کیفیت و فراهم آوردن مسائلی جهت ارتقاء کیفی موسسات مشارکت دارد.  

چار چوبهای قانونی 

قانون جدید حاکم بر ساختار آموزشی عالی کشور سوئد که از اول جوالی سال 1993 به اجرا در آمد، 

به کاهش تاثیر نظارتی ایاالت کشور بر عملکرد روزمره دانشگاهها و دانشــکدهها ی کشـور منتـهی گردیـد. 
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آژانس ملی آموزش عالی سوئد از اول جوالی 1995 عهده دار بررسی و ارائه مدارک دانشگاهی دانشــجویان 

ــاورزی توسـط دانشـگاه ملـی  کشور بوده است . این در حالی است که مدارک علمی دانشگاههای علوم کش

سوئد و بررسی مدارک دورههای آموزشی فنی و حرفهای بر عهده دپارتمان آموزش گذارده شده است.  

مراکز آموزش عالی  

 دورههاي آموزش عــالي درمقـاطع بـاالتر از كارشناسـي در١٣ دانشـگاه دولتـي و٢٣ دانشـكده ارائـه 

ــالي ، همچـون  ميگردد. عالوه بر اين، ٨ دانشكده مربوط به علوم بهداشتي و موسسات خصوصي آموزش ع

موسسه فن آوري بنيادChalmers و دانشكده بنيادIonkoping نيز فعاليت دارند.  

از جمله مهمترين موسسات آموزش عالي دولتي كشور سوئد ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود: 

١٥ كالج دانشگاهي در نقاط مختلف كشور  

ــلطنتي تكنولـوژي ، مـوسسه  موسسات تك دانشكدهاي از قبيل موسسه دندانپزشكي وپزشكي ، موسسه س

آموزشي استهكلم وكالج دانشگاهي تربيت بدني  

٧ كالج دانشگاهي علوم هنري در استكهلم   

٢٦ كالج علوم پزشكي ويژه كســب مهارتـهاي پـيراپزشـكي كـه تحـت نظـارت شـوراهاي شـهري فعـاليت 

ــت بـوده و كـادر  مينمايند.گفتني است دانشگاهها وكالجهاي دولتي سوئد در زمره آژانس هاي مركزي دول

ــاليت دارندكـه بـه  آنها در زمره كارمندان دولت بشمار ميروند . تعداد١٠موسسه آموزش عالي ديگر نيز فع

ــايند. دركشـور سـوئد آمـوزش عـالي بـه دو بخـش  ارائه مدارك علمي كارشناسي و پايينتر مبادرت مينم

ــايينتر،  آموزش كارشناسي و پايينتر و آموزش باالتر از كارشناسي تقسيم ميگردد. آموزش كارشناسي و پ

ــردد. كليـه دورههـاي آمـوزش عـالي در دانشـگاهها و دانشـكدهها ارائـه  آموزش پيوسته را نيز شامل ميگ

ميگردد. هيچگونه برنامه آموزش عالي غير دانشگاهي بخصوصي دركشور سوئد وجود ندارد. آمــوزش عـالي 
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ــر٣٠٠ هـزار  رايگان ميباشد. از سال١٩٩٠ تعداد دانشجويان به ميزان٦٠ % افزايش يافته وهم اكنون بالغ ب

دانشجو درمقطع كارشناسي و پايينتر به تحصيل مبادرت مينمايند. .هزينه كل آموزش عالي طي ســالهاي 

١٩٩٦ ، ١٩٩٧ ، ١٩٩٨ به ترتيب بر ٢٩ ميليون ، ٣٠/٤ ميليون و٣١/٩ ميليون كرون سوئد بالغ گرديد. 

مراکز آموزش  علوم مذهبی 

  آموزش علوم مذهبي در دانشكدههاي الهيات دانشــگاههاي آپسـاال و لونـد سـوئد بـه عالقـه 

مندان ارائه مــيگـردد.عـالوه بـر ايـن دوره هـاي آمـوزش عـلوم الـهيات دردانشـگاههايگوتنـبرگ، 

ـارغالتحصيلي  ليندكوپينگ، كاراشتاد و اومهآ نيز به عالقمندان ارائه ميگردد.كشيشان آينده، پس ازف

ازدانشگاه هاي مذكور، در مؤسسات تربيت كشيش دركليساهاي شهرهاي آپساال يا لوند تحت تعليـم 

ــاليم الـهي  علوم ويژه مذهبي قرار ميگيرند. برخي كليساهاي آزاد دركالجهاي مذهبي نيز به ارائه تع

ويژه روحانيون مورد تأييد دولت سوئد مبادرت مينمايند.مهمترين هدف آمــوزش علـوم مذهبـي در 

ــاه عينـي از مذاهـب گونـاگونجـهان بـه عالقـه منـدان تحصيـل در  نظام آموزشي سوئد ارائه ديدگ

رشتههاي آموزشي علوم مذهبي ميباشد. 

دانشگاهها و دانشکده های ایالتی 

آموزش عالی درکشور سوئد در دانشــگاهها و دانشـکدهها ی ایـالتی ارائـه مـیگـردد. آمـوزش مقطـع 

کارشناسی از لحاظ سطح در دانشگاهها و دانشکدههای کشور معادل سازی میگردد. در دورههای آموزشـی 

دانشگاهها، دورههای گسترده تر علمی ارائه گردیده و برنامهها ی آموزشی در قالب یک یا چند حوزه علمی 

تدریس میگردد. این در حالیاست که دانشگاهها تنها به تعیین و معرفی یک حوزه علمی خــاص مبـادرت 

نموده و منحصراً از حق ارائه برنامههای آموزشی در محدوده همان حوزه علمی برخوردارمی باشند.  
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 ،lund دانشـگاه ،uppsala ــه دانشـگاه از جمله مهمترین دانشگاههای ایالتی کشور سوئدمیتوان ب

دانشگاه gatebory، دانشگاه stockholm، دانشگاه umea، دانشگاه linkoping، دانشــگاه تکنولـوژی 

lulea، موسسه kayolinska، موسسه تکنولوژی royal، دانشگاه karlstad، دانشگاه orebro، دانشگاه 

ــاورزی سـوئد اشـاره نمـود. از جملـه مـهمترین دانشـگاهای ملـی کشورسـوئد  vaxjoو دانشگاه علوم کش

ــزاری دورههـای آموزشـی حوزههـای  نیزمیتوان به تعداد 7 دانشکده استکهلم اشاره نمود که در جهت برگ

گوناگون هنری، ورزشی و آموزشی و پرورشی (تربیت معلم) فعالیت مینمایند.از پــائیز سـال1997 قوانیـن 

ملی متحد الشکل ترو مشخص تری درخصوص پذیرش دانشجویان در دانشگاهها و دانشکدهها ی ایالتی بــه 

ــن اصالحـات آموزشـی دانشـگاهها و دانشـکدههای  اجرا در آمد. طبق قوانین مصوب دسامبر 2001، (قوانی

ایالتی)تالشهایی درجهت افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو درمراکز آموزشی عالی به عمــل میآیـد.الزم بـه 

ذکر است که طی سالهای 2002-2004بالغ بر 120میلیون کرون سوئدی در حــوزه آمـوزش عـالی جـهت 

افزایش ظرفیت دانشجویان هزینه میگردد.  در جهت نیل به چنیــن هدفـی، قوانیـن گزینـش دانشـجو در 

ــا سیسـتم جدیـد آمـوزش عـالی منطبـق گردیـده و حداقـل90 در صـد  مراکز آموزش عالی کشور سوئد ب

دانشجویان کالجهای ایالتی را تحت پوشش قرارمیدهد. متقاضیان  ساکن کشورهای دانمارک، فنالندو نروژ 

عالوه بر برخورداری از مجوز حضور در دورههای آموزش عالی درکشورهای خود مجاز به انتخاب رشتههای 

ــان غـیر  آموزش عالی درکشور سوئدمیباشند. با این تفاوت که آن دسته از متقاضیانی که زبان ملی آنان زب

سوئدی است میبایستی از تسلط کافی بر زبان سوئدی برخوردار باشند. از جمله دیگر ویژگیهای ضــروری 

جهت حضور درمراکز آموزش عالی کشور سوئد میتوان به برخورداری از ردههای سنی 25-20 سال تمــام، 

حداقل 4 سال سابقه استخدامی و تسلط کافی بر زبانهای سوئدی یا انگلیسی اشاره نمود. 
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اهداف آموزشی 

از جمله مهمترین اهداف دانشگاهها و دانشکدهها ی ایالتی کشور سوئد میتوان به موارد ذیــل اشـاره 

نمود : 

ارائه دورههای تخصصی تئوریک و عملی 

اجرای فعالیتهای تحقیقاتی در جهت توسعه نظام آموزش عالی کشور 

درموسسات آموزش عالی کشور سوئد رابطه نزدیکی میان فعالیتهای تحقیقاتی و آموزش علمی برقرار 

میباشد. از جمله دیگر اهداف عالی موسسات و مراکز آموزش عالی کشور سوئد میتوان به مشارکت فعــال 

ــوزش  دانش جویان درجهت توسعه هر چه بیشتر آموزش عالی اشاره نمود. عالوه بر این، همچنین مراکز آم

عالی در جهت ترویج سیاست برقراری حقوق مساوی برای کلیــه دانـش جویـان سـوئدی بـدون توجـه بـه 

جنسیت، نژاد قومی و عدم توانایی جسمانی و ذهنی دانشجویان فعالیت مینمایند. ازجمله مهمترین اهداف 

مقطع آموزش کارشناسی درکشور سوئد میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:  

1. پرورش توانایی ارزیابی تحصیلی دانشجویان  

 2. تبادل دانش با افراد برخوردار از مهارتهای تخصصی  

آمار تحصیلی  

طبق آخرین آمار بدست آمده در سال 2000بالغ بر 319000دانش جو در مقطع آموزشی کارشناسی 

کشور  آموزش میبیند که از این تعداد، 59 در صد از دانش جویان را زنان تشکیل میدهند.  

ــر 40000 دانشـجو  تعداد دانشجویانی که در رشتههای تخصصی به تحصیل مبادرت مینمایند نیز ب

بالغ میگردد که 60 در صد از آن به جمعیت زنان کشور تعلق دارد. الزم به ذکر است که حداقل دورههای 

آموزش مقطع آموزشی کارشناسی در نظام آموزشی عالی سوئد 3سال میباشد.  
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زمینــه رشـتههای 
5
1   دورههای آموزشی در زمینه علوم اجتماعی، حدود

4
1 گفتنی است که درحدود

 در زمینه علوم فنی و طبیعی برگزارمیگردد. باالترین نرخ حضور زنان سوئدی در رشته 
4
1 آموزشی وحدود

دبیری (80درصد) و پایین ترین آن در رشتههای علوم طبیعی و علوم فنی (30درصد) بوده است. قریب به 

50درصد ازدانش جویان مقطع آموزش کارشناسی در سوئد به رده ســنی زیـر 25 سـال تعلـق دارد. نظـام 

آموزشی عالی سوئد به گونهای طراحی گردیده که حداقل یکی از والدین سوئدی از تحصیالت دانشگاهی یا 

ــی دانشـگاهها و دانشـکدههای مشـهور  دانشکدهای برخوردارمیباشد. تعداد کل کادر آموزشی و غیر آموزش

سوئد طی سال 2000 بر 48900 نفر بالغ گردید. از هر 3 نفر، 1 نفر به کادر دانشگاهی اداری یا فنی تعلق 

ــالغ گردیـده کـه درصـد عمـدهأی از آن از مـدرک  دارد. تعداد اساتید مراکز آموزش عالی بر 22800 نفر ب

آموزشی دکتری برخوردارمیباشند.  

ــای سـنی 64-25سـال از تحصیـالت عالیـه    از شهروندان سوئدی ردهه
2
1 گفتنی است که در حدود

برخورداربوده و بالغ بر13در صد ازآنها به اتمام دوره آموزشی ظرف مدت 3 سال نائل آمده اند. طی سالهای 

اخیر تعاد دانش جویان مراکز آموزش عالی کشور سوئد تا 60 درصد افزایش یافته و منابع مالی بیشتری به 

ــی درآینـده اختصـاص یافتـه اسـت. طـی سـال  مقطع آموزشی کارشناسی جهت توسعه این مقطع آموزش

تحصیلی 2000-1999،  بالغ بر 70100 دانش جوی جدید وارد مراکز آموزش عالی شدند.گفتنی است که 

ــردد. طـی سـالهای 2002- تعداد کل دانش جویان مقطع آموزش کارشناسی بر32  هزاردانشجو بالغ میگ

ــون کـرون  2001، تعداد 10500 مرکز آموزش عالی جدید احداث گردید.طی سال 2003 بالغ بر500 میلی

سوئدی جهت توسعه برنامههای آموزش صرف خواهد شد .توسعه دانشگاهی کشور سوئد در ســالهای اخـیر 

نه تنها به افزایش تعداد دانش جویان بلکه  به احداث دانشکدههای جدید آمــوزش عـالی منجـر گردیـده و 
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تعداد 3 دانشکده به دانشگاه تغییر وضعیت داده اند.طبق آخرین آمــار بدسـت آمـده طـی سـال 1998هـر 

استان سوئد از حداقل یک دانشکده برخوردارمیباشد. دانشکدههای علوم بهداشت نیز که توسط شــوراهای 

استانی اداره میگردید، ادغام شده و توسط دانشگاههاو دانشــکدهها اداره و نظـارت مـیگردنـد. طـی سـال 

تحصیلی1999/2000، حدود27500 دانشجوی سوئدی درمراکز علمی خارج از کشور به تحصیل مبادرت 

ــق آخریـن آمـار بدسـت  نمودندکه از این میان حدود6000  نفر به طرح مبادله  دانشجو تعلق داشت. طب

آمده، تعداد دانشجویان خارجی سوئد بر 8000 نفر بالغ میگردد. کشورهای آمریکا و انگلستان،  به ترتیب 

درحدود %20، از دانشجویان سوئدی را تحت پوشش قرار دادهاند.کشورهای فرانسه و اسپانیا نیز به پذیـرش 

ــان سـوئدی مبـادرت مینمـایند. بیشـترین تعـداد مبادلـه  دانشجـو در برنامـه  تعداد زیادی از دانشجوی

اراسموس بر2700 دانشجو طی سال 2001-2000 بالغ میگردد. گفتنی است کــه تعـداد دانـش جویـان 

ــر اسـت  طرح اراسموس مستقر درکشور سوئد طی سال 2001-2000 بر4900 نفر بالغ گردید. الزم به ذک

که عمده دانشجویان مشمول طرح مذکور به تحصیل درکشورهای انگلستان (668 نفر)، آلمان(557 نفـر)، 

فرانسه (444 نفر) و اسپانیا(280 نفر) مبادرت مینمایند. طرح اراسموس شامل تبادل معملین نیز میگردد 

به نحویکه طی سال 2001-2000 بالغ بر391 معلم سوئدی دراین تبادل مشارکت داشتهاند.گفتنی اسـت 

که اکثریت این معلمین درمراکز آموزشی کشورهای انگلستان،  آلمان و اسپانیا حضورمی یابند. 

آمار تحصيلي مراكز دانشگاهي (طي  سال ١٩٩٢ ) 

 ٢٥٧٠٠٠ تعداد كل دانش جويان  
 ١٥٨٠٠ دانشجويان مقطع كارشناسي 
 ٢٣٠٥٠٠  فارغ التحصيالن مقطع كارشناسي 
 ١٠٧٠٠  دانشجويان مقطع آموزش عالي از راه دور  
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درصد فارغ التحصیالن زن مراکز آموزشی عالی سوئد 
  1986-1987 1989-1990 1992-1993 1995-1996

تعداد رشته آموزشی 
کل 

درصد 
زنان 

تعداد 
کل 

درصد 
زنان 

تعداد 
کل 

درصد 
زنان 

تعداد 
کل 

درصد 
زنان 

تعداد کل  
علوم انسانی  

علوم اجتماعی  
علوم پزشکی  
علوم ریاضی 

علوم فنی 
علوم طبیعی 

2 ,260
 280
 340
 460
 220
 570
 120

 32
 43
 38
 37
 27
 21
 28

 2450,

 270
 370
 560
 300
 570
 120

 34
 45
 34
 38
 35
 20
 26

 3470,

 410
 560
 760
 390
 780
 160

 35
 48
 41
 41
 38
 24
 32

 3100,

 340
 470
 780
 310
 760
 150

 40
 53
 46
 48
 39
 24
 32

 

برنامه ریزی آموزشی 

ــوان نظـام واحـدی سـنجیده میشـودکه طـی آن هرواحـد  ترم آموزشی قبل ازفراغت ازتحصیل به عن

ــال تحصیلـی دانشـگاهی درکشورسـوئد  آموزشی معادل یک هفته تحصیل تمام وقت محسوب میگردد. س

ــرم پـاییزی از اواسـط یـا اواخرمـاه اوت  معموالًبه دوترم آموزشی متشکل از20واحددرسی تقسیم میگردد.ت

آغازگردیده و در اواسط یا اواخر ماه ژانویه پایان میپذیرد. ترم بهاری نیز از اواســط مـاه ژانویـه آغـاز شـده 

ودراوایل ماه ژوئن پایان میپذیرد. درطول تعطیالت کریسمس معموالً برنامه آموزشی ارائه نمیگردد و این 

درحالیاست که هفتههای تعطیلی نیز بخشی ازترم تحصیلی محاسبه میگردد.  

برنامههای آموزشی 

ــالی کشـور سـوئد از سـیالبس  کلیه رشتههای تحصیلی مقطع آموزش کارشناسی در نظام آموزشی ع

ــن در سـیالبس رشـتههای  تخصصی رشته ها و برنامه های عمومی آموزشی برخوردارمییاشند. عالوه بر ای

آموزشی شرایط پذیرش، ارزیابی نمرات تحصیلی و زیر شاخههای آموزشــی عنـوان مـیگـردد. برنامـههای 
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ــدان  آموزشی مقطع کارشناسی در قالب دورههای آموزشی تمام وقت ارائه میگردد. همانگونه که قبالً نیز ب

ــادمیک درنظـام آمـوزش  اشاره گردید، هر دوره آموزشی معادل یک هفته آموزش تمام وقت است. سال آک

ــن تعـداد 20 دوره آموزشـی مختـص آموزشـهای  عالی سوئد از 40 دوره آموزشی متشکل گردیده که از ای

ــط ژانویـه تـا  تئوریک (از نیمه دوم  اگوست تا اواسط ژانویه )و 20 دوره آموزشهای علمی ومهارتی (از اواس

اول ماه ژوئن )متشکل میگردد. هر یک از موسسات آموزش عالی کشور سوئد عهده دار مسئولییت تعییــن 

ــان آموزشـی  وتدوین برنامه های آموزشی در قالب سمینارها ی آموزشی با تعداد 30 دانشجو میباشند. زب

ــیز مـورد  در غالب موارد زبان سوئدی است و این د رحالیست که بخش عمدهای از ادبیات رشته انگلیسی ن

نقد و ارزیابی قرار میگیرد. از این روی برخورداری از تسلط کافی بر زبانهای سوئدی و انگلیسی برای کلیــه 

ــور دردورههـای آموزشـی تئوریـک و عملـی و حضـور در  دانش جویان ضروری است. گفتنی است که حض

سمینارهای آموزشی برای کلیه دانش جویان الزامی است.  

مشاوره تحصیلی       

 در مقطع آموزش کارشناسی، ازسیالبس های آموزشی که بیانگر تعداد واحدهای آموزشی، رشتههای 

ــت عنـوان مشـاوره تحصیلـی یـاد مـیگـردد.  تحصیلی و تعیین کننده سطح رشتههای آموزشی است، تح

ــی نیازمندیـهای آموزشـی دورههـا ی مختلـف رشـتههای  سیالبسهای آموزشی هم چنین در جهت معرف

تحصیلی مراکز آموزش عالی کشور، تحت عنوان مشاوره تحصیلی عمل مینمــاید. بـر اسـاس قوانیـن ویـژه 

آموزش عالی کشور سوئد، کلیه دانش جویان سوئدی میبایســتی از مشـاورین آموزشـی برخـوردار باشـند. 

ــگاهها  دانشگاهها و دانشکدههای  ایالتی  نیزمیبایستی به ارائه اطالعاتی در خصوص وضعیت وراندمان دانش

و دانشکدههای آموزش عالی مبادرت نمایند.  
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گواهینامههای آموزشی  

ــد در دانشـگاهها و مراکـز  اهداف و شرایط اعطای مدارک آموزش مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارش

آموزش عالی سوئد و با استناد به مصوبات آموزش عالی تعیین و تدوین میگردد.مسئولیت اعطای مــدارک 

ــههای علمـی مختلـف برعـهده دانشـگاههای ایـالتی  آموزش عالی (مدارک کارشناسی تا دکتری ) در زمین

ــوزش  میباشد. الزم به ذکر است که آژانس ملی آموزش عالی مسئولیت نظارت بر فرآیند اعطای مدارک آم

عالی توسط دانشگاهها و دانشکدههای مختلف کشور را بر عهده دارد.  

نهادهای مرکزی مقطع آموزش عالی  

درکنار دانشگاهها و دانشکدههای دولتی کشــور سـوئد، تعـداد محـدودی از موسسـات آمـوزش عـالی 

خصوصی نیز فعالیت دارند. برقراری ارتباط میان دانشـکدههای دولتـی و مسـتقل کـه بـه اعطـای مـدارک 

ــه اجـرای  آموزش عالی مبادرت مینمایند. طبق توافقات به عمل آمده ، اعطای مجوز مدرک کارآزمودگی ب

ــت  قوانین آموزش عالی و شرایط خاص اعالم شده توسط دولت بستگی دارد. مؤسسات خصوصی ممکن اس

از بودجه دولتی برخوردار گردند. اگر مؤسسات آموزش خصوصــی از مجـوز اعطـای مـدرک کـارآزمودگـی 

برخوردار باشند، دانش آموزان نیز از حمایتهای مالی آموزشی دولــت برخوردارمـیگردنـد. از جملـه مـهم 

ترین نهادهای سازمان دهــی آمـوزش عـالی خصوصـی کـه از حـق اعطـای گواهینامـههای کارشناسـی و 

ــالمرز، بنیـاد دانشـکده یونکـوپینـگ و  کارشناشی ارشد برخوردارمیباشند میتوان به موسسه تکنولوژی چ

مدرسه اقتصاد استکهلم اشاره نمود.  

تبادل نظر داخلی میان مراکز مختلف تحصیلی  

مدارس پایه کشور سوئد به همکاری با مدارس پیش دبســتانی جـهت تسـهیل انتقـال دانـش 

آموزان مقطع آموزش پیش دبستانی به مدارس ابتدایی مبادرت مینمایند. مدارس پیش دبســتانی و 
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ابتدایی نیز در جهت ارتقای سطح کیفی آموزش درازمدت و پیشرفت دانش آموزان بــه همکـاری بـا 

یکدیگر مبادرت مینمایند. رؤسای مدارس طبق برنامههای آموزشی، از مسئولیت ویژهای در جــهت 

ــوزش پیـش دبسـتانی ، ابتدایـی و مراکـز تفریحـی برخـوردار  گسترش همکاریهای میان مراکز آم

میباشند.مدارس پایه همچنین ملزم به ارائه آموزش ابتدایی با کیفیت باال به دانش آموزان در جهت 

ــای مـدارس  موفقیت در ورود به مقطع تکمیلی آموزش متوسطه میباشند.درمدارس خصوصی، رؤس

به طور ویژهای مسئولیت کسب اطمینان از برقراری چنین همکاریهای را بر عهده دارند.طبق قوانین 

آموزشی کشور، کلیه کادر آموزشی ملزم به گسترش ارتباطات در زندگی کاری، فرهنگی و ســازمانی 

و همچنین در فعالیتهای خارج از مدارس میباشند.معلمان نیز درگسترش ارتباط میــان مـدارس و 

سازمانها، شرکتها و سایر امــاکن از مسـئولیت برخوردارمیباشـند. مـدارس پایـه و مقطـع متوسـطه 

ــراری همکـاری نزدیـک بـا  دانشـگاه هـا و دانشـکدهها و بـه طـور کلـی بـا اجتمـاع  نیزملزم به برق

ــم چنیـن بـه عنـوان  میباشند.این امر در جهت ارائه آموزشهای با کیفیت باال به دانش آموزان و ه

پایهای جهت انتخاب ترمها و دورههای آمــوزش عـالی و فعالیتهـای حرفـهای ضـروری میباشـد. 

ــیاری  برقراری همکاری میان مدارس و زندگی کاری افراد در خصوص آموزش حرفهای از اهمیت بس

برخوردار میباشد.در اول ژانویه 1998 نــوع جدیـدی از مـدارس آموزشـی تحـت عنـوان کالسـهای 

ــای آموزشـی 6 سـاله تحـت عنـوان آمـوزش پیـش دبسـتانی گردیـد.  آمادگی، جایگزین فعالیته

ــه کودکـان سـوئدی رده سـنی 6  شهرداریها موظف به تشکیل کالسهای پیش دبستانی برای کلی

سال میباشند .این در حالیاست که حضور در این گونه کالسها برای کودکان اجباری نمی باشد.  

ــز آمـوزش  از سال تحصیلی99-1998 برنامه آموزش منسجمی برای کالسهای آمادگی مراک

پایه و مراکز تفریحی کشور سوئد تعیین و تدوین گردیده است .هــدف از اعمـال چنیـن اصالحـاتی 
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ـان  مطابقت فعالیتهای آموزشی دراز مدت مقاطع آموزش آمادگی آموزش پایه با نیازمندیهای کودک

و متدهای دلخواه آموزشی آنان میباشد. دانشــگاهها و دانشـکدههای کشـور نـیز ملـزم بـه برقـراری 

همکاری یا اجتماع اطراف و ارائه اطالعاتی درخصوص فعالیتهای خودمیباشند.  

معیارهای انتخابی دانشجویان مقطع کارشناسی  

ــز نمـرات دروس عمومـی و اختصـاصی   درانتخاب دانش جویان مقطع کارشناسی، معیارهایی نظیر ری

ــه عبـارت دیگـر معیـار گزینـش  آزمون تخصصی کالج و تجربه کاری مورد ارزیابی و بررسی قرارمیگیرد. ب

دانشجویان مقطع کارشناسی درکشور سوئد، نمرات کالج و نتایج آزمون استعداد دانشگاهی همراه با تجارب 

ــز آموزشـی عـالی کشـور سـوئد بـر مبنـای   مراک
3
1 کاری میباشد. گفتنی است که گزینش دانشجویان در

  دیگر براساس بررسی نتایج آزمون استعداد همراه با تجارب کــاری دانشـجویان 
3
1 ارزیابی نمرات کالج و در

صورت میگیرد. از سال 1997 مطابق حکم دولتــی ویـژه آمـوزش عـالی و مراکـز دانشـگاهی ریـز نمـرات 

ــانون مذکـور  آموزشی دانشجویان در مقطع کالج میبایستی مورد ارزیابی قرار گیرد. عالوه بر این بر طبق ق

مسئولیت رتبه بندی و تعیین صالحیت علمی داوطلبین ورود به مراکز آموزش عالی به آژانس ملی آموزش 

عالی سوئد تفویض گردید. الزم به ذکر است که جهت ورود به کلیه دانشگاهها و دانشکدهها ی کشور سوئد 

ــس ملـی آمـوزش عـالی سـوئد مسـئولیت اداره  آزمون سراسری استعداد دانشگاهی برگزارمیگردد که آژان

ونظارت بر برگزاری آزمون را برعهده دارد. هزینه شــرکت در آزمـون مذکـور بـر 300کـرون سـوئدی بـالغ 

ــرگـزار مـیگـردد.  گردیده و از اعتبار 5 ساله برخوردارمیباشد. گفتنی است که آزمون فوق 2 بار در سال ب

مطابق قانون مصوب دسامبر 2001ویژه دانشگاهها و دانشکدهها ی آموزش عالی، تصمیـم گـیری بـر نحـوه 

گزینش دانشجویان در درصدی از مراکز آموزشی عالی توسط هیات مدیره دانشگاههاو دانشکدههای کشور 

ــی تمـام  صورت میگیرد. کلیه دورههای آموزشی مقطع کارشناسی درکشور سوئد درقالب دورههای آموزش
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ــی مقطـع کارشناسـی بـر  وقت برگزارمیگردد. مسئولیت سازماندهی و نظارت بر برگزاری دورههای آموزش

عهده دانشگاهها و دانشکدههای آموزش عالی است.مطابق قوانین آموزشی کشور سوئد 3 مــدرک عمومـی و 

ــوئد بـه فـارغ التحصیـالن  42 مدرک تخصصی به عالوه 13 مدرک تحصیلی در دانشگاه علوم کشاورزی س

ــای آموزشـی یـا رشـته خـاص  اعطا میگردد. گفتنی است که اتخاذ تعلیمات الزم در خصوص ارائه واحده

آموزشی به هر یک از دانشگاههای کشور، توسط آژانس ملی آموزش عالی سوئد صورت میگیرد.  

واحدهای تحصیلی  

ــوئد دانشـجويان ازحـق انتخـاب آزادانـه مسيرآموزشـي خـود  در ساختار نوين آموزش عالي كشور س

برخوردار ميباشند. شرايط الزم رشتههاي گوناگون آموزشي در دستورالعملهاي آموزشي ويژه اخذ مدارك 

تحصيلي مشخص شدهاست. كليه واحدها و برنامــه هـاي آموزشـي مطـابق بـا مـواد درسـي دانشـگاهها يـا 

دانشكدههاي مربوطه دنبال ميگردد. آموزش كارشناسي به صورت برنامه هاي آموزشي و يا رشته هاي تك 

موضوعي دردسترس ميباشند دوره كارشناسي معموآل بين ٢ تا ٥,٥ سال بــه طـول ميانجـامد. گذرانـدن 

ــاوت بيـن ٥ هفتـه تـا يـك ونيـم سـال بـه طـول ميانجـامد. در  رشته هاي تك موضوعي نيز به طور متف

تحصيالت تمام وقت تعداد ساعات دروس آموزشي بطور متوسط بر٤٠ ساعت در هفته بــالغ مـيگـردد كـه 

ــوزش  شامل مطالعات فردي و گروهي است. زمان آموزش به صورت دورهاي سنجيده ميشود. يك هفته آم

تمام وقت معادل يك دوره است و يك ترم آموزشــي تمـام وقـت از٢٠ دوره آموزشـي متشـكل مـيگـردد. 

دروس آموزشي به صورت سخنراني و سمينارهاي آموزشي به تعداد٣٠ دانشجو ارائه ميگردد. زبان تدريس 

معموالً سوئدي بوده و اين درحاليست كه سهم عمدهاي از جزوات مكمل آموزشي به زبان انگليسي تدريس 

ــز  ميگردد. در بسياري از برنامههاي آموزشي بخش عمدهاي از پايان ترم به فعاليت در خصوص پروژه ويا ت

ــن پـروژههـا  دانشگاهي اختصاص مييابد.گفتني است كه دانشجويان به صورت فردي يا گروهي به انجام اي
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مبادرت مينمايند. ٢ نوع دوره كارشناسي دركشور سوئد وجــود دارد كـه از آنـها تحـت عنـوان دوره هـاي  

عمومي وتخصصي ياد ميگردد. آموزش تخصصي به تكميــل دورههـاي آموزشـي طوالنـي مـدت و كسـب 

تخصص ويژه منتهي ميگردد كه از آن جمله ميتوان به گواهينامه علمي دانشگاهي در رشتههاي پزشــكي 

ويا آموزش اشاره نمود. از جمله مهمترين مدارك آموزش عمومي نيز ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود: 

مدرك ديپلم: پس از گذراندن حداقل٨٠ دوره آموزشي  

ــر٦٠ دوره ويـژه موضوعـات اصلـي و١٠  مدرك كارشناسي: پس از تكميل حداقل١٢٠ دوره مشتمل ب

دوره ويژه ارائه تز تحقيقاتي  

مدرك كارشناسي ارشد: پس از گذراندن حداقل١٦٠ دوره آموزش مشتمل بر٨٠ دوره ويژه موضوعات 

اصلي و٢٠ دوره ويژه ارائه يك تز يا دو تز تحقيقاتي  

ــی (معـادل  گذراندن حداقل40 واحد با یک جهت گیری تخصصی به میزان حداقل 120 واحد آموزش

ــالب10واحد آمـوزش الزامـی  3 سال آموزش تمام وقت ) الزامی است. عاله بر این ارائه مقاله تخصصی در ق

است .الزم به ذکر است که مدارک تخصصی مقاطع باالتر آموزش عالی اعم از کارشناســی ارشـد و دکـتری 

در صورت گذراندن 220-60 واحد آموزشی به فارغ التحصیالن اعطا میگردد.  

پذیرش تحصیلی  

متقاضیان پذیرش درآموزشهای زیرمقطع کارشناســی ارشـد میبایسـتی ازشـرایط مناسـبی جـهت 

پذیرش دردانشگاهها یادانشکدهها برخوردارباشند.گفتنــی اسـت کـه اگـرچنانچـه تعدادمتقاضیـان بیشـتراز 

ــد.تقاضاهـای آموزشـی بـه دفـترملی  ظرفیت موجود دانشگاهها باشد،گزینش آموزشی ازآنان به عمل میآی

ــه پذیـرش  پذیرش آموزش عالی (VHS)یا مستقیماً به دانشگاه یا دانشکده مربوطه ارسال میگردد.اطالعی

نیز تنها از جانب دفترملی پذیرش آموزش عالی (VHS) صادر میگردد.  
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مشارکت آموزشی مقطع آموزش عالی 

عالوه برارائه آموزشها، تحقیقات اجرایی و تحقیقات آموزشی، دانشگاههاو دانشکدههای کشورســوئد، طبـق 

قوانین آموزش عالی کشور، ملزم به برقراری همکاری باحوزه صنایع وسطوح مختلف جامعه میباشند.  

ازجمله چنین هماهنگیهایی میتوان به تعیین طرح آموزش وچگونگی اجرای آن دراماکن آموزشــی، 

بـازدید ازمراکـز آموزشـی و برقـراری همـاهنگی میـان فعالیتهـای تحقیقـاتی و انتشـار نتـایج آن اشــاره 

ــطوح اجتمـاع در نقـش مشـاورین آموزشـی درطرحهـای  نمود.والدین دانشجویان نیز به عنوان بخشی ازس

آموزش عالی مشارکت نموده و با اعضای هیئتهای علمی دانشگاههای حوزه صنایع وشهرداریها همکاری 

مینمایند. 

اساتید دانشگاهی  

از سال تحصيلي١٩٩٤/١٩٩٣، كليه دانشگاهها وكالجهاي دانشگاهي كشور سوئد ازحق تصميمگــيري 

درخصوص استخدام كادر آموزش و تأمين كرسيهاي دانشگاهي برخورددار گرديدنــد. از جملـه مـهمترين 

ــود.  اعضاي آموزشي مراكز آموزشي كشور سوئد ميتوان به پروفسورها ، مدرسين ارشد و مدرسين اشاره نم

پروفسورها تدريس نيز مينمايند اما در اصل به فعاليتهاي تحقيقاتي مبادرت مينمــايند. مدرسـين ارشـد 

نيز از مدرك دكتري برخوردار بوده و در زمينــه تحقيـق وتدريـس فعـال ميباشـند. ايـن درحاليسـت كـه 

ــته و تنـها ميبايسـتي از مهارتـهاي الزم در تدريـس  مدرسين نيازي به برخورداري از مدرك دكتري نداش

دانشجويان دوره كارشناسي برخوردار باشند، تا مورد گزينش واقع گردند. 
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آموزش بزرگساالن  

تاریخچه 

ــه  دبیرستانهای مردمی و انجمنهای آموزش بزرگساالن در زمره  قدیمیترین مراکز سازمان یافته ارائ

کننده دورههای آموزش  بزرگساالن درکشور سوئد محسوب میگردند. با اعمال تغییرات ساختاری درحوزه 

ــاح نخسـتین مراکـز آمـوزش  آموزش سوئد طی قرن 19، روند توسعه آمورش بزگساالن تسهیل یافت. افتت

متوسطه مردمی ویژه آموزش بزرگساالن در سال 1868 خود مبین این مطلب است. گفتنی است که ســایر 

مراکز آموزش متوسطه مردمی کشور سوئد در آغاز قرن20 پدیدار شدند. انجمنهای آموزش بزرگساالن در 

ــه توسـعه جنشهـای مردمـی نظـیر  کشور سوئد به واسطه توسعه جنشهای مردمی تشکیل گردید.ازجمل

ــاز اعضـای جنبـش بـه برخـورداری از اطالعـات و  جنبشهای مذهبی و جنبشهای سیاسی میتوان به نی

باالبردن سطح آگاهی افراد از نیروی بالقوه خود اشاره نمود. گفتنی است که جامعــه علمـی ایـن نیازهـا را 

تامین نموده، جنبشهای مردمی نظارت بر حوزه آموزش را به دست گرفته و نخستین گروههــای آمـوزش 

ــه دورههـای معمـول آمـوزش بـزرگسـاالن در  بزرگساالن کشور طی سال 1902 شکل گرفت. علیرغم ارائ

ــه اجـرا  مدارس ایالتی، طرح توسعه مدارس ویژه آموزش بزرگساالن کشور سوئد طی دهههای 60 -1950ب

ــیز  در آمد. مدارس شبانه ابالتی ویژه بزرگساالن نیز در آوریل سال 1938 تاُسیس گردید. طی دهه 1950ن

افراد بزرگسال کشور سوئد از امکان حضور در دورههای آموزش تکمیلی برخوردار گردیدند.  

ــدارس شـبانه ابـالتی ویـژه بـزرگسـاالن ، ابتـدا توسـط انجمنهـای آمـوزش  الزم به ذکر است که م

بزرگساالن اداره میگردید، تا اینکه درسال 1963 مدارس مذکور از امتیازات ایالتی برخوردار گردید.  

در این اثنا و با گذر از دوره گذار، توسعه کلیه مدارس شبانه ابالتی ویــژه بـزرگسـاالن تحـت نظـارت 

ــورت دورههـای  شهرداریهای کشور در آمد.عالوه بر این دورههای آموزش فنی و حرفهای بزرگساالن به ص
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آموزشی پاره وقت و توسط مدارس فنی و حرفهای ارائه گردید.  در سال 1967 اقداماتی در خصوص اعمال 

ــه میتـوان بـه پذیـرش  اصالحات تدریجی در حوزه آموزش بزرگساالن سوئدی به عمل آمد که از آن جمل

دانشجویان در دورهها ی آموزش ایالتی، ملی و شهری (منطقهای) اشاره نمــود. در نتیجـه اعمـال چنیـن 

اصالحاتی، مدارس شبانه متوسطه و تکمیلــی ایـالتی  ازفعـالیت بازمـانده و از سـال 1968 تحـت نظـارت 

شهرداریهای کشور فعالیت مینمایند. در سال 1997 گذراندن دوره های آموزش پایه برای افراد بزرگسال 

کشور الزامی گردیده و  با آموزش بزرگساالن تحت نظارت شهرداریهای کشور ادغام گردیــد. الزم بـه ذکـر 

ــی از سیسـتم آمـوزش ایـالتی  است که دورههای آموزش بزرگساالن تحت نظارت شهرداریهای کشور بخش

کشور سوئد محسوب میگردد. ازسال 1986 مسئولیت برگزاری و نظارت بر دورههای آموزش زبان سوئدی 

ویژه مهاجرین به شهرداریها ی مناطق مختلف کشور تفویض گردیده است.  

چارچوبهای قانونی  

ــهروندان شـاغل سـوئدی از حـق مرخصـی  طبق قانون مصوب 1975ویژه آموزش بزرگساالن کلیه ش

ــانون  بدون حقوق، جهت حضور در دورههای آموزشی برخوردارمیباشند. الزم به ذکر است که محدودیت ق

ــا یـک کارفرمـا  طـی12-6 مـاه  مذکور مشروط بر این است که افراد شاغل بزرگسال سوئدی به همکاری ب

ــن بـدون احتسـاب موقیـت شـغلی از حـق  گذشته مبادرت نموده باشند.کلیه افراد شاغل سوئدی هم چنی

حضور دردورههای آموزشی که توسط اتحادیههای تجاری ترتیب داده شده است، بر خوردارمیباشند.  

عالوه بر این نه کارفرما و نه اتحادیههای تجاری از حق اولویت بندی برخوردار نبوده و به عبارت دیگر 

ــود نـدارد. دورههـای آمـوزش  هیچ گونه محدودیتی بر حضور شاغلین در دورههای آموزشی بزرگساالن وج

بزرگساالن در سطح ایالتی و منطقهای کشور سوئد رایگان است. عالوه بر این کمــک هزینـههای بالعـوض 

ــت کـه از اول جـوالی 2001 کلیـه  تحصیلی و وامهای آموزشی نیز به داوطلبین اعطا میگردد. گفتنی اس
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ــت پوشـش چنیـن کمـک هزینـهها و  دانشجویان دورههای آموزش بزرگساالن درکلیه مقاطع آموزشی تح

ــاالن بـه صـورت کمـک  وامهای آموزشی قرارگرفته اند. سیستم کمک هزینه تحصیلی دوره آموزش بزرگس

ــه مـیگـردد. کمـک هزینـههای بالعـوض  هزینههای بالعوض 34/5درصد و 82درصدی به دانشحویان ارائ

تحصیلی (UBS) نوع دیگری از کمک هزینههای تحصیلی است که به اشخاص غیر شــاغل بیـن ردههـای 

سنی 55-25 سال اعطا  میگردد.  

موسسات آموزش بزرگساالن  

نظام آموزش بزرگساالن کشــور سـوئد از دورههـای آمـوزش بـزرگسـاالن تحـت نظـارت شـهرداریها 

ــژه بـزرگسـاالن (sarvux) و آمـوزش زبـان  (komvux)، آموزش تکمیلی متوسطه، آموزش استثنایی وی

ــئولیت بـرگـزاری،  سوئدی به مهاجرین و افراد غیر بومی (sfi) متشکل میگردد.الزم به ذکر است که مس

نظارت و تامین بودجه کلیه دورههای آموزش ویژه افراد بزرگسال بر عــهده شـهرداریهای منـاطق مختلـف 

کشور میباشد. دورههای آموزش تکمیلی شغلی بزرگساالن نیز در اشکال مختلف آموزش شــغلی پیشـرفته 

ــوئدی ارائـه مـیگـردد. دورههـای آمـوزش پیشـرفته شـغلی  (ky) و آموزش بازار کار به افراد بزرگسال س

ــتانی و  بـزرگسـاالن درکشـور سـوئد توسـط دانشـگاههاو دانشـکدههای ایـالتی، شـهرداریها، شـوراهای اس

سازماندهندگان آموزش فردی برگزار میگردد. در سال 1997 طرح آموزش اولیــه بـزرگسـاالن بـا عنـوان 

(kunskaplyfter) در جهت اجرای بهینه طرح مذکور اتخاذ گردیده و طی دوره آموزشی 5 ساله تا سال 

2002 توسط آژانس ملی آموزش به اجراء در آمد. طی طرح مذکور تعداد 47000 مرکز آموزش بزرگساالن 

تحت نظارت شهرداریها و تعداد 7000 مرکز آموزش آزاد بزرگساالن آغاز به فعالیت نمود.  

گفتنی است که مسئولیت اجرای طرح مذکــور تـا سـال 2006 بـه شـهرداریها و مراکـز آزاد آمـوزش 

ــور سـوئد میتـوان بـه  بزرگساالن تفویض گردیده است . از جمله دیگر دورههای آموزش بزرگساالن درکش
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ــای آموزشـی بـزرگسـاالن و دبیرسـتانهای  آموزش آزاد سالمندان (folkbidning) تحت نظارت انحمنه

مردمی (follchogiscdor) اشاره نمود.الزم به ذکر اســت کـه بودجـه آمـوزش آزاد بـزرگسـاالن توسـط 

ــردد. دورههـای آمـوزش تکمیلـی شـغلی  شوراهای ایالتی و شهرداریهای مناطق مختلف کشور تامین میگ

ــوزش بـازار کـار بـه افـراد بـزرگسـال  بزرگساالن نیز در اشکال مختلف آموزش شغلی پیشرفته (ky) و آم

سوئدی ارائه میگردد. دورههای آموزش پیشرفته شغلی بزرگساالن در کشــور سـوئد توسـط دانشـگاهها و 

دانشکدههای ایالتی، شهرداریها، شوراهای استان و سازماندهندگان آموزش فردی برگزار میگردد. در سال 

1997 طرح  آموزش اولیه بزرگساالن با عنوان (kunskaplyfter) طی دوره آموزش 5 ساله تا سال 2002 

ــداد  به اجرا درآمد.  آژانس ملی آموزش، مسؤولیت  اجرای طرح مذکور را برعهده دارد. طی طرح مذکور تع

ــهرداریها و تعـداد 7000 مرکـز  آمـوزش آزاد بـزرگ  47000 مرکز  آموزش بزرگساالن تحت نظارت ش

ــهرداریها و  ساالن آغاز به فعالیت نمود. گفتنی است که مسؤولیت اجرای طرح مذکور تا سال 2006 به ش

مراکز آزاد آموزش بزرگساالن تفویض گردیده است. الزم به ذکر است کــه آمـوزش عمومـی بـزرگسـاالن 

ــژه مـهاجرین (sfi) تحـت  (kumvux)، آموزش بزرگساالن فاقد توانایی یادگیری (sarvux) وآموزش وی

ــهادها و مراکـز ارائـه کننـده آموزشـهای بـزرگسـاالن  نظارت شهرداریها ارائه میگردد. از جمله مهمترین ن

میتوان به آژانس ملی آموزش (cfl) بــا دو واحـد عملیـاتی در منـاطق harnosand و norrkoping و 

ــی  اداره مرکزی در hossleholm ، تعداد 7 انجمن آموزشی ویژه بزرگساالن و تعداد147 دبیرستان مردم

ــار در کلیـه شـهرداریهای منـاطق مختلـف  برخوردار از امتیازات ایالتی اشاره نمود. دورههای آموزش بازارک

ــه قـوی در اتحادیـه هـای  کشور برگزارمیگردد. انجمنهای آموزش بزرگساالن و دبیرستانهای مردمی از پای

ــات مذهبـی، احـزاب سیاسـی و برخـی جنبشهـای مردمـی همکـاری  تجاری برخوردار بوده و با اجتماع
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ــامین  مینمایند. گفتنی است که دورههای آموزش بزرگساالن توسط شهرداریها و دبیرستانهای مردمی ت

اعتبارمیگردد.  

سیاست های آموزش بزرگساالن  

ــوزش   دورههای آموزش بزرگساالن در سوئد تحت نظارت شهرداریها (komnvn) برگزارمیگردد، آم

 ،(sanran) ــژه بـزرگسـاالن فاقدتوانـایی یـادگـیری مقدماتی بزرگساالن (kamskapslypt) آموزش وی

آموزش سوئدی ویژه مهاجرین (sfi) و آموزش تکمیلی شــغلی بـزرگسـاالن را شـامل مـیگـردد. آمـوزش 

بزرگساالن در سوئد توسط دبیرستانهای مردمی (folkhogskolor)؛ انجمنهــای آموزشـی بـزرگسـاالن 

(studieforbund) و برخی از مدارس تکمیلی (kompletferande  utbildning) برگزار مــیگـردد. 

ــردد. هـدف از  عالوه براین دورههای آموزش کار ویژه افراد فاقد شغل و نیازمندآموزش مجدد نیز ارائه میگ

ــردی  برگزاری دورههای آموزش بزرگساالن فراهم نمودن فرصتهای ویژه برای بزرگساالن بر پایه آرزوهای ف

و درجهت تکمیل آموزش و تقویت وضعیت فردی،حیات اجتماعی و کاری آنان میباشد.مطابق بیانیه دولت 

در خصوص آموزش بزرگساالن و توســعه برنامـههای آموزشـی بـزرگسـاالن در سـال 2001، اسـتراتژیهای 

وبژهای در جهت شکل دهی آموزش سالمندان همگام با آموزش عالی طراحی گردیده اســت. طبـق چنیـن 

استراتژیهایی، آموزش پایه، نهایتاً به کلیه افراد بزرگســال ارائـه مـیگـردد.چنیـن آموزشهـایی از آمـوزش 

ــوزش سـوئدی  بزرگساالن تجت نظارت شهرداریها، آموزش بزرگساالن ویژه افراد فاقد توانایی یادگیری و آم

ــزرگسـاالن بـرگزارمـیگـردد، متشـکل  ویژه مهاجرین که توسط آژانس ملی آموزش و انجمنهای آموزش ب

گردیده است.  
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ساختار آموزش بزرگساالن  

عالوه بر فرصتهای آموزشی که توسط مدارس ویژه جوانان فراهم آمده است، طی دهه هــای60 و50  

افزایش مدارس ویژه بزرگساالن نیز مشهود بوده است. مدارس مقدماتي و تكميلي متوســطه شـبانه دولتـي 

ــدارس شـبانه فشـرده كـه طـي  دهـه٥٠  بـه تدريـج  ويژه بزرگساالن طي سال ١٩٣٨ تأسيس يافت. درم

گسترش يافت، بزرگساالن از قدرت انتخاب بيشتري درجهت ادامه تحصيالت خــود در مقـاطع مقدمـاتي و 

تكميلي متوسطه برخوردار گرديدند. در ابتــداء مـدارس شـبانه توسـط  برخـي از سـازمانهاي آموزشـي راه 

اندازي شده و اين درحالي است كه طي  سال١٩٦٣ برنده بورس دولتــي شـدند. سـپس آنـها دوره توسـعه 

سريع را طي نموده و تحت كنترل دولتهاي محلي در آمدند . آموزش بزرگساالن توسط مدارس فني نيز به 

ــه وقـت فنـي  صورت دوره هاي نيمه وقت برگزار گرديده و دوره هاي فني تمام وقت  نيز به دوره هاي نيم

ــف بـه ارائـه ٥٣٥ سـاعت آمـوزش پايـه زبـان سـوئدي بـه  شبانه تغيير وضعيت داد. دولتهاي محلي مكل

مهاجرين ميباشند. هدف از ارائه آموزش زبان سوئدي ايجاد دانش پايــه ومـهارت در زبـان سـوئدي  بـراي  

مهاجرين بزرگسال و شناخت جامعه سوئد بود. در سال ١٩٦٧ مجلس ملي سوئد تصميم به اعمال تحوالتي 

اصولي در ساختار آموزش بزرگساالن گرفت. از اين روي آمــوزش بـزرگسـاالن بـه٢صورت آمـوزش دولتـي 

ــوالت،   بزرگساالن درسطح ملي و آموزش بزرگساالن درسطح محلي ،سازمان دهي گرديد. در نتيجه اين تح

ــاختار آمـوزش بـزرگسـاالن  مدارس متوسطه شبانه و مدارس مكمل منحل گرديد. در اول جوالي ١٩٦٨س

توسط دولتهاي محلي تغيير يافت. سال بعد در سال ١٩٧٧ آئين نامه دايره آمــوزش پايـه  بـزرگسـاالن 

ــم سـازي دورههـاي آمـوزش  ابالغ گرديد. از اول جوالي ١٩٩٦ دولتهاي محلي، عهدهدار مسئووليت فراه

زبان سوئدي ويژه مهاجران گرديدند.  
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تعداد دانش آموزان طي سالهاي تحصيلي ١٩٩٤تا سال ١٩٩٨ ( درصد زنان در سال ١٩٩٨-١٩٩٧) 

آموزش زبان ویژه 
مهاجرین  

تحصیالت تکمیلی   مقطع آموزش  متوسطه  تعداد دانش آموزان  
مقطع آموزش پایه 

سال تحصیلی  

 61017  6563  140868  48460  1994-1995
 51486  5798  157599  47643  1995-1996
 41134  1974  177732  47422  1996-1997
 35746  8381  260612  47705  1998-1997

 

طبق آخرين آمار بدست آمده طي سال ١٩٩٨، هزينه كلي آموزش بزرگســاالن كـه توسـط دولتـهاي 

ــراي آمـوزش زبـان مـهاجران نـيز بـر٦١٠  محلي تأمين اعتبار ميگردد به ٥ هزارميليون كرون سوئدي و ب

ميليون كرون سوئدي بالغ ميگردد. 

شرایط پذیرش  

 کلیه شهروندان سوئدی ردههای سنی20 سال و بــاالتر بـه شـرط عـدم برخـورداری از تخصصهـای 

آموزشی پایه در مدارس پایه کشور از حق حضور در دورههای آموزش عمومی وآموزش تکمیلی بزرگساالن 

که توسط شهرداریهای مناطق مختلف کشور برگزارمیگردد، برخوردارمیباشند.  

از جمله مهم ترین شاخصهای پذیرش داوطلبین دورههای آموزش بزرگساالن میتوان به موارد ذیــل 

اشاره نمود: 

 • عدم برخورداری متقاضیان از تحصیالت کافی  

 • عدم برخورداری متقاضیان ازشغل مناسب  

 • نیل به اهداف آموزش همگانی 
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ــهای آموزشـی بـرای افـراد در  هدف اصلی سیستم آموزش بزرگساالن کشورسوئد فراهم نمودن فرصت

جهت تکمیل تحصیالت مطابق با نیازهای فردی آنان میباشد.از جمله دیگر اهداف دورههای آموزشی فوق 

میتوان به تقویت وضعیت بازار کار و حیات فرهنگی و سیاسی شهروندان بزرگسال سوئدی اشاره نمود.  

از جمله مهم ترین مشخصههای آموزش بزرگساالن میتوان به همسویی فعالیتهای سیستم آمــوزش 

بزرگساالن با ارزشهای اساسی مردمی، توجه بر ارزشهای فردی بزرگساالن ، اتخاذ گامهایی درجهت افزایش 

برابری جنسی و جلوگیری از اعمال سیاستهای نژاد پرستانه در حوزه آموزش و دریافت شهریههای یکســان 

ــه مـهم تریـن اهـداف دولـت سـوئد در حمـایت از دورههـای آمـوزش  از افراد مختلف  اشاره نمود. از جمل

بزرگساالن میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: 

 • بر طرف نمودن شکافهای تحصیلی و برقراری برابری بیشتر و عدالت اجتماعی در حوزه آموزش 

 • افزایش سطح درک فرهنگی، اجتماعی و سیاسی سطوح مختلف افراد جامعه به ویژه بزرگساالن 

ــاری، دسـتیابی بـه فرصتـهای شـغلی مناسـب و ارضـای تمـایالت فـردی   • تغییر روند زندگی ک

بزرگساالن از طریق فراهم نمودن فرصتهای آموزشی برای آنان   

ارزیابی تحصیلی  

ــت نظـارت شـهرداریهای منـاطق          درسیستم ارزیابی تحصیلی آموزش عالی بزرگساالن که تح

ــا  مختلف صورت میگیرد (TG  ) تحت عنوان نمره قبول (G ) قبول با تبصره و (VG ) و (MVA ) قبول ب

تبصره خاص ارزیابی میگردد. در سیستم ارزیابی تحصیلی آموزش پایه و تحصیالت تکمیلی بزرگساالن نیز 

(TG) قبول و (G) قبول با تبصره میباشد.  
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  ( SFI) آموزش زبان سوئدی به مهاجرین

ــه تـأمین دانـش و تخصـص اساسـی زبـان سـوئدی  دورههای آموزش سوئدی ویژه مهاجرین (sfi ) ب

ــوئدی مبـادرت مینمـاید.کلیـه شـهرداریهای منـاطق  مهاجرین و برخورداری دانش درخصوص جامعه س

مختلف کشور میبایستی تا حداکثر ظرف سه ماه از ارائه آموزش زبان سوئدی به افــراد ردههـای سـنی 16 

سال و باالتر اطمینان حاصل نمایند. آموزشهای فوق به صورت رایگان ارائه گردیده و از ارزشهای اساســی 

دورههای آموزش ملی مدارس غیر اجبــاری پـیروی مینمـاید. آموزشهـای مذکورمیبایسـتی بـا نیازهـای 

دانشجویان و شرایط وتجارب آموزشی آنان مطابقت داشته باشد. شهرداریهای مناطق مختلــف کشـورملزم 

به همکاری با آژانس محلی استخدام میباشند تا مطمئن گردند کــه دورههـای آموزشـی میتوانـد تـا حـد 

امکان به کسب تجــارب کـاری و اسـتخدامی سـودمند و فراهـم آوردن فرصـت مناسـب جـهت حضـور در 

 (SFI) کالسهای مکالمه سوئدی منجر گردد.گفتنی است کــه دورههـای آمـوزش سـوئدی ویـژه مـهاجرین

همچنین به دانش آموزان مهاجر ردههای سنی پایین همزمان با تحصیالت عمومی ارائه میگردد. 

  (CFL) آژانس ملی آموزش

زمانیکه آژانس ملی آموزش CFL در اول ژانویه 2002 تشکیل یــافت، آژانـس آمـوزش از راه دور کـه 

مسئولیت رسیدگی بر امور آموزش بزرگساالن را بر عهده داشت با (CFL) ادغام گردید.آژانس مذکور از دو 

واحد عملیاتی در harnosand و norrkoping با اداره مرکزی در hossleholm برخوردار میباشد.  

آموزشهای همگانی بزرگساالن 

آموزش جوانان (folkbiding ) ،انجمنهای آموزشی جوانان(studieforbund ) و دبیرستانهای 

ــداف فعالیتهـای خـود مبـادرت مینمـایند. آمـوزش  مردمی (folkhogskolor) ، خود به تعیین اه

ــعه بیـن المللـی فرهنـگ  همگانی بزرگساالن به باال بردن دموکراسی ، برابری جنسی و درک و توس
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ــهروندان سـوئدی  سوئدی منجر میگردد. .هدف ارائه دورههای آموزش بزرگساالن افزایش فرصت ش

در جهت تاثیر گذاری بر شرایط زندگی شخصی خود میباشد.  

انجمنهای آموزش  بزرگساالن عامل کمک کننده در ایجاد فرهنگ مردمی و مطالعات مبتنــی 

بر توسعه ایدهها در سازمانها و انجمنهای مردمی محسوب میگردنــد. انجمنهـای مذکـور درصـدد 

ارائه آموزشهای اساسی به افراد، به ویژه افرادی با تحصیالت محدود میباشند. در انجمنهای آمـوزش 

ــی  بزرگساالن و دبیرستانهای مردمی دورههای آموزش کوتاه مدت، بلند مدت و فعالیتهای فرهنگ

برگزارمیگردد. انجمنهـای آمـوزش بـزرگسـاالن و مراکـز آمـوزش متوسـطه مردمـی بـه برقـراری 

همکاریهای نزدیک بــا انجمنهـای مردمـی و دیگـر سـازمانها مبـادرت مینمـایند.فرهنـگ مذاکـره 

ــر  دموکراتیک در آموزش همگانی بزرگساالن تقویت شده و به عنوان اصلی جهت فعالیت درونی دوای

ومراکزآموزش بزرگساالن در آمده است. آموزش همگانی بزرگساالن اغلب توسط شوراهای اســتانی و 

شهرداریها تأمین اعتبارمیگردد. انجمنهای آموزش بزرگساالن و مراکز آموزش متوسطه مردمی کــه 

تحت نظارت شورای ملی آموزش بزرگساالن سوئدی فعــالیت مینمـایند، توسـط شـوراهای اسـتانی 

حمایت میگردند. مسئولیت اصلی انجمنهای آموزش بزرگساالن و مراکز آموزش متوســطه مردمـی 

ــزرگسـاالن میباشـد.  اجرای سیاستهای طراحی شده توسط شهرداریها در چهارچوب آموزش اولیه ب

هدف اصلی دولت از تشکیل چنین انجمنهایی اعطای امکانات به مردم جهت تاثیرگذاری بر زندگی 

ــه میباشـد. بـه عـالوه کمکهـای بالعـوض  شخصی خود و سهیم شدن و مشارکت در توسعه جامع

ــارکت همگـانی  ایالتی به تقویت وتوسعه دموکراسی، گسترش عالقه فرهنگی در جامعه و توسعه مش

ــکافهای  در حیات فرهنگی منجر میگردد. در این راستا فعالیتهایی که در جهت بر طرف نمودن ش

ــت اجرایـی برخـوردار میباشـند.  آموزشی و باال بردن سطح آموزش در جامعه اجرامیگردد، از اولوی
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مهاجرین، افراد فاقد تواناییهای یادگیری و افراد فاقد شغل از اولویــت حضـوردر دورههـای آمـوزش 

بزرگساالن برخوردارمیباشند. علی رغم محدودیتهــایی کـه درارتبـاط باکمکهـای اهدایـی دولـت 

اعمال گردیده ، شورای ملی آموزش بزرگساالن سوئد مسئولیت تخصیص کمکهای بالعوض دولتی 

ــوزش بـزرگسـاالن شـامل  و اداره، سازمان دهی  و ارزیابی فعالیتها را بر عهده دارد. شورای ملی آم

ــز آمـوزش متوسـطه مردمـی و فدراسـیون شـوراهای  فدراسیون انجمنهای آموزش ملی سوئد، مراک

استانی کشورسوئد میباشد. همه ساله شوراهای ملی آموزش بزرگساالن سوئدی  به ارائه گزارشاتـی 

در خصوص بودجه 2 ساالنه و ارزیابی فعالیتهای ساالنه به دولت مبادرت مینمــایند. شـورای ملـی 

ــوزش بـزرگسـاالن از لحـاظ بررسـی وجـوه  آموزش بزرگساالن سوئدی مسئولیت ارزیابی فعالیت آم

ایالتی را عهده دار میباشد.  

انجمنهای آموزش بزرگساالن  

 درحال حاضر تعداد 7 انجمن آموزش بزرگساالن با عنوان (stadieforband) درکشــور سـوئد 

فعالیت داشته و ازمحل وجوه تخصصــی ایـالتی تـأمین اعتبـارمیگردنـد.کلیـه انجمنهـای آمـوزش 

ــاالن و  بزرگساالن از پروفایل ویژه خود برخوردار بوده و به انعکاس عالیق جنبشهای مردمی بزرگس

دیگر سازمانهای مربوطه مبادرت مینمایند. به طور کلی میتوان گفت که تعداد 7 انجمن مذکور بــا 

بیش از 270 سازمان عضو همکاری داشته، توافقات همکاری با بیش از 60 سازمان متفرقــه منعقـد 

نموده و به طور محلی با انجمنهای گوناگون همکاری مینمایند.هر یک از مراکز آموزش بزرگساالن 

ــی بـالغ بر900واحـد متشـکل گردیـده  از تعدادی واحدهای محلی (بخشهای محلی) و ادارات محل

است. شرط اساسی اعطای کمکهای بالعوض آموزشی به انجمنهای آموزش بــزرگسـاالن، تشـکیل 

ــه  دوایر آموزشی به طور منظم میباشد. کلیه دوایر آموزشی میبایستی ازگروه مدیریتی منسجمی ک
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ــن آمـار  توسط انجمنهای محلی آموزش بزرگساالن انتخاب میگردند، برخوردار باشند.  طبق آخری

بدست آمده طی سال2000 ، تعداد انجمنهای آموزش بزرگساالن در سوئد بر334 هزار نفرو تعــداد 

ــه از ایـن تعـداد، حـدود  شرکت کنندگان بین 5-1 میلیون نفر برآورد گردیده است. گفتنی است ک

ــداد بـر 211000  57% شرکت کنندگان زن بودند و این درحالیست که تا قبل از سال2000 این تع

زن با حدود 16825000 تعداد شرکت کننده بالغ میگردید.  

آموزش بازار کار  

ــه زمینـههای سیاسـت  آموزش بازار کار شکلی از آموزش بزرگساالن است که در آن اولویت ب

ــکلی از بـاز آمـوزی  بازار کار و مبارزه با بیکاری معطوف میگردد. به عبارت دیگر آموزشهای فوق ش

ــوزه هـای تخصصـی  افرادی است که به روز نمودن دانش و مهارتهای پایه خود جهت ادامه کار درح

نیاز داشته و یا نیازمند آموزش مشاغل جدید میباشند. تصمیمات پیرامون آموزش بازار کار توســط 

ــردد. در طـول دوره آمـوزش بازارکـار، شـرکت کننـدگـان از  آژانس ملی استخدام سوئد اتخاذ میگ

حمایتهایی به صورت کمکهـای بالعـوض آموزشـی برخوردارمـیگردنـد. هـدف اصلـی دورههـای 

ــافتن شـغل مناسـب بـرای افـراد بـزرگسـال میباشـد. ایـن در  آموزش بازارکار تسهیل در فرآیند ی

حالیاست که آموزشهای فوق همچنین به عنوان وسیلهای جهت برخورداری از آموزشهای بیشــتر و 

تحت پوشش قرار دادن دامنه وسیعی از زمینههای شغلی و برآورده نمودن نیازهــای بـازار کـار، بـه 

افراد بزرگسال ارائه میگردد.  

آموزش پایه بزرگساالن 

 اجرای طرح جامع آموزش پایه بزرگساالن (Kunskapstyflet) درکشور سوئد از ســال 1997 

ــوزش نبـوده  آغاز گردیده و تا سال 2002 به طول انجامید .آموزش پایه بزرگساالن نوع خاصی از آم

بلکه بخشی از آموزش بزرگساالن میباشد. هدف برگزاری چنین دورههای آموزشــی، تحـت پوشـش 
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ــت آمـوزش عـالی 3سـاله برخـوردار نمـی  قرار دادن افراد فاقد شغل و کارکنانی است که از صالحی

باشند. همچنین دورههای مذکور بر نیازهای کارکنان با آموزش محدود و فراهــم نمـودن فرصتـهای 

آموزشی افراد جهت ارتقاء صالحیــت بـازار کارمتمرکزمیباشـد. دولـت سـوئد سـاالنه 3/4 میلیـون 

sekجهت احداث100 هزارمرکز آموزشی تحت نظارت شهرداریها سرمایه گــذاری مینمـاید. گفتنـی 

است که مسئولیت نظارت و رسیدگی برعملکرد مراکز آموزش بزرگساالن ازسوی دولــت بـه شـورای 

ملی آموزش بزرگساالن سوئدی تفویض گردیده است. 

طی سالهای اخیر به واسطه بهبود وضعیت بازارکار و روند نزولی متقاضیان ، تعداد مراکز ارائـه 

ــاالیی از آزادی درتصمیـم  کننده آموزشهای پایه بزرگساالن کاهش یافته است. شهرداریها از درجه ب

گیری در خصوص آموزش بزرگساالن برخوردارمیباشند. تغییر نیازهای بازارکار و تعیین اولویتهای 

خاص در جهت توزیع وجوه دولتی میــان مراکـز آمـوزش بـزرگسـاالن توسـط کمیسـیون آمـوزش 

ــه ارائـه گـزارش نـهایی  بزرگساالن سوئد صورت  میگیرد. در آوریل سال2000، کمیسیون مذکور ب

خود در خصوص نوسامانی آموزش بزرگساالن درسوئد مبادرت نمود که پــس از اعمـال ارزیابیهـای 

ــم  همه جانبه، الیحه آموزش و توسعه سیاستهای آتی آموزش بزرگساالن در فوریه سال 2001 تقدی

مجلس ملی سوئد گردید. در همان اثناء دولت سوئد به ارائه کمکهای بالعوض تحصیلی به افراد فاقد 

ــهت برخـورداری ازحضـوردر دورههـای آمـوزش بـزرگسـاالن و  شغل ردههای سنی 55-25 سال ج

برخورداری از حقوق و مزایای بیکاری مبادرت نمود. 

آموزش شغلی پیشرفته  

از اول ژانویه سال 2002 آموزش شــغلی پیشـرفته افـراد بـزرگسـال (KY) بـه عنـوان شـکل 

منظمی از آموزش عالی درکشور سوئد سازماندهی گردید. این در حالیاست که طرح (KY) قبال بــه 
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عنوان یک طرح راهنما از پاییز ســال 1996 بـه اجـرا در آمـده بـود. هـدف (KY) بـرآورده نمـودن 

نیازهای بازارکارکارگران ماهر برخوردار از صالحیت کافی در تولید کاالها و خدمات تکنولوژی مدرن 

ــالب270 برنامـه آموزشـی کـه  میباشد. گفتنی است که آموزشهای فوق درکارگاههای صنعتی و درق

عمده صنایع را تحت پوشش قرارمیدهد، به دانشجویان ارائه میگردد. از پاییز ســال1999 درجـهت 

ــز بـر زمینـههای شـغلی افـراد بـزرگسـال در  اجرای برنامه فوق تعدد120 هزار مرکز، با هدف تمرک

ــدت  سراسرکشور سوئد احداث گردیده است.الزم به ذکر است که دوره آموزشی فوق معموالً ظرف م

2سال معادل با آموزشهای تمام وقت 80 هفتهای به افراد بزرگسال ارائــه گردیـده و دیپلـم آمـوزش 

پیشرفته شغلی به آنان اعطا میگردد. 

اعتبار بخشی به آموزش بزرگساالن 

ــود کسـب   از آنجاییکه اعتبار بخشی به دانشی که افراد بزرگسال درکار و زندگی اجتماعی خ

ــن اسـاس دولـت سـوئد بـه  نمودهاند زمینه مهم توسعه آموزش بزرگساالن محسوب میگردد ، بر ای

اعتباربخشی آموزش بزرگســاالن از طریـق ارزیـابی سـاختاری شـامل ارزیـابی و بررسـی صالحیـت 

آموزشی افراد در داخل و خارج سیستم آموزشی رسمی مبادرت نموده است .اجــرای قوانیـن اعتبـار 

بخشی همچنین به تأیید صالحیت شغلی و کاری افراد منجرمیگردد.  

ــی  مطابق قوانین اعتبار بخشی، از مهاجرین و سایر اشخاصی که از تحصیالت و تجارت آموزش

ــو بـهره بـرداری  در خارج از کشور و از دانش شغلی و تجارب کاری برخوردارمیباشند به بهترین نح

میگردد. در نوامبر سال1999دولت سوئد به تشکیل کمیسیونی در جهت قانونی نمــودن دورههـای 

ــذ  آموزش مهارتها و صالحیتهای تخصصی ویژه بزرگساالن مبادرت نمود. نماینده کمیسیون با اخ

التزام تعهد از شهرداریها مسئولیت قانونی حمایت و نظارت بر آموزش بزرگساالن را به سطوح محلی 



 

 

دفتر اطالع رسانی وسنجش افکار  

 

 

 119

  

ــرات و مـدارک  و شهرداریهای مناطق مختلف کشور تفویض نموده و به تشکیل انجمن ملی تایید نم

تحصیلی آموزشی بزرگساالن مبادرت نمود.  

  ( KOMVUN) آموزش بزرگساالن تحت نظارت شهرداریها

آموزش بزرگساالن تحت نظارت شــهرداریها (KOMVUN )، آمـوزش مقدمـاتی و آمـوزش 

تکمیلی بزرگساالن را در برمیگیرد.کلیه شهرداریهای مناطق مختلف کشور مســئولیت نظـارت بـر 

چهار چوب آموزش اولیه بزرگساالن را برعهده دارند. آموزش بزرگساالن تحــت نظـارت شـهرداریها 

ــهای درسـی و ابـزار آموزشـی و لـوازم التحریـر را در اختیـار افـراد  رایگان بوده و امکاناتی نظیرکتاب

بزرگسال قرارمیدهد. دورههای آمــوزش اولیـه بـزرگسـاالن از سـال 1997 بـه عالقـه منـدان ارائـه 

میگردد. عمده  برنامههای آموزش اولیه در شهرداریهای مناطق کمجمعیت و شهرداریهای مناطق  

ــی2001-2000 بـالغ  با نرخ بیکاری باال ارائه میگردد. طبق آخرین آمار بدست آمده درسال تحصیل

بر 317206دانشجو دردورههای آموزش بزرگساالن تحت نظارت شهرداریها حضور یافته اند.گفتنی 

ــر  است که اکثریت دانشجویان( بالغ بر 271618نفر) در دورههای آموزشی باالتر و حدود 37318 نف

درآموزشهای پایه بزرگســاالن ثبـت نـام نمودنـد. ایـن درحالیسـت کـه تنـها تعـداد8270 نفـر در 

ــد. از جملـه عمومیتریـن دورههـای آموزشـی میتـوان بـه دروس  تحصیالت تکمیلی ثبت نام نمودن

ــده) زبـان  کامپیوتر ( دو دوره با 138076 شرکت کننده) ریاضیات ( دو دوره با 82028 شرکت کنن

سوئدی(60125 شرکت کننده) و زبان انگلیسی (69493 شرکت کننده) اشاره نمود.. گفتنــی اسـت 

 آنان را دانشــجویان غـیر بومـی تشـکیل میدهنـد. بـه 
4
1 دانشجویان را زنان و حدود 

3
2 که تقریباً  

عبارت دیگرکشور سوئد در زمره کشــورهایی اسـت کـه از بـاالترین مـیزان دانشـجویان غـیر بومـی 

بزرگسال حدود (6 /68 درصد)برخوردارمیباشد.  
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ـای  طبق آخرین آمار بدست آمده درسال 2001-2000 تعداد اساتید آموزش بزرگساالن (اعض

پرسنل تمام وقت) بر7000 نفر یعنی معادل 4/5 استاد برای هر 100 دانشجو بالغ میگردد.  

تا قبل از سال تحصیلی 2001-2000 تعداد 1647 دانشجو که تقریباً اکثریت آنان در سطوح 

باالی آموزشی قرارداشتند تحت تعلیم دورههای آموزش سوئدی ویژه مهاجرین قرار گرفتند. 

این در حالیاست که طی سال تحصیلی 2001-2000 بــالغ بـر 37322 دانشـجو متشـکل از 

پناهندگان (33درصد) ، متقاضیان مجــوز اقـامت (1/5 درصـد) و بـالغ بـر 6 /65 درصـد مـهاجر بـا 

میانگین حضور 60 درصدی زنان در دورههای آموزش سوئدی حضور یافتند.  

ــوزش بـزرگسـاالن فـاقد توانـایی  طبق آخرین آمار بدست آمده در سال2001-2000 ، در آم

ــهای  یادگیری تعداد 4335 دانشجو در سطوح آموزشی پایه ، تعداد 1516نفر در مدارس فنی و حرف

و 783 دانشجو نیز در سطوح باالترآموزشــی بـه تحصیـل مبـادرت مینمـایند.تعـداد اسـاتیداعضای 

پرسنل تمام وقت 230 نفر، میانیگین تعداد دانشجویان در گروه دونفر و ســاعات آموزشـی بـه طـور 

متوسط بر 2/4 ساعت در هفته بالغ میگردید .گفتنی است که بالغ بر50 درصــد از دانشـجویان بـه 

دانشجویان زن با میانگین سنی 35 سال تعلق دارد.  

برنامه ریزی آموزشی آموزش بزرگ ساالن  

در اغلب شهرداریهای کشورسوئد آموزش بزرگساالن (Komvux)درفواصل خاص زمانی بــه 

ــط  عالوه ترمهای معمول آموزشی ارائه میگردد.گفتنی است که چگونگی تقسیم فعالیت روزانه توس

مدارس و به صورت محلی تعیین میگردد. دراغلب شهرداریهای کشورســوئد آمـوزش بـزرگسـاالن 

ــت  (Komvux) درفواصل زمانی غیرازترمهای معمول (ماههای تابستان) نیز ارائه میگردد.گفتنی اس

که چگونگی تقسیم فعالیت روزانه توســط هریـک ازمـدارس و بـه صـورت کـامالً انحصـاری تعییـن 
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میگردد.درمراکز آموزش عالی بزرگساالن، ساعات آموزشی مندرج درجداول زمانی برحسب ترمهای 

ــه ریـزی مقطـع آمـوزش عـالی بصـورت محلـی  آموزشی متفاوت میباشد. شیوه سازماندهی و برنام

وتوسط دانشگاهها و دانشکدههای کشور صورت میگیرد.  

آموزش استثنائی  

تاریخچه  

ــروزه برخـی  تاریخچه آموزش کودکان استثنایی درکشورسوئد به قرن19میالدی باز میگردد. ام

ــدو ایـن درحـالی اسـت کـه   از کودکان مواجه با  نواقص فیزیکی درمدارس پایه عادی آموزش میبینن

کودکان مواجه با مشکالت یادگیری تحت آموزشهای خاص دانشآموزان استثنائی قرار میگیرند.  

سطوح وگروههای سنی 

مدارس پایه ویژه  دانشآموزان مواجه با اختالالت یادگیری به آموزش کودکــان ردههـای سـنی 

16-7 سال مبادرت مینمایند. گفتنی است که آموزش درمراکز آموزش پایه استثنایی مدت زمــان10 

سال به طول انجامیده و گذراندن سال 10 برای دانشآموزان استثنایی اختیــاری اسـت. الزم بـه ذکـر 

است که مدارس پایه استثنایی تنها موظف به ثبت نام از دانشآموزان برخوردار از حداکــثر رده سـنی 

20 سال میباشند.  

ساختار آموزش کودکان استثنائی  

ــهیدات منـدرج در «قوانیـن آموزشـی» و آئیننامـههای مقطـع تکمیلـی آمـوزش متوسـطه  طبق تم

ــر عـهده  مسئولیت فراهم نمودن امکانات آموزش ویژه دانشآموزانی که نیازمند کمک و حمایت میباشند ب

مدارس کشور میباشد. حمایتهای مذکور از دانشآموزان مواجه با نواقص جسمانی و بینایی به عمل آمـده 
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ــه آنـان ارائـه  و از طریق ارائه آموزشهای خاص توسط معلمان آموزشیافته و برگزاری آموزشهای مداوم ب

ــه شـکلی بـاید باشـند، بلکـه تنـها فراهـمآوری ایـن  میگردد. دولت معین نمیکندکه این حمایتها به چ

ــاه  حمایتها را الزم میداند. مدیران مدارس نیزمسئولیت اطمینان یافتن از سازماندهی صحیح  آموزش و رف

در جهت برخورداری دانشآموزان از حمایتهای مورد نیاز را عهدهدار میباشد. 

ــتثنائی و اجـرای سیاسـتهای  این درحالی است که مسؤولیت ترسیم خطوط کلی آموزش کودکان اس

ــش دبسـتانی از  حمایتی در قبال آن بر عهده شهرداریهای مناطق مختلف کشورمیباشد.مراکز آموزش پی

ــان اسـتثنائی برخوردارمیباشـند.طبـق قوانیـن آموزشـی کشـور،کودکـان  مسوولیت خاصی در قبال کودک

استثنایی از حق حضور در مــدارس پیـش دبسـتانی و مشـارکت و مشـاوره بـا کودکـان عـادی برخـوردار 

ــون    میباشند.  از جمله مهمترین وظایف شهرداریها در قبال کودکان استثنائی میتوان به حمایتهایی چ

ــان،تشـکیل کالسـهای گفتـار درمـانی، تشـکیل  فراهم آوردن امکان مشاوره کودکان استثنایی با روانشناس

کالسهای آموزشی خاص، نظارت آموزشی و تشکیل دورههای آموزشی ضمن خدمت اشاره نمود.  

ــادی  شهرداریها همچنین مسوولیت تضمین برخورداری کودکان استثنایی از امکانات مشابه مراکز ع

 (LLS) ــد. مطـابق قـانون حمـایت از افـراد معلـول آموزش پیش دبستانی و مراکز تفریحی را بر عهده دارن

،کودکان مواجه با معلولیت از حق برخورداری از دستیاران خصوصی برخوردار میباشند.کانونهای مراقبتــی 

کودکان متشکل از پرستاران کودکی است که از کودکان ردههای سنی 12-1 ســال مراقبـت مینمـایند. از 

ــهای مراقبتـی کودکـان تحـت مقـررات مـهدهای کـودک مـورد نظـارت و ارزیـابی واقـع  آنجائیکه کانون

نمیگردند، درنتیجه برنامه مهدهای کودک درخصوص آنها صادق نمیباشد.اما با این حال قادر بــه فراهـم 

آوری زمینههای الزم برای فعالیت کودکان میباشند.خطوط کلی فعالیتی کانونهای مذکــور توسـط آژانـس 

ملی آموزش اعالم میگردد.در اکثر شهرداریها، مراکز مراقبتی کودکان از هماهنگی نزدیکی با فعالیتهای 
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مراکز پیش دبستانی برخوردار میباشند. طی دهه هــای اخـیر، مراکـز پیـش دبسـتانی آزاد بـرای آندسـته 

ــاد گردیـد. درکانونـهای  ازکودکانی که در سایر اشکال فعالیتهای پیش دبستانی مشارکت نمینمایند، ایج

مذکورمشارکت در فعالیتهای آموزشی فردی و گروهی ، اغلب تحت نظر یــک مربـی پیـش دبسـتانی بـه 

کودکان ارائه میگردد. اهداف مراکز پیش دبستانی آزاد با مراکز دولتی متفاوت بوده و به عنــوان زمینـهای 

ــهاجر  در جهتدهی به شخصیت اجتماعی کودکان نگریسته میشود.طی دهههای80 و90 تعداد کودکان م

ــه خدمـات  در مراکز آموزش پیش دبستانی بسرعت افزایش یافته و سهم عمدهأی از شهرداریها نیز به ارائ

ــز پیـش  آموزشی زبان مادری به کودکان غیر بومی مبادرت مینمودند. در حال حاضر نیز هدف اصلی مراک

ــیر بومـی سـاکن کشـور سـوئد میباشـد.  دبستانی تقویت دوزبانگی و شخصیت فرهنگی دوگانه کودکان غ

گفتنی است که مدارس پیش دبستانی دانمارکی و اسلونیایی نیز درکشور سوئد فعالیت دارند.  

آموزش ویژه دانشآموزان مواجه با مشکالت یادگیری  

آموزش کودکان مواجه با  مشکالت یادگــیری طـی سـال1860 بصـورت فعـالیتی ضـد انسـانی آغـاز 

گردید.گفتنی است که مدارس مذکور با دخالت هیئتهای ایالتی اداره میگردید. در آغاز، مــدارس مذکـور 

به صورت شبانه روزی اداره شده و امکاناتی جهت ایاب و ذهاب کودکان از خانه به مدرسه و بالعکس وجود 

نداشت. مدارس شبانه روی تا اواسط قرن بیست درکشور سوئد فعالیت داشتند. در سال1950 مجلس ملـی 

تصمیم به اجرای برنامه راهنما تحت دورۀ آموزشی جامع 9 ساله  مدارس (مقطع تکمیلی متوسطه امروزی 

)گرفت. طی سال 1967 قا نون فراهم آوری مقدمات آموزش عقــب مـاندگـان ذهنـی بـه تصویـب رسـیده 

وتحصیل برای کودکان مواجه با عقب ماندگی ذهنــی شـدید اجبـاری گردیـد اجبـاری بـودن آمـوزش، در 

ــه10  خصوص افراد رده های سنی23- 21 سال مصداق نمییافت. دراواسط دهه 80 مقطع آموزشی پایه  ب
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سال تغییر یافته تا از این طریق دانشآموزان تحت تعلیم دورۀ چــهار سـاله آمـوزش مـهارت حرفـهای کـه 

امروزه  از آن تحت عنوان (مقطع تکمیلی متوسطه استثنائی) یاد میگردد، قرارگیرند.   

مطابق قانون مصوب1967تعداد دانشآموزان استثنائی قادر به ادامه تحصیل به میزان دوبرابر افزایــش 

ــهت رفـع ایـن معضـل و کمبـود ابـزار آموزشـی  یافته و میزان همکاری مدارس مذکور با مدارس عادی ج

گسترش یافت. درحال حاضر عمده کالسهای آموزشی مدارس مذکور در اماکن عمومی  تشکیل میگــردد 

ــدارس پایـه و تکمیلـی متوسـطه تحـت نظـارت شـهرداریها تعلـق دارد. در اول جـوالی 1985  که  به م

مسئولیت رسیدگی و نظارت برمدارس مذکور از سطح ملی به وزارت رفاه اجتماعی و وزارت آموزش و علوم 

ــرای مـدارس مذکـور پیـش  تفویض گردید. از اول جوالی1986 با اصالح قوانین آموزشی  تدارکات الزمه ب

ــئولیت آمـوزش افـراد جـوان و بـزرگسـاالن مواجـه بـا  ناتوانائیهـای یـادگـیری دراول  بینی گردید. مس

جوالی1996 از هیاتهای ایالتی به شهرداریها تفویض گردید.درحال حاضر،مدارس مذکور با مدارس پایـه 

عادی ادغام شده و از ساختمانهای اداری مشترک بهره برداری مینمایند.   

آموزش ویژه دانشآموزان مواجه با نقص کاربردی 

ــان مواجـه بـا نقـایص شـنوائی و افـرادی کـه از حضـور  درحال حاضرمدارس ویژه کودکان و نوجوان

درمدراس عادی محروم میباشند فعالیت دارند. درکشــور سـوئد مراکـز خـاصی بـرای دانشآمـوزان 

مواجه با  نقص بینایی، دانشآموزان ناشنوا یا مواجه بــا  نقـص شـنوائی و ناتوانائیهـای یـادگـیری، 

دانشآموزانی که از بدو تولد ناشنوا و نابینا بوده و دانشآموزانی که از نقائص گفتاری  رنــج میبرنـد، 

ــاس آن هیئتهـای اسـتانی مسـئولیت  دایر میباشد.در سال1889 قانونی به تصویب رسید که براس

آموزش کودکان ناشنوا (کروالل) را عهده دار گردیدند. دوره های آموزشــی در موسسـه تـوم توبـدا  

(Tom tebody) واقع درسولنا(Solna ) برگزارشده و دانشآموزان استثنایی بــه هـمراه دانشآمـوزان 
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ــرار گرفتنـد. آمـوزش  عادی هم سن خود درمدارس ابتدائی و با کتب آموزشی یکسان تحت تعلیم ق

ناشنوایان و افراد مواجه با  نقائص شنوائی طی سال 1938 تغییر نمــوده و آموزشهـای مذکـوردر4 

ــدارس مذکـور در اسـتکهلم، سـوئد و هارنوسـاند  منطقه از کشور و درمدارس ویژهای ارائه گردید. م

تاسیس شده و دانشآموزان کروالل به  گذراندن آموزش پایه در آن مبادرت مینمودنــد. طـی سـال 

ــه آمـوزش زبـان  1998 دولت سوئد به اعطای کمک هزینه تحصیلی به  والدین کودکان ناشنوا که ب

اشاره مبادرت مینمایند مبادرت نمود. درحال حاضر تعداد 5 مدرسه ویژه کودکان ناشنوا یــا مواجـه 

با  نقص شنوائی  و یک مدرسه ملی ویژه  دانشآموزان ناشنوا یا مواجــه بـا  نقـص شـنوائی و نقـص 

شناختی و  دانشآموزان کور مادرزاد در کشور سوئد فعالیت دارند. این مدارس در سطح ایالتی برای 

دانشآموزان مواجه با  نقص شنوائی طراحی گردیده اند. طــی سـال1950  آمـوزش افـراد نابینـا یـا 

مواجه با نقص بینائی، تا حد زیادی  با سیستم مدارس عادی همسان گردید.  

مدارس پایه ویژه  دانشآموزان استثنائی (سارس کوالن ) 

مدارس مذکور مختص کودکان و نوجوانان مواجه با  اختالالت یادگیری میباشد.آمــوزش درمـدارس 

مذکور تا حد ممکن با آموزش درمدارس پایه و  تکمیلی متوسطه عادی یکسان بوده و دانشآمــوزان 

از آموزشی متناسب با محیط آموزشی برخوردار میگردند. طبیعتاً، درهر حــال، تفـاوت در محتـوی، 

خصوصیات و سطوح آموزشی غیرقابل اجتناب است. این در حالیاست کــه در اکـثرموارد، ایـن نـوع 

آموزش از نظر اداری و ساختاری با مدارس پایه عادی مشترک بــوده و اغلـب از مدیریـت آموزشـی 

ــه عنـوان عضـوی  از مـدارس  یکسان برخوردار میباشد.گفتنی است که دانشآموزان ممکن است  ب

پایه بوده و درعین حال به گذراندن سیالبسهای آموزشی دانشآموزان مواجه با اختالالت یادگــیری 

نیز مبادرت نمایند. آموزش ویژه  دانشآموزان مواجه با اختالالت یادگیری به دودسته مــدارس پایـه  
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و تربیتی تقسیم میگردد. مدارس نخست ویژه آندسته از دانشآموزانی است که از قدرت خواندن و 

نوشتن برخوردار بوده و با بهره گیری از مهارتهای مذکور به کسب علم مبادرت مینمایند. مـدارس 

ــدارس عـادی  تربیتی نیز ویژه آن دسته از  دانشآموزانی است که از توانایی یادگیری دروس  پایه م

ــه در مـدارس  برخوردار نبوده و در مدارس استثنایی تحصیل مینمایند. آن دسته از دانشآموزانی ک

پایه ویژه افراد مواجه با اختالالت یادگیری ثبت نام مینمایند به گذراندن دورۀ آموزشــی اجبـاری9 

ساله با گذرانــدن آمـوزش  اختیـاری طـی سـال دهـم مبـادرت مینمـایند. پـس از گذرانـدن دوره 

ــیری از مجـوز حضـور در دورۀ  آموزشی9 ساله در مدارس پایه، داش آموزان مواجه با اختالالت یادگ

چهار ساله آموزش تکمیلی متوسطه برخوردار میگردند. هدف عمده مدارس پایــه اسـتثنایی فراهـم 

ــا توجـه بـه شـرایط فـردی  آوردن زمینه تحصیلی کودکان و نوجوانان مواجه با اختالالت یادگیری ب

ــن هـدف  آنهاست.  باتوجه به متدهای آموزشی مدارس مذکور  فرصتهای مناسبی جهت نیل به  ای

به وجود آمده که از آن جمله میتوان به تنظیم دورههای آموزشــی متناسـب بـا توانائیـهای فـردی 

دانشآموزان، تعیین محتوای سیالبسیهای آموزشی  و اتخاذ روشهای تدریس مناسب اشــاره نمـود. 

ازجمله مهمترین وظایف مدارس مذکور فراهم نمودن زمینه مناسب جهت پرداختن به زندگی فعـال 

ــی  اجتماعی و آمادگی دانشآموزان در دوره بزرگسالی است. مجلس ملی سوئد (ریدستاک) به طراح

ــژه  مـدارس پایـه و مـدارس متوسـطه تکمیلـی اسـتثنایی مبـادرت  برنامه های درسی مشترک وی

ــداف کلـی واصـول عمومـی نظـام  آمـوزش  مینماید. در برنامه های درسی جدید تعیین و تبین اه

استثنایی لحاظ گردیده است.برنامــههای  درسـی، جـداول زمـانبندی و سـیالبسهای آموزشـی بـه 

ــل سـاعت  طورکامل توسط مجلس ملی  ارائه میگردد. در برنامهها و جداول زمانبندی مذکور،حداق

درسی مدارس مختلف مشخص گردیده است. معلمین، دانشآموزان و والدین سوئدی از آزادی عمل 



 

 

دفتر اطالع رسانی وسنجش افکار  

 

 

 127

  

بسیارزیادی جهت انتخاب روشها و دروس آموزشی مناسب برخوردار میباشند. برنامههای آموزشی 

مقطع تکمیلی متوسطه ویژه دانشآموزان مواجه با اختالالت یادگیری بر 8 برنامه ملی اعــم از علـوم 

هنری،  مکانیک خودرو، تجارت، مدیریت،  صنایع دستی، هتلداری، صنایع، رسانههای گروهی علوم 

زیست محیطی مشتمل میگردد. ایــن درحـالی اسـت کـه برخـی از موضوعـات هسـتهای درکلیـه 

برنامههای آموزشی مشترک میباشندکه از آن جمله میتوان به زبان ســوئدی / سـوئدی بـه عنـوان 

ــوم دینـی، علـوم طبیعـی، ورزش و علـوم   زبان خارجی، زبان انگلیسی، ریاضیات، علوم اجتماعی، عل

هنری اشاره نمود. آن دسته از دانشآموزانی که از عالیق خــاصی غـیراز برنامـههای ملـی برخـوردار 

باشند، برنامههای خاص آموزش آنان توسط انجمن ملی آموزش طراحی میگردد. گفتنی اســت کـه 

ــای حرفـهای وترکیبـی از دروس و  این برنامه مشتمل بر دروس اصلی برنامه ملی به عالوه آموزشه

برنامههای محلی میباشد. ارائه برنامههای فردی در جهت هدایت دانشآمــوزان بـه برنامـه ملـی بـه 

ــه مـوارد درسـی آن  تحت پوشش قرار دادن نیازهای آموزشی و شغلی آنان منتهی میگردد. از جمل

دسته از دانشآموزانی که به  آموزش حرفهای مبادرت مینمایند میتوان به زبان سوئدی، ریاضیات، 

علوم اجتماعی، ورزش، علوم  هنری و آموزش حرفهای اشاره نمود. از جمله مواد درسی آن دســته از 

ـاملی، درک  دانشآموزانی که به آموزش شغلی مبادرت مینمایند نیز میتوان به دروس ارتباطی و تع

واقعیت و مهارتهای دنیای اطراف، هنرهای عملی، ورزش و فعالیتهای روزانه اشاره نمود.  

مدارس استثنائی  

ــطه مواجهـه بـا  اختـالالت یـادگـیری از ثبـت نـام   آن دسته از کودکان و نوجوانانی که به واس

ــادگـیری  درمدارس پایه عادی محروم میگردند، به مدارس استثنائی ویژه افراد مواجه با اختالالت ی

معرفی میگردند. این مطالب شامل افراد مواجه با  نقائص حرکتی دائمی نیز میگردد.  
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ــا عـدم پذیـرش   اداره کنندگان مدارس پایه استثنائی به اتخاذ تصمیماتی درخصوص پذیرش ی

کودکان جهت تحصیل درمدارس استثنایی مبادرت مینمایند. اکثریت دانشآموزان مواجه بــا نوعـی 

اختالالت کاربردی به گراند اسکوالیا (مدارس پایه استثنایی) رفته و از حمایتهای الزمــه برخـوردار 

میگردند. مدارس ویژه تاجای ممکن به ارائه برنامههای آموزشی معادل مدارس پایه عادی ( ســارس 

ــوزان  اسکوال) مبادرت مینمایند. درکشور سوئد تعداد 6 مدرسه استثنایی ویژه  ناشنوایان یا دانشآم

ــه  مواجه با نقص شنوائی فعالیت دارد که از این تعداد 5 مدرسه منطقهای و1 مدرسه ملی است که ب

ــدارس منطقـهای در هارنوسـند ( مدرسـه  پذیرش دانشآموزان از سراسر کشور مبادرت مینماید. م

ــد (  کریستین)، استکهلم ( مدرسه مانیال)، اوربرو (مدرسه برژیت) و نورس یورک ( مدرسه ونر) و الن

مدرسه اوستروانگس ) واقع گردیدهاند. مدرسه ملی نیز درمنطقه گنســتا (مدرسـه آسـباکا) و بـرای 

ــت.  آن دسـته از  دانشآموزان ناشنوا یا مواجه با نقص شنوائی و اختالالت یادگیری بر پا گردیده اس

دانشآموزانی که درمدارس استثنائی آموزش میبینیــد ملـزم بـه گذرانـدن دوره آموزشـی10 سـاله 

ــأمین کلیـه هزینـههای دانشآمـوزان مـدراس  آموزش مدارس پایه مییاشند. دولت سوئد ملزم به ت

استثنائی شامل مخارج اقامت شبانه روزی، امکانات آموزشی، هزینــه سـفرهای  آموزشـی و ایـاب و 

ذهاب میباشد. شهرداریهای محلی نیز ملزم به پرداخت مالیاتهای معینی به دولت در جهت ثبت 

نام دانشآموزان میباشند. طبق آمار بدست آمده طی دســامبر2000 شـهریه آموزشـی سـالیانه هـر 

دانشآموز برSEK 75000  بالغ میگردد که توسط شهرداریهای محلی به دولت پرداخت میشـود. 

 SEK182000این درحالیست که طبق آخرین آمار بدست آمده طی  ژانویه 2002شهریه مذکور بــر

بالغ گردیده است. مدارس استثنائی توسط آژانس ملی مدارس استثنائی اداره میگردند.گفتنی است 

که آژانس دیگری با عنوان I.P.M در جهت رسیدگی به امــور ناشـنوایان و افـراد مواجـه بـا  نقـص 
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شنوایی فعالیت دارد. از جمله مهمترین مراکز مددیاری کشــور سـوئد میتـوان بـه مرکـز مددیـاری 

ــا نقـص  ناشنوایان مواجه با  نقص شنوائی و مرکز مددیاری واقع در Gnesta ویژه  ناشنوایان مواجه ب

شنوایی و اختالالت یادگیری، مرکز مددیاری گفتار و زبان  سیگ تونــاSigtuna ویـژه  دانشآمـوزان 

مواجه با لکنت زبان، مرکز مددیــاری بینـایی اوربـرOrebro ویـژه دانشآمـوزان نابینـای مواجـه بـا 

ناتوانائیهای دیگر و مرکز مددیاری بینایی استکهلم ویژه دانشآموزان مواجه با نقــص بینـائی اشـاره 

نمود.  از اول جوالی 2001، آژانس جدیدی با عنوان انیستیتو آمــوزش اسـتثنایی سـوئد در جـهت 

ــه مراکـز مددیـاری فـوق  تأمین   بودجه الزم آموزش استثنایی آغاز به فعالیت نمود. گفتنی است ک

ــادرت مینمـایند. تعـداد دانشآمـوزان مـدارس  تحت نظارت آژانس مذکور به مشارکت بایکدیگر مب

ــدود 4/5 درصـد )  استثنائی سوئد بر800 نفربالغ میگردد. اکثریت قریب به اتفاق  دانشآموزان ( ح

ناشنوا بوده و یا از نقص شنوائی رنج میبردند. تعداد معلمین (کادر تمام وقت ) نیز بر340 نفــر بـالغ 

میگردد. گفتنی است که 85% درصد معلمین مدارس استثنایی از گواهینامه آموزشی و6 نفر از هـر 

ده نفرمعلم از گواهینامه ویژه آموزش  استثنائی برخوردار میباشند.    

مقطع تکمیلی متوسطه استثنائی  

اهداف مدارس عادی تکمیلی متوسطه  درخصوص مدارس متوسطه استثنائی نیز صادق میباشد.  

با این تفاوت که در عوض ارائه دروس عادی زبان سوئدی و انگلیسی، به افــراد ناشـنوا یـا مواجـه بـا 

نقص شنوائی متدهای خاصی اعمال میگردد. مدارس مذکور وظیفه تضمین دو زبانگی دانشآموزان 

پس از اتمام تحصیالت را عهدهدار میباشد. به عبــارت دیگـر بـه تقویـت توانـائی درک زبـان اشـاره 

سوئدی و خواندن آن وتوانــائی بیـان افکـار و عقـاید بـه زبـان اشـاره و زبـان نوشـتای انگلیسـی در 

دانشآموزان منتهی میگردد. 
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متدهای آموزشی  

متدهای آموزشی مدارس پایه استثنائی به طور جداگانهای تعیین و طراحی میگردد. ابعاد کالسهــا 

ــطه بیشـتر  بسیارکوچکتر بوده اما تعداد معلمین و دستیاران از مدارس پایه عادی یا مدارس تکمیلی متوس

ــیری  است. در برنامههای آموزشی هر سیالبس درسی اهداف آموزشی دانشآموزان مواجه با اختالالت یادگ

مشخص گردیده و این درحالی است که از شیوه تدریس سخنی به میان نیامده است. از این روی مدیــران 

ــا  مدارس، معلمین، دانشآموزان و والدین از آزادی عمل بسیار زیادی جهت طراحی دروس و انتخاب متده

ومواد درسی برخوردار میباشند اغلب آموزشها به صورت فردی به دانشآموزان ارائه میگردد.   

برنامههای آموزشی، جداول زمانی و سیالبسهای آموزشی انواع مختلف مــدارس و اهـداف برنامـههای 

آموزشی ویژه  دانشآموزان مواجه با اختالالت یادگیری به طور کامل طراحــی گردیـده اسـت. دولـت 

سوئد به تعیین برنامه زمانبندی شدهای برای مدارس پایه و تکمیلی متوسطه استثنایی مبادرت نمـوده 

است.آژانس ملی آموزش مسئولیت طراحی سیالبسهای آموزش استثنایی اعـم از  زبـان خـارجی دوم 

وسوم، زبان انگلیسی، رقص، نمایشنامه، زبان سوئدی و زبان اشاره ویژه دانشآموزان ناشنوا را عهده دار 

میباشد. سایر دروس و سیالبسهای آموزشی مدارس پایه  توسط دولت تعیین میگردد. آژانــس ملـی 

آموزش همچنین به طراحی سیالبس آموزش ویژه مدارس پایه  استثنائی مبادرت مینماید.   

آمارتحصیلی 

طی آخرین آمار بدست آمده در سال2001-2000 تعداد دانشآموزان استثنایی مقاطع آمـوزش 

ــداد13500 نفـر در مـدارس  پایه و تکمیلی متوسطه بر600 /18 نفر بالغ میگردد. گفتنی است که تع

پایـه اسـتثنائی و تعـداد5100 نفرنـیز درمراکـز تکمیلـی متوسـطه اسـتثنائی بـه تحصیـل مبـادرت 

مینمـایند.تعـداد معلمیـن ( کـــادر تمــام وقــت ) نــیز بــر4/200 نفردرمــدارس پایــه و 1/700 
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ــه  نفردرمراکزتکمیلی متوسطه استثنائی بالغ میگردد. گفتنی است که بالغ بر87% معلمین مدارس پای

استثنائی و 82%معلمین مراکز تکمیلی متوسطه از گواهینامه آموزشی برخوردارمی باشند. بــه عبـارت 

دیگر تعداد معلمین (کادر تمام وقت) بر25/4 نفر به ازای هر100دانشآموزدر مدارس پایه  و 24/9 به 

ازای هر 100دانشآموز در مراکز تکمیلی متوسطه بالغ میگردد. الزم به ذکر اســت کـه بـالغ بـر%13 

دانشآموزان مواجه با اختالالت یادگیری (1600نفر ) نیز در مدارس پایه و مراکــز تکمیلـی متوسـطه 

عادی آموزشی میبیند.  

نهادهای برنامه ریز مدارس استثنائی  

آژانس ملی آموزش به طراحی سیالبس آموزشی ویژه مدارس استثنائی که از هیچ همانندی درسیستم 

آموزشی کشور برخوردار نمیباشد، مبادرت نموده است.  زبان اشاره درایــن مـدارس از سیالبسـی خـاصی 

برخوردار میباشد. هر ساله دولت سوئد به مشخص نمودن جداول زمــانبندی مـدارس اسـتثنائی مبـادرت 

ــالهای تحصیلـی10-1 را شـامل مـیگـردد از نظـر شـکلی نظـیرجداول  مینماید.جداول زمانبندی که س

زمانبندی مدارس پایه میباشد.تعیین تعداد ساعات مشخص درسی، امکان انتخابهای فردی دانشآمـوزان 

و انتخاب مدارس تکمیلی برعهده آژانس ملی آموزش سوئد میباشد.   

ارزیابی تحصیلی  

دانشآموزان مواجه با اختالالت یادگیری به دریافت مدارک علمــی مشـخص متناسـب بـا  نـوع 

برنامههای آموزشی نائل میآیند. دانشآموزان همچنین در صورت درخواســت والدیـن، مـورد ارزیـابی 

تحصیلی قرلر میگیرند. به دانشآموزان مدارس پایه استثنائی نیز در صورت درخواست والدین نمراتـی 

ــی  تعلـق مـیگـیرد. از سیسـتم ارزیـابی تحصیلـی دو نمـرهای بـا عنـاوین قبولـی عـادی (G) و قبول

ــتثنائی اسـتفاده میشـود.  متوسط(VG) جهت ارزیابی دانشآموزان مقاطع پایه و تکمیلی متوسطه اس
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ــها مدرکـی  گفتنی است که آن دسته از دانشآموزانی که به اخذ نمره قبولی عادی (G) نائل نیایند تن

دال برحضور آنان در دوره و رشته آموزشی مربوطه  اعطا میگردد. دانشآمــوزان مـدارس اسـتثنائی از 

سیستم ارزیابی تحصیلی مشابهی همچون مدارس پایه  عادی برخوردار بوده  و از سیستم 3 نمرهای با 

عناوین قبولی عادی (G)، قبولی متوسط(V G) و قبولی ممتاز (MVC) بهره میبرند.   

ا رتقاء تحصیلی  

قوانین مدارس پایه درخصــوص مـدارس اسـتثنائی نـیز مصـداق مییـابد.مسـوولیت اتخـاذ تصمیـم 

ــت امنـای مـدارس  درخصوص ارتقای تحصیلی دانشآموزان مدارس پایه به کالسهای  باالتر بر عهده هیئ

میباشد. مدیران مدارس نیز از مسئولیت سازماندهی دروس و فعالیتهای حرفهای به دانش آموزان و ارائـه 

خدمات مشاوره و راهنمایی جهت  انتخاب از میان گزینههای مختلف ارائه شده توسط مــدارس برخـوردار 

میباشند. 

اعطاء مدارک آموزشی 

ــتثنائی مبـادرت مینمـایند، در پایـان بـه  آن دسته از دانشآموزانی که به تحصیل درمدارس پایه اس

دریسافت گواهینامه آموزشی نائل میآیند. عــالوه برایـن، نمـرات ارزشـیابی تحصیلـی نـیز بـه آنـان ارائـه 

میگردد. گفتنی است که دانشآموزان مدارس استثنائی نیز از سیستم نمــره دهـی مشـترک بـا  مـدارس 

عادی برخوردار میباشد.   

چارچوبهای قانونی 

قوانین آموزشی مصوب 1985 برکل سیستم آموزشی کشور مشتمل برمدارس پایه، مــدارس تکمیلـی 

متوسطه، آموزش پایه و تکمیلی متوسطه استثنایی آموزش بزرگساالن تحت نظارت شــهرداری و آمـوزش 

ــه واسـطه بخشـنامه هـای صـادره   بزرگساالن مواجه با  نقائص یادگیری مصداق مییابد.قوانین آموزشی ب
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ــنامههای مذکـور بخشـنامههای مـدارس  دولت به مدارس سراسر کشور به مورد احرا گذارده میشود. بخش

ــردد.  ویژه و بخشنامه مدارس متوسطه تکمیلی دانشآموزان مواجه با  ناتوانائیهائی یادگیری را شامل میگ

از اول ژانویه 1998 قوانین جدیدی درخصوص مقاطع آموزش پیش دبستانی و آمادگی در قوانین آموزشـی 

کشور لحاظ گردیده است. طی سال 1995 کلیه  مدارس پایه کشور به اجرای برنامههای آموزشی یکســان 

ــت سـوئد تصمیـم بـه بـازنگری  که  توسط دولت تنظیم میگردد، مبادرت مینمایند. طی سال 1999 دول

ــهت  بـازنگری  قوانین آموزشی کشور توسط کمیته پارلمانی گرفت. دولت نیز به تشکیل کمیته پارلمانی ج

آموزش کودکان، نوجوانان و بزرگساالن مواجه با ناتوانائیهای جسمانی و ذهنی مبادرت نمود.  

نهادهای مرکزی آموزش استثنایی 

ــدارس پایـه اسـتثنائی بـر  مسئولیت اتخاذ تصمیم مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش کودکان درم

عهده هیئت امناء مدارس پایه استثنائی سوئد میباشد. شکایات وارده بر تصمیمــات هیئـت مذکـور   

تنها از سوی والدین و یا قیم کودکان به انجمن شکایات آموزشی تسلیم میگردد.   

هیئت مدیره دانشگاهها و دانشکدهها ی ایالتی کشـور سـوئد پاسـخگـوی نیازهـای خـاص آندسـته از 

دانشجویانی است که به واسطه اختالالت جســمانی یـا سـایر مشـکالت از رونـد طبیعـی تحصیـالت خـود 

ــالی ملـزم بـه تخصیـص حداقـل  بازماندهاند. بنابر مصوبات آموزش عالی، هیئتهای مدیره مراکز آموزش ع

ــالالت جسـمانی میباشـند. الزم بـه ذکـر اسـت  15درصد از بودجه آموزشی به دانش جویان مواجه با اخت

ــن امـر کـافی نباشـد، دانشـگاه ملـی اسـتکهلم عـهده دار  چنانچه بودجه 15درصدی اختصاص یافته به ای

ــال 2001 بـالغ بـر2200 دانشـجوی سـوئدی بـا اختـالالت  مسئولیت تامین بودجه مازاد میگردد. طی س

کارکردی مواجه بودند که از این تعداد ،1500دانشجو از کمکهای مالی آموزشی برخوردار گردیدند.  
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ــجویان اسـتثنایی جـهت ورود بـه مقطـع آمـوزش  از پائیز سال 1999 آزمون استعداد تحصیلی دانش

  (braille)لیسانس در قالب دو آزمون ویژه دانش آموزان مواجه با اختالالت بینایی از طریق خط بریل

و آزمون ویژه دانش آموزان ناشنوا به واسطه نوار کاست برگزارمیگردد.  

مشاوره آموزشی  

اکثریت دانشآموزان کالسهای 9و 10 مدارس پایه اســتثنائی از خدمـات  مشـاوره آموزشـی و 

ــد  شغلی درجهت آمادگی  برای ورود به مراکز تکمیلی متوسطه و آشنایی با  زندگی اجتماعی بهره من

ــا اختـالالت  میگردند. آن دسته از دانشآموزانی که تحت آموزش حرفهای ویژه  دانشآموزان مواجه ب

ــه  یادگیری قرار میگیرند، ملزم به گذراندن حداقل22 هفته آموزشی میباشند. درجدول زمانبندی ارائ

ــوده و عمدتـاً بـه آمـوزش عملـی اختصـاص مییـابد.  تعدادی از ساعات آموزشی  به انتخاب مدارس ب

مشاورین شغلی مدارس استثنائی به نمایندگی از آژانس استخدامی از وظایف مشخصی برخوردار بــوده 

و به همین منظور آموزش میبینند. از جمله مهمترین وظایف مشاورین میتوان به یافتن مکانی جهت 

ــه آموزشهـای خـاص بـه دانشآمـوزان سـال آخـر  آموزش زندگی کاری و ایجاد اشتغال از طریق ارائ

آموزش اشاره نمود. آن دسته از دانشآموزان استثنایی کــه بـه تحصیـل درمـدارس پایـه یـا مـدارس 

ــیراز  استثنائی مبادرت مینمایند،توسط هیئت امناء مدارس از مجوز ادامه تحصیالت خود به طریقی غ

آنچه که درقوانین آموزشی لحاظ گردیده برخوردار مــیگردنـد کـه از آن جملـه میتـوان بـه آمـوزش 

درخانه اشاره نمود.گفتنی است که تحت چنین شرایطی روندپیشرفت تحصیلــی دانـش آمـوزان مـورد 

ــه تحـت  نظارت قرار میگیرد.الزم به ذکر است اگرچنانچه شرایط مذکور وجود نداشته و یا شرایطی ک

آن اجازه صادر گردیده برقرار نباشد، مجوز مذکور در هر زمان ابطال میگردد.  
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ــطه  اکثر کالسهای آموزشی کودکان استثنایی در ساختمان مدارس پایه و مراکز تکمیلی متوس

ــه بـا  اختـالالت یـادگـیری نـیز در  عادی تشکیل میگردد. عالوه براین ،تعدادی از دانشآموزان مواج

ــطه عـادی آمـوزش میبیننـد. از ایـن روی  غـیرمعمول  کالسهای مدارس پایه و مراکزتکمیلی متوس

نیست که معلمین مدارس عادی پایه و تکمیلی متوسطه  به تدریس موضوعات هنری به دانشآمــوزان 

ــدارس پایـه عـادی  مدارس استثنایی نیز مبادرت مینمایند. دانشآموزان مواجه با نواقص حرکتی درم

حاضر گردیده وتنها از کمکهای ویژهای  برخوردار میگردند. در سطوح محلی و ملی، مراکز مددیاری 

ــت زبـان  مختلفی درجهت ارتقاء پیشرفت تحصیلی کودکان و نوجوانان ناشنوا، نابینا  و یا مواجه با لکن

برپا میباشد.  فعالیت عمده مراکز مذکور بر انجام تحقیقات آموزشی و تربیتی درخصوص دانشآموزان 

مواجه با  اختالالت یادگیری در سیستم آموزش دولتی متمرکز گردیده است.  

پذیرش و هدایت تحصیلی  

ــدم  اداره کنندگان مدارس پایه و انجمن مدارس استثنائی به اتخاذ تصمیمات درخصوص پذیرش یا ع

پذیرش کودکان در مدارس استثنایی مبادرت مینمایند.   

آموزش معلمان  

تاریخچه  

ــط نـهادهای آموزشـی   ساختار اولیه مراکز آموزش مقدماتی معلمان کشور سوئد در سال 1842 توس

ایالتی بنا نهاده شد. این درحالیست که آموزش معلمان درکشور سوئد به طور جدی پس از وضــع مقـررات 

ویژه آموزشی طی سالهای 1865-1862 درتعداد9مرکز آموزش معلمان (6 مرکز ویژه آموزش معلمین مرد 

و 3 مرکز ویژه معلمین زن) ارائه گردید. تا سال 1968 مسئولیت برگزاری دورههــای آمـوزش معلمـان بـر 
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عهده کلیساها به ویژه کلیسای جامع سوئد قرار داشت.گفتنی است که درابتدا دورههای آموزش معلمان در 

مراکز غیر آکادمیک معلمان برگزارمیگردید واین درحالیست که از ســال 1968برخـی از مراکـز فـوق بـه 

دانشکدههای آموزش معلمان تغییر وضعیت داده و برخی نیز تعطیل شد.  

در سال 1977 و در نتیجه اصالح قوانین آموزش عالی، کلیه مراکــز آمـوزش معلمـان تحـت سیسـتم 

ــه  آموزش ملی دانشگاهها و دانشکدههای کشور قرار گرفت. برنامه جدید آموزش معلمان طی سال 1993 ب

ــرح مذکـور ارائـه برنامـههای آموزشـی10هفتهای بـه کودکـان اسـتثنائی  اجرا گذارده شد. هدف اجرای ط

میباشد. دانشگاهها و کالجها که مجریان طــرح مذکـور محسـوب مـیگردنـد خـود بـه نحـوی بـه اجـرای 

برنامههای آموزشی مبادرت مینمایند.  

شرایط خدمتی معلمین  

     تاریخچه  

ــوزش پـاره وقـت و معلمیـن و مدیـران مـدارس معمـوالً توسـط  معلمین مقطع آموزش پیش دبستانی، آم

ــا اتحادیـههای معلمیـن درخصـوص  شهرداریها استخدام میگردند. انجمنهای محلی سوئد نیز به مذاکره ب

ــالی اسـت کـه معلمیـن مـدارس غیرانتفـاعی توسـط  حقوق و شرایط کاری مبادرت مینمایند و این  درح

ــا قبـل از ژانویـه 1991، معلمیـن مـدارس پایـه و مقطـع متوسـطه  توسـط  مدارس استخدام میگردند. ت

ــد کـه بـه گفتگـو بـا اتحادیـههای معلمیـن  شهرداریها استخدام میشدند اما این انجمن های ایالتی بودن

ــرایط کـاری بـه گفتگـو مبـادرت مینمودنـد. در آن اثنـاء مسـئولیت  درخصوص تعیین حقوق و مزایا و ش

رسیدگی و نظارت بر عملکرد معلمین به روشنی  به انجمن های  ایالتی یا شهرداری محول نشده بود بلکـه 

ــائی بـه  میان آندو تقسیم شده بود. این درحالی است که طی سالهای متمادی واگذاری مسئولیت کار فرم
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شهرداریها ادامه داشت. از نظر شهرداریها وضعیــت کارفرمـائی دوگانـه، مـانعی جـدی برسـر راه عملکـرد 

شهرداریها جهت اتخاذ سیاست کامل و بهانهای جهت فرار انجمنهای ایالتی از بر عهده گرفتن مسـئولیت 

ــوان   انجام فعالیتها به حساب میآمد. اتحادیههای معلمین نیز بر این عقیده بودند که  قوانین ایالتی به عن

تضمینی جهت  فراهم آوردن شرایط آموزشی یکسان در نقاط مختلف مطرح میباشند. 

ــاله طـی چندیـن دهـه تحقیـق و تفحـص صـورت گرفتـه بـود،نـهایتا در   باتوجه به اینکه  برسر این مس

سال1989 الیحهای ارائه گردید که براساس آن قوانین ایالتی انتصاب معلمین لغو و مسئولیت تام رسیدگی 

ــر بـا ازمیـان برداشـته شـدن قوانیـن  و نظارت بر امور مدارس به شهرداریها تفویض گردید.به عبارت دیگ

ــور   استخدامی ایالتی، شهرداریها عهدهدار مسئولیت کامل نظارت برعملکرد معلمین و مدیران مدارس کش

ــادر وابسـته و  گردیدند.از اول ژانویه1991 معلمین مراکز آموزش پیش دبستانی و پاره وقت نیز به عنوان ک

تحت نظارت  شهرداریها محسوب گردید. در این میان انجمن ایالتهای محلی سوئد نیز مســئولیت مذاکـره 

برسرحقوق و شرایط کاری معلمین با اتحادیههای معلمین را عهده دار گردید.  

واپسین مذاکره میان این دو درخصوص تعیین حقوق و شرایط کــاری معلمیـن  در مورخـه دسـامبر2000 

صورت گرفت. واگذاری اختیارات و آزادی عمل بیشتر به شهرداریها بدین معنـا بـود کـه عـالوه برمـدارس، 

شهرداریها نیز به تصمیم گیری درخصوص چگونگی ادارۀ مدارس  با درنظــرگرفتـن اهـداف تعییـن شـده 

توسط دولت و مجلس ملی سوئد  Riksdag نائل آمدند.   

آموزش معلمان پیش دبستانی  

 تا قبل از دهه1960 ، معلمین مقطع آموزش پیش دبستانی در مدارس ویژه آموزش پیــش دبسـتانی 

ــریع مراکـز آمـوزش  آموزش میدیدند. رشد سریع مدارس طی دهههای1960 و1970منجر به گسترش س

ــررات خـاصی توسـعه  معلمان پیش دبستانی گردید. در همین اثناء آموزش آموزگاران بیکار بدون وضع مق
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یافته و دراشکال مختلفی به اجرا درآمد.الزم به ذکر است که آموزشهای فوق مدت زمان 2 ســال بـه طـول 

انجامیده و دردانشکدههای تربیت معلم و آکادمیهای پیش دبستانی برگزارمیگردد.  

در سال 1997 مراکز آموزش پیش دبستانی و آموزگاران بیکار با یکدیگــر ادغـام گردیـد. درمورخـه1 

ــا آمـوزش  جوالی 2001 روش جدید منسجمی درجهت جایگزینی آموزش معلمین مقطع پیش دبستانی ب

معلمین سالهای اولیه آموزش پایه طراحی گردید به عبارت دیگر  مدرک تدریــس کودکـان و نوجوانـان بـا 

مدرک تدریس مقطع پیش دبستانی و مقطع آموزش ابتدایی جایگزین شد.  

 طرح مذکور مشتمل بر160-140 واحد درسی برابر بــا 4-3/5 سـال اشـتغال بـه تحصیـل میباشـد. 

ــده و جـهت  دریـافت مـدرک مذکـور  محتویات برنامه توسط برگزار کنندگان دورههای آموزشی تعیین ش

دانشجویان ملزم به محقق ساختن  اهداف دورۀ آموزش عالی میباشند.  

آموزش معلمین مقطع ابتدایی  

جهت تدریس درمراکز آموزش ابتدایی کشور سوئد گذراندن دوره آموزشــی3 سـاله در دانشـگاه هـا و 

مراکز آموزش عالی کشور طی سطوح آموزشی به شرح ذیل الزامی است:  

سطوح اول و دوم  

آموزش پایه 1 تا 7 ( 3/5 تا 4/5 سال آموزش تئوریک) و گذراندن آموزش نظری و عملی 1ساله  

ــش  آموزش پایه 4 تا 9 ( 3/5 تا 4/5 سال آموزش تئوریک) معلمین این پایه آموزشی در صورت افزای

دوره های مطالعاتی خود در موضوعات نظری از مجوز تدریس درمراکز آموزش تکمیلی متوسطه برخـوردار 

ــن دروس هـنری در دانشـکده هـای  میگردند.گفتنی است که معلمین دروس عملی ( کارگاهی ) و معلمی

خاص آموزش میبینند.از جمله مهمترین شرایط الزم ویژه معلمین مقطع آموزش ابتدایی میتوان به موارد 

ذیل اشاره نمود:  
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1.تسلط کافی بر زبان سوئدی  

ــررات ویـژه اهـداف  2.برخورداری از اطالعات کافی درخصوص قوانین جاری نظام آموزش دولتی و مق

آموزشی 

3.گذراندن دوره هاو برنامه های آموزشی ویژه معلمین سوئدی 

آموزش معلمین مقطع آموزشی پایه 

 تا دهه 1980 تنها شرط الزم جهت فعالیت به عنوان معلم مقطع آموزش پیش دبستانی برخــورداری 

ــی اسـت کـه در آن اثنـاء، معلمیـن مقـاطع  از گواهی قبولی از یک آکادمی پیش دبستانی ایالتی بود.گفتن

آموزش پایه تحت تعلیم قوانین مسیحیت و کلیساها قرار داشته و تعلیم زبان سـوئدی، ریاضیـات و آواز بـه 

ــوزش پایـه از مـدت زمـان 2  معلمین از اهمیت زیادی برخوردار بود.  مدت زمان آموزش معلمان مقطع آم

سال آغاز گردیده و تا 4 سال افزایش یافت. در آن اثناء مراکز آکــادمیک کشـورخود مسـئولیت پذیـرش و 

تعیین میزان پذیرش دانش آموزان بر مبنای مساحت مراکز آموزشی را بر عهده داشتند، تا اینکه به تدریــج 

، معیار نمره و آزمون استعدادهای تحصیلی جــایگزین معیارهـای پذیـرش سـنتی گردیـد. فعـالیت مراکـز 

آموزشی بخش خصوصی بدون حمایت از سوی دولت آغاز شده و دوره های آموزشی به صــورت دوره هـای 

ــن مقطـع آمـوزش ابتدایـی  آموزش کوتاه مدت به داوطلبین ارائه گردید. در ابتدا، دورههای آموزش معلمی

توسط بخش خصوصی حمایت میگردید تا اینکه طی سالهای آتی برگزاری چنین دورههای آموزشی تحت 

حمایت رسمی دولت قرار گرفت. در سال 1931 زمانیکه مراکز ایالتی عهده دارمسئولیت برگزاری دورههای 

آموزش معلمان مقطع آموزش پایه گردیدند، مدت زمــان دوره هـای آموزشـی بـه 2 سـال افزایـش یـافت. 

براساس تفکر تربیت آموزشگاهی  آن زمان طبقات مختلف معلمان تحت تعلیــم دورههـای آمـوزش مشـابه 

ــدارس رسـمی  روش تدریس قرار میگرفتند تا از این طریق فاصله میان معلمین پیش دبستانی و مربیان م
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کاهش یابد. در سال1950 تصمیمی درجهت احداث دانشکده ویژه آموزش معلمان اتخاذ گردید. چند سال 

ــگاههای آمـوزش  بعد تعداد 6 دانشکده جامع تربیت معلم احداث گردید. در سال 1968 دانشکدهها و دانش

ــل  معلمان کامالً جایگزین آکادمیهای آموزشی معلمان گردید. از جمله عمده ترین تغییرات اصالحی به عم

ــوان بـه تدویـن و تعییـن برنامـههای ملـی آمـوزش  آمده در ساختار آموزش معلمان طی سال 1968 میت

معلمان اشاره نمود. در سال1977 نظام آموزش معلمان با سیستم آموزش عالی ادغام گردید. در پاییز سال 

1988 طرح جدید ویژه آموزش معلمان مقطع آموزش پایه تدوین گردید.گفتنی است که طرح مذکور برای 

مدارس پایه برخوردار از کودکان ردههای سنی 6-1 سال و 9-7 سال به مــورد اجـرا در آمـد.هـدف عمـده 

ــیر وابسـته  اعمال چنین تغییراتی مورد توجه قرار گرفتن مدارس پایه به عنوان مراکز آموزشی منسجم و غ

به مراکز آموزشی باالتر بود. بدین ترتیب دورههای آموزش معلمان مدارس پایــه بـا هـدف ایجـاد فرهنـگ 

منسجم تر برای معلمان مدارس پایه سازماندهی گردید. درسال93-1992 نیز برنامههای آمــوزش معلمـان 

ــوزش پایـه  برای گروههای سنی باالتر درمدارس پایه و با هدف ایجاد تنوع و گوناگونی بیشتر در ساختار آم

کشور ارائه گردید. پس از اعمال اصالحات در ساختار آموزش عالی در سال1993 برخورداری از گواهینامــه 

تدریس در مقاطع آموزش پایه برای معلمین دانش آموزان ردههای سنی 7-1 و 9-4 الزامی گردید.  

قبل از اصالح قوانین آموزش عالی درسال 1977، دانشجویان ملزم به تکمیل مطالعات نظری خود در 

ــاطع  بـاالتر آموزشـی  دانشگاه یا دانشکدههای آموزش عملی معلمین، جهت احراز گواهینامه تدریس درمق

ــاالتر در قـالب برنامـههای آموزشـی  گردیدند. پس از سال 1977 دورههای آموزش نظری معلمان مقاطع ب

ــاطع بـاالتر  5/5-4 سال سازماندهی گردید. در سال تحصیلی93-1992 طرح آموزش آکادمیک معلمان مق

ــدان ارائـه گردیـد. پـس از اصـالح قوانیـن آموزشـی  به صورت برنامههای آموزش40 مرحلهای به عالقه من

ــک دیپلـم مربیگـری ویـژه مقـاطع بـاالتر تحصیلـی  سال1993 در سیستم دانشگاهی و دانشکدهای تنها ی
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ــه مـیگردیـد. در اول جـوالی  متمرکز بر مباحث تئوری، عملی و یا تلفیقی از هر دو به فارغالتحصیالن ارائ

سال 2001 طرح متدهای منسجم تر و جدید ترتدریس ارائه گردید. 

ارزشیابی  مدارک تحصیلی 

ــاری  درطول دوره آموزشی، دانشجویان مراکز آموزش عالی مرتباً از طریق آزمون های نوشتاری، گفت

و نگارش مقاالت، مورد ارزیابی قرار میگیرند.   

روابط آموزشی ـ استخدام  

براساس توافقات ملی به عمل آمده میان  انجمنهای محلی ســوئد و موسسـات آموزشـی، معلمیـن و 

اساتید قبل از استخدام دائم برای یک دورۀ آموزشی12ماهه استخدام میشوند. هدف دورۀ آزمایشی فراهــم 

ــارت معلمیـن بـا  آوردن فرصت یک ساله برای معلمین جدید جهت تعلیم و تربیت به نحو احسن تحت نظ

تجربه میباشد.  

چارچوبهای  قانونی  

قوانین مربوط به معلمین و مدارک الزم جهت تدریس را میتوان در قوانین آموزش و پرورش کشـور 

ــالی  سوئد یافت. قوانین مربوط به اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و کالجها نیز توسط وزارت آموزش ع

بررسی و ارزیابی میگردد.   

تصمیم گیری درخصوص شرایط کاری معلمین  

ــرورش کشـور سـوئد کلیـه  شـهرداریها و انجمـن هـای ایـالتی  براساس قوانین آموزش و پ

ــرایط تدریـس میباشـند. شـرایط  کشورموظف  به استخدام و بهکار گیری معلمین برخوردار از ش

کاری براساس انعقاد قرارداد اصلی میان انجمنهای ایالتی و اتحادیه معلمین مشخص مــیگـردد.  

درمدارس غیرانتفاعی، نــیز اتحادیـۀهای تجـاری بـه مذاکـره باسـازمانهای  اسـتخدامی مربوطـه 
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ــی میباشـند.   مبادرت مینمایند. دانشگاهها ودانشکدهها خود راسا ملزم به نصب اعضاء هیئت علم

ــه  درسال 1991 قوانین جدیدی جهت انتصاب، آموزش و ارتقاء اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها ارائ

ــوان پرفسـوری بـه اسـاتید برجسـته برخـوردار  گردیده و موسسات آموزش عالی ازحق اعطای عن

گردیدند.  

 دستیابی به اشتغال  

پس از جوالی 2000 معلمین متقاضی استخدام دائمی درمدارس ملــی، ملـزم  بـه برخـورداری از  

مدرک تحصیلی دبیری، آشنایی کامل با زبان سوئدی و آگاهی برقوانین آموزشی مدارس بــه ویـژه  

قوانین مربوط به اهداف آموزشی میباشند. متقاضیان ملزم به گذراندن دورۀ آمــوزش معلمـان در 

ــند. اگـر چنانچـه متقاضیـان  سوئد و یا  کشورهای عضو EFTA یا  EU (اتحادیه اروپائی ) میباش

دورۀهای آموزش عالی موفق به گذراندن واحد هــای آموزشـی در مراکـز داخلـی یـا سـازمانهای 

مذکور نشده  باشند، آژانس ملی آموزش عالی به تصمیم گیری درخصوص  اعتبار یاعدم اعتبار آن 

مبادرت مینماید. مدارس مقطع تکمیلی متوسطه نیز ملزم به  انتصاب معلمینــی بـامدرک علمـی 

کارشناسی ارشد میباشند.گفتنی است که متقاضیانی که از شرایط فوق برخوردار نباشند تنها  بـه 

مدت 12 ماه به استخدام مراکز آموزشی نائل میگردند. براساس قوانین موجود، قبــل از اسـتخدام 

رسمی، کلیه معلمین دورۀ استخدام آزمایشی 12 ماهه را پشت سر میگذارند. هــدف از ایـن دورۀ 

آزمایشی ، فراهم آوردن فرصت آشنائی معلمین جدید و تازه کار با متدها و روش هــای آموزشـی 

تحت نظارت معلمین مجرب میباشد. مجلس ملی سوئد ( Riksdag ) براساس الیحه پیشــنهادی 

دولت به اعمال تغییراتی درقوانین  آموزش و پرورش جهت تعیین تواناییهای زبانی الزم معلمیــن 
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مبادرت نموده است.. دلیل تغییرقانون مذکور امکان برخورداری معلمین خارجی از تسلط  بر زبان 

سوئدی هم سطح با معلمین سوئدی میباشد.  

موقعیت شغلی 

ــه اسـتخدام  شـهرداریها یـا  اکثریت معلمین و مربیان مقطع آموزش پیش دبستانی سوئد ب

مدراس غیر انتفاعی گمارده شده و این درحالی است که مدرسین دانشگاهها وکالجها به اســتخدام 

خود موسسات در آمده و درنتیجه در استخدام نهادهای ایالتی میباشند.   

پیشرفت تحصیلی  

ــا  اگر چه درحوزۀ آموزش ، قوانین ملی خاصی درخصوص فرصتهای شغلی معلمین تعیین نگردیده ب

ــطه تصویـب قوانیـن ویـژه  این حال فرصتهای ارتقاء شغلی اعضاء هیئت علمی مراکز آموزش عالی به واس

ــه هـاي  آموزش عالی فراهم آمده است. معلمين سوئدي جهت ارتقاء كيفيت كارخود ملزم به برگزاري برنام

ــار آزمـوده از معلميـن  آموزشي مشابه كشورهاي عضو EFTA و  EUميباشند. درصورت كمبود معلمين ك

آموزش نديده براي مدت زمان محدود بهره گيري ميشود. معلمين مدارس پايــه در دانشـگاهها ،كالجـهاي 

دانشگاهي ويا موسسات آموزشــي آمـوزش ميبيننـد.اكـثريت معلميـن واحدهـاي١-٣ و٤-٦ بـه گذرانـدن 

دورههاي جداگانهاي به مدت ٢,٥ و٣ سال مبادرت مينمايند. اين درحاليست كه معلمين سالهاي ٧-٩ بــه 

ــراز  كسب مدارك دانشگاهي از كالجهاي دانشگاهي ويا دانشگاههامبادرت مينمايند. عالوه بر اين آنها به اح

ــه آنـان  ارائـه  ديپلمي نائل ميآيندكه در پايان دوره١ ساله تئوري وعملي روش تدريس دروس آموزشي ب

ــه٢ شـاخه  ميگردد. طي سال دانشگاهي ١٩٨٨-١٩٨٩، برنامه مطالعاتي جديدي ارائه گرديد . اين برنامه ب

ــت.گذرانـدن يـك دوره آمـوزش  برنامه معلمين سالهاي١-٧ و برنامه معلمين سالهاي ٤-٩ تقسيم شده اس

يكساله تئوري و عملي درخصوص نحوه تدريس، براي كليه دانشــجويان اجبـاري  اسـت. آمـوزش تدريـس 
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دروس پايه سال هاي ١-٧ و ٤-٣مدت زمان ٣ ســال بطـول ميانجـامد .دانشـجويان ازبيـن٣ نـوع برنامـه 

آموزشي پايه به انتخاب يكي مبادرت  نموده و ممكن است در يك يا ٢ موضوع تخصص يابند.  

ــود  كار آموزان پايه هاي٩-٤ در يكي از ٥ زمينه آموزشي تخصص يافته و بسته به رشته تخصصي خ

بين ٣,٥ تا ٤,٥ سال آموزش ميبينند. دانشــجويان مذكـور مطالعـات موضوعـي خـود را گسـترش داده و 

اطالعات الزم جهت تدريس درمراكز آموزش متوسطه كسب مينمايند . از سال دانشــگاهي ١٩٩٢-١٩٩٣ 

براي معلمان پايه هاي ٤-٩ متد آموزشي ديگــري نـيز طراحـي گرديـد.بديـن ترتيـب كـه پـس از انجـام 

مطالعات موصوعي دروس مختلف آموزش پايه عملي نيز به آنها ارائه ميگردد.معلمان باز آموزي شده پس 

از گذراندن دوره آموزشي كه براي كليه معلمين مدارس پايه تدارك يافته بــه گذرانـدن برنامـه مطالعـاتي 

ــهاي دانشـگاهي ويـژهاي  تكميلي ١ساله نيزمبادرت مينمايند. معلمين واحد هاي عملي و هنري دركالج

ــن امكـان برايشـان  آموزش ميبينند . اين معلمين درحيطه كاري خود ، به تخصص دست مييابند، اما اي

وجود دارد كه در برنامه آموزشي معلمين مدارس پايه حضور يافته وتركيبي از رشته اصلــي  ويـك يـا دو 

رشته ديگر را فراگيرند .در كليه  دوره هاي آموزش معلمان ، گذراندن يك ترم آموزش تمام وقت اجبــاري 

ــد آژانـس ملـي  است.  مسئوليت ارائه و نظارت بر آموزش ضمن خدمت بر عهده شهرداريها ودولت ميباش

آموزش و پرورش نيز به كسب اطمينان درخصوص برگــزاري دوره هـاي آمـوزش ضمـن خدمـت دركليـه 

ــاي آموزشـي ضمـن خدمـت  بخشهاي كشور مبادرت مينمايد. دانشگاهها وكالجها نيز به برگزاري دوره ه

ــر گذرانـدن  ويژه معلمين شاغل مبادرت مينمايند. كميته هاي آموزش وپرورش منطقهاي نيز به نظارت ب

دوره ها توسط معلمين ميپردازند. عالوه بر اين،كليه معلمين موظفند درآموزش ضمن خدمت كــه ظـرف 

مدت ٥ روز در سال ارائه ميگردد و همچنين درفعاليتهاي آموزشي فوق برنامه مدارس حضوريابند. 
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کادر آموزشی 

بالغ بر85500 معلم درمدارس تحت نظارت شهرداری و4300 نفر نیز درمدارس مستقل کشور ســوئد 

ــیز در  فعالیت دارند.تعداد کل معلمین شاغل درمدارس پایه بر89400 معلم بالغ میگردد. تعداد 37 معلم ن

مدارس سامی فعالیت دارند. به طور متوسط درمدارس پایه شهرداری به ازای هر100 دانشآموز 6/7 معلم، 

درمدارس سامی9/16و درمدارس پایه مستقل7/7 معلم فعالیت دارنــد. بـه طورمتوسـط بـه ازای هـر 100 

ــدارس شـهرداری9/83 درصـد معلمیـن از مـدارک علمـی  دانشآموز 6 /7 معلم اختصاص یافته است. درم

برخوردارمیباشند. درمدارس مستقل این رقم بر62/2 درصد بالغ گردیده و متوسط ایــن رقـم بـرای کلیـه 

ــهارم کـادرمراکز آمـوزش پیـش دبسـتانی در زمـره  مدارس پایه بر82/8 درصد بالغ میگردد. تقریبا سه چ

معلمین ویژه مقطع آموزش پیش دبستانی محسوب میگردند و این درحالیست که بــالغ بـر 84 درصـد از 

ــداد کـادر مراکـز آمـوزش پیـش  آنان از مدارک علمی ویژه تدریس برخوردار میباشند. گفتنی است که تع

دبستانی بر8400 نفر و میانگین کادر آموزشی به ازای هر 100 نفر 7/8 نفر بوده است.در بهار سـال2000، 

تعداد 100 هزار نفر از دانشآموزان به اتمام مدارس پایه نائل آمدند.  

ــوراهای اسـتانی فعـالیت  گفتنی است که عالوه بر این تعداد 760 معلم نیز در مدارس تحت نظارت ش

مینمایند. درمجموع تعداد 29/700 معلم در مراکز تکمیلی متوسطه کشــور سـوئد فعـالیت دارنـد. بـهطور 

ــه ازای هـر 100 دانشآمـوز، 7/8 معلـم و در مراکـز تکمیلـی  میانگین در مراکز تکمیلی متوسطه دولتی ب

متوسطه مستقل، به ازای هر100 دانشآموز 7/0 معلــم بـه خدمـت مبـادرت مینمـایند. نسـبت 8 بـه 10 

ــس برخـوردار میباشـند. درمـدارس تحـت  (%79) از معلمین مقطع تکمیلی متوسطه از مدارک ویژه تدری

ــژه تدریـس برخوردارمیباشـند. گفتنـی  نظارت شهرداریها میزان 81 درصد از معلمین از مدرک علمی وی

است که این رقم در مدارس مستقل، بر56 درصد بالغ میگردد.  
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آمار سال 1993 

 893932 دانش آموزان   4826 مدارس 
 13689 مدارس مستقل    166 مدارس مستقل  
 84011 معلمین  100/8,3 ( دانش آموز)  نسبت معلمین به دانش آموزان 

 

معلمان دروس عمومي ازمدارك دانشگاهي برخوردار ميباشند. اين معلمين همچنين پس از گذراندن  

دوره مطالعاتي خوديك دوره١ ساله آموزش تئوري وعملي نحوه تدريس را نيز پشت سر ميگذارند. حداقل 

شرايط الزم جهت احراز ديپلم دانشگاهي در آموزش متوسطه گذراندن يك دوره مطالعاتي ٤ ساله ،دوره ٢ 

ساله دروس اصلي، دوره ١,٥ ساله براي ســاير دروس و آمـوزش١ سـاله ويـژه آمـوزش روشـهاي تدريـس 

ــام وقـت فعـاليت  ميباشد . كليه معلمين در زمره كارمندان دولتي بوده ومي توانند بصورت نيمهوقت يا تم

ــا اقتصـادي و  نمايند.آموزشهاي حرفهاي درمراكز متوسطه توسط مدرسين برخوردار از مهارتهاي تكنيكي ي

ــن خدمـت معلميـن مراكـز  يا توسط آموزگاران حرفهاي تدريس ميگردد . مهمترين خصيصه آموزش ضم

آموزش متوسطه ومراكز آموزش بزرگساالن سوئد، تكميل قابليتهاي درسي اين افراد اســت چـرا كـه بـااين 

وجودمعلمين به احراز قابليتهاي الزم در برنامه هاي جديد نظام آموزشي متوسطه نائل ميآيند.  

ميانگين نسبت معلمين به دانش آموزان (طي سال١٩٩٣) 

 313662 دانشآموزان  
 218216 مدارس منطقهای 
 28876 مدارس بخشی 
 5570 مدارس مستقل 

 29398 معلمان 
 638 مدارس 
 59 مدارس خصوصی 
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اصالحات آموزشی  

ــا حضـور  طی اگوست سال 1999 وزارت آموزش و علوم به فعالیت درخصوص برگزاری میتینگهایی ب

نمایندگانی از معلمین و مدیران مدارس، کارفرمایان، آژانس ملی آموزش و تعدادی از دانشکدهها در جــهت 

بحث و بررسی پیرامون فرصتهای پیشرفت و افزایش ضریب استخدامی آنان مبــادرت نمـود. نتیجـه کـا ر 

گزارشی بود که طی آن پیشنهاداتی در جهت  ارتقاکیفی  فعالیتهای معلمین و جاذبــه دار نمـودن حرفـه 

ــوت بـه  معلمی ارائه گردید. عالوه بر این از کلیه شهرداریهای جهت حضور در پروژه "مدارس ایدهآل" دع

عمل آمد. وزارت آموزش و علوم،  اتحادیه مدیران و معلمین مدارس و انجمن ایالتهــای محلـی سـوئد در 

زمره مبتکرین این پروژه محسوب میگردند. از جمله مهمترین  اهداف پــروژه مذکـور میتـوان بـه  ایجـاد 

ــافتن  فرصتهـای مناسـب جـهت پیشـرفت و  سازگارهایی در جهت توسعه و بهبود کیفیت کار مدارس، ی

ارتقاء معلمین و ارتقاء توسعه مدارس از طریق برقراری همکاری با مراکز آموزش عالی اشــاره نمـود. اصلـی 

ترین هدف پروژه بسط و گسترش دانــش و تجـارب مکسـوبه و ارائـه تجربیـات  بـه مـدارس سراسرکشـور 

میباشد. گفتنی است که تعداد33 شهرداری در پروژه 5 ساله مذکور مشارکت داشتند. 

شرایط استخدامی اساتید مراکز آموزش عالی 

ــه واسـطه قوانیـن آمـوزش  برخی از شرایط استخدام اعضاء هیئت علمی دانشگاههای سوئد  ب

ــی بـه درجـه  عالی تنظیم میگردد. پس از ژانویه 1999،  استادیاران رسمی دانشگاهها تنها درصورت

استادی نائل میآیند که توانائی آنها جهت احراز  این موقعیت شغلی مورد تایید قرار گیرد. عالوه بــر 

این قوانین مشابهی درجهت  ارتقا درجـه مربیـان بـه درجـات دانشـیاری و اسـتادیاری وجـود دارد.  

ــت کـه آمـوزش عـالی از مسـئولیتهای تعریـف شـده بیشـتری  اعمال تغییرات جدید بدین معناس

درجهت تعیین وظایف کاری مدرسین برخوردار گردیده است.  
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انتقاالت و جابجائیهای شغلی  

درقوانین ملی کشور سوئد قانون یا قوانین خاصی در جهت جابجائی معلمین مقاطع مختلف آموزشــی 

وجود ندارد.مطالعات نشان داده است که طی دوران رشد اقتصادی معلمین همانند سایر گروهای شغلی بــه 

ــادرت مینمـایند. طـی دهـه80 تعـدادی از معلمیـن بـه عنـوان مشـاور در  جابهجائیهای بیشترشغلی مب

حوزههایی نظیر ارتباطات اشتغال داشته اند. عموماً جابهجائی معلمین درکشور سوئد چندان زیــاد نیسـت. 

آینده استخدامی مربیان، معلمین پاره وقت و معلمین تمام وقت تحت تأثیر سیاستهای محلــی قـراردارد. 

ــه مـیزان اسـتقبال والدیـن از دورههـای پیـش  عالوه بر این آینده استخدامی مربیان و معلمین پاره وقت ب

ــهت برکنـاری  دبستانی و کودک یاری کودکان درسنین قبل از مدرسه نیز بستگی دارد. هیچ قانون ملی ج

معلمین یاتغییر شغل آنها درکشورسوئد بــه تصویـب نرسـیده اسـت.  ضعـف درمدیریـت کـاری و انجـام 

ــردد. درایـن گونـه مـوارد قوانیـن  فعالیتهای خالف قانون از جمله عوامل برکناری معلمین محسوب میگ

ــه بررسـی تقاضـای معلمیـن در  جزایی مشابهی درخصوص  معلمین  اعمال میگردد. کار فرمایان موظف ب

ــند. آن دسـته از افـرادی کـه داوطلـب  جهت فعالیت در مراکز پیش دبستانی و مدارس کودکیاری  میباش

تدریس در مراکز مذکور میباشند میبایستی به اخذ  گواهی نامه عدم سوء پیشینه مبادرت نمایند.  

حقوق و مزایای کادر آموزشی  

ــوده و توسـط نـهاد هـای منطقـهای  تعییـن  حقوق معلمین مقاطع مختلف آموزشی  متفاوت ب

ــی سـوئد بـه توافـق  میگردد. در مورخه دسامبر سال 2000 اتحادیه معلمان و انجمن ایالتهای محل

ــت کـه قـرار  جدیدی در جهت نظم بخشیدن به شرایط کاری معلمین دست یافتند. الزم به ذکر اس

ــن  داد مذکور تامارس 2003  از درجه اعتبار برخوردار میباشد. مربیان و معلمین پاره وقت و معلمی

بومی از حداقل حقوق دریافتی پس از دورۀ آزمایشی بالغ برSEK 14/300 و میانگین حقوق معـادل 
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SEK 16/517 درماه برخوردار میگردند. معلمین مدارس پایه نیز  (معلمین سالهای 7-1آموزشی) 

ــالغ بـرSEK 15/200 درمـاه و میـانگین حقـوق  از حداقل دریافتی پس از گذراندن دورۀ آزمایشی ب

ــن سـالهای 9-4آموزشـی ) و  19561SEK درماه برخوردار میگردند. معلمین مدارس پایه (معلمی

معلمین ویژه آموزش  بزرگساالن نیز از حداقل دریافتی پــس  از دورۀ آزمایشـی ماهیانـه بـالغ بـر 

SEK 16700 و میانگین حقوق ماهیانه 21447SEK برخوردار میگردند. میــانگین حقـوق  اعضـاء 

هیئت علمی دانشگاهها و کالجها نیز طی  سپتامبر 2000 به شرح ذیل میباشد: 

 حقوق ماهیانه استادیاران برSEK 23000 ، دستیاران تحقیق بــرSEK 25300، دانشـیاران بـر  

SEK 29700و اساتید بر  40/000SEK درماه بالغ میگردد.   

ساعات کاری کادر آموزشی 

ساعات کاری ساالنه معلمین بر1767 ساعت به غیراز  ایام تعطیالت بالغ میگردد. 

ساعات کاری تنظیم شده توسط کارفرمایان  نیز بر 1360 ساعت کاری در سال بالغ میگردد. 104 ســاعت 

آموزش  ضمن خدمت در سال نیز برای معلمین تمام وقت در نظــر گرفتـه شـده اسـت کـه ممکـن اسـت  

ــن اسـت بـر 194 روز در طـول سـال  بهطور نامساوی درمیان افراد تقسیم گردد. ساعات کاری منظم ممک

تحصیلی مشتمل گردد.  باقیمانده ساعات کاری به فعالیت های مدیریتی و وظــایف نمـایندگـی اختصـاص 

مییابد. مدرسین دانشگاهها و کالجها نیز به فعالیت40 ساعت در هفته مبادرت مینمایند. 

تعطیالت  

مربیان پیش دبستانی و معلمین همانند سایرکادر شهرداریها از حق مرخصی به میزان32-25 روز در 

سال بسته به رده سنی برخوردار میباشند. مدرسین دانشگاهها و کالجها نیز به صــورت متغیـیر از 28، 31 
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تا35 روز مرخصی بر خوردار میباشند. گفتنی است که مدرسین دانشگاهها نیز همانند سایرکارکنان ایالتی 

از روزهای مرخصی بسته به رده سن  (28 روزتا سن 29 سالگی و 35 روز از40 سالگی بــه بعـد )بـهرهمند 

میگردند.  تعطیالت اعضاء هیئت علمی نیز معموالً حین تعطیالت دانشجویان میباشد.   

حقوق بازنشستگی  

ــهت  بازنشسـتگی پیـش از  کلیه معلمین سوئدی درسن 65 سالگی بازنشسته میگردند. روشهایی ج

ــتگی پیـش از موعـد  موعد نیز وجود دارد که در این گونه موارد حقوق بازنشستگی به ازای هر ماه بازنشس

مقرر کاهش خواهد یافت.  

آموزش ضمن خدمت 

 از جمله اصلی ترین سیاست های آموزش دولت سوئد پرداختن به  آموزش ضمن خدمت معلمین به 

ــس میباشـد. کلیـه دورههـای آمـوزش ضمـن  عنوان عامل اساسی  کسب استانداردهای باالی کیفی تدری

ــدارس اسـتوار میباشـد. درهمیـن  خدمت برتقویت دستیابی به اهداف ملی وتوسعه فعالیتهای آموزشی م

ــادر آموزشـی مـدارس کشـور  راستا دوره های آموزش ضمن خدمت به افزایش دانش، مهارتها و ادراک ک

منجرگردیده است.  گفتنی است که  اهداف مذکور توسط دولت و مجلس ملی سوئد  (ریکسداک) و تحــت  

قوانین مصوب  سال1989 به اجرا درآمده  و تحقق  یافته است. 

تاریخچه  

ــردن دروس  درکشور سوئد آموزش ضمن خدمت در اواخر قرن 19 به عنوان ابزاری جهت  قانونمند ک

و ساختار آموزشی طراحی گردید.دورۀ رسمی آموزش ضمن خدمت  توسط ایاالت مختلف کشور درجــهت  

افزایش توانایی معلمین مشغول به تدریس تا اواسط قرن بیستم تشکیل نگردید. باوجود ایـن طـی قـرن19 
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نوعی ازآموزش ضمن خدمت باتوجه بــه نیازهـای فـردی معلمیـن توسـط اتحادیـههای معلمیـن بـرگـزار 

ــه و اعمـال  میگردید.تصمیمات مجلس ملی سوئد (ریکسداک) طی  سال 1962 جهت تشکیل مدارس پای

اصالحات آموزشی درمدارس تکمیلی متوسطه طی  سال 1962 باعث شکلگیری  نظــام درسـی جدیـدی 

برای مدارس پایه و متوسطه کشور گردید. نظام جدید آموزشی همزمان  بابرگزاری دورههای آموزش ضمن 

خدمت طی دهه 1960 توسعه یافت. طی20 سال منتــهی بـه دهـه 1980، اعتبـارات کشـوری در جـهت 

ــا و  فرصتهـای مطالعـاتی بـرای  پرداختن به دورۀهای آموزش ضمن خدمت بههمراه فراهم نمودن دورهه

افراد بهطور قابل مالحظهای افزایش یافته است. دولت سوئد نیز به تشکیل نهادهای مرکزی آموزش  ضمن 

ــاء، انجمنهـای آموزشـی  خدمت مبادرت نمود که در راس آن انجمن ملی آموزش قرار داشت. درهمان اثن

ــهای مبـادرت  ایالتی با برگزاری دورۀهای آموزشی ضمن خدمت به تربیت مشاورین آموزشی درسطح ناحی

ــور، تغیـیراتی اعمـال  گردیـد. امتیـاز معـافیت از پرداخـت مالیاتهـای  نمودند. دراواخردوره20 ساله مذک

ــی مـدارس  آموزشی لغو گردیده  و دورههای آموزش ضمن خدمت بهعنوان ساعات کاری کلیه کادر آموزش

ــال 1990 مجلـس ملـی سـوئد (Riksdag) تصمیـم جدیـدی مبنـی برتقسـیم  کشور تلقی گردید. طی س

ــن  مسئولیت میان دولت و شهرداریها  اتخاذ نمود. درحال حاضر مسئولیت برگزاری دورۀهای آموزش ضم

خدمت برعهده شهرداریها نهاده شده و این در حالی است که  تعیین اهداف دورههــای  آموزشـی  پایـه و 

متوسطه  برعهدۀ دولت میباشد. پی گیری و ارزشیابی فعالیتهای محلی نیز بر عهدۀ دولت سوئد میباشد.   

  هیئتهای  تصمیم گیرنده  

ــده و  از ژانویه 1991، شهرداریها به عنوان کارفرمایان معلمین کشور از  اختیارات تام برخوردار گردی

طبق قوانین آموزشی کشورملزم به تضمین برگزاری دورههای آمــوزش ضمـن خدمـت ویـژه کادرآموزشـی 

کشورمیباشند. دولت با اختصاص بودجهای به  آژانس ملی آموزش به هدایت این گونه فعالیتها در نواحی 
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ــترمبادرت مینمـاید و ایـن درحالیاسـت کـه تنـها اداره کننـدگـان مـدارس  برخوردار از اهمیت ملی بیش

مسئولیت برگزاری دورههای آموزشی مذکور را عهدهدار میباشــند. آژانـس ملـی آمـوزش  هـم چنیـن بـه  

همکاریهای الزم درجهت تثبیت دورۀهای آموزش  ضمن خدمت به عنوان بخشی از برنامههای دراز مدت 

ــه  توسعۀ مدارس کشور مبادرت مینماید. گفتنی است که نیل به هدف مذکور مستلزم دستیابی و حصول ب

کلیه موارد ذیل میباشد: 

ـ تغییر سیستم هدایت آموزشی مدارس 

ـ تهیه اسناد و اهداف ملی معینه برای مدارس کشور 

ـ ارزشیابی ملی مدارس کشور 

ــت و مجلـس ملـی سـوئد (Riksdag) و اعمـال  نتایج حاصله از پی گیری وارزیابی، سیاستیهای دول

تغییرات جدید و محیطی براولویتهای آژانس ملی آموزش تأثیر میگذارند.   

شهرداریها نیز از بودجههای خاصی جهت توسعه توانائیهای کادرآموزشی برخوردار میباشــند. طـی 

سال 1998 طرح گستردهای در جهت توسعه توانائیهای معلمین درحوزه ICT مــدارس بـه اجـرا در آمـد.  

بین سالهای 2002-1999، بالغ بر70/000 معلم، (نیمی از کلیه معلمان دورۀهای مختلــف آموزشـی) بـه  

استفاده از کامپیوتر به عنــوان  ابزارحرفـهای  آموزشـی مبـادرت خواهنـد نمـود. گفتنـی اسـت کـه طـرح 

گسترشICT ( تکنولوژی اطالعات و کامپیوتر ) که مختص مدارس و مراکز آموزشی کشور میباشد،توســط 

هیئت منصوب شده از سوی دولت به مورد  اجرا در میآید. الزم به ذکر است که هیئت مذکور از ترکیبــی 

از نمایندگان وزارت آموزش و علوم، آژانس ملی آموزش، انجمنهای محلی سوئد واتحادیه معلمــان متشـکل 

  ICT میگردد. براین اساس دولت سوئد طی نیمــه اول سـال 2002 بـه اجـرای  اسـتراتژی ملـی توسـعه

ــای دانشـگاهی کشـور سـوئد کـه  درمدارس کشور مبادرت نمود. دانشگاهها و مراکز توسعه ناحیهای کالجه
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درحال حاضر رو به گسترش میباشند از جمله مهمترین برگزار کنندگان دورههای آموزش ضمــن خدمـت 

به شمار میآیند. عالوه بردانشگاهها و کالجها ی دانشگاهی، سازمان نشر دانــش، سـازمان معلمیـن و سـایر 

ادارات ایالتی نیز در زمره  برگزارکنندگان این گونه کالسها محسوب میگردند.  

مسئوليت برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر عــهده دولـت و شـهرداريهاي منـاطق مختلـف 

كشورسوئد ميباشد. مؤسسه ملي آموزش نيز ملزم به اجراي برنامه هاي آموزش ضمن خدمــت در سراسـر 

ــارت برحضـور مسـتمر معلميـن  كشورمي باشد.نهادهاي محلي آموزشي نيز از طريق قوانين آموزشي به نظ

ــاي ٥ روزه سـاليانه  دردوره هاي آموزشي مذكور مبادرت مينمايند.كليه معلمين ملزم به حضور در دوره ه

آموزش ضمن خدمت مستقر درمدارس كشور ميباشند.  

شرایط پذیرش تحصیلی  

ــت اشـتغال بـه کـار معلمیـن دریکـی از  تنها شرط الزم جهت پذیرش در دورههای ضمن خدم

مدارس کشور میباشد. عالوه براین جهت تدریس برخی از دورههای آموزشــی برخـورداری  شـرکت 

کنندگان از آموزش های تخصصی نیز الزامی است.  

برنامهها و طول دوره های آموزشی  

طرح و یا سیاست کلی جهت چگونگی برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت وجود نداشـته 

ــرگـزار  و دورهها، برنامههای تربیتی و روشها ی بسیار متنوع و متفاوتی  بسته به اینکه چه کسی ب

کننده وچه کسی استفاده کننده آن باشد، به مورد اجرا گذارده میشود. آن دسته از معلمینی که به 

شرکت دردورههای آموزش معلمان مبادرت مینمایند،معموالً مرخصی گرفته و یا باجانشــینان خـود 

جایگزین میشوند. درغیر اینصورت این دورهها طی روزهای مطالعاتی و حتی در تطیــالت رسـمی و 

تعطیالت آخر هفته برگزار میگردد. 
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برنامههای آموزشی  

ــی تدریـس  دورههـای آمـوزش  وجـود نـدارد. دورههـا، آموزشهـا  روش یاطرح کلی جهت چگونگ

وروشهای آموزشی  باتوجه به برگزار کنندگان آن از تنوع گستردهای برخوردار میباشند.   

روابطه آموزشی - استخدامی 

حضور افراد در دورۀ های آموزش ضمن خدمت به خودی خود سبب  افزایش حقوق آنان نمیگردد.  

ــوالً بـاعث افزایـش  بلکه در هنگام تعیین میزان حقوق افراد، مدارک جدید درنظر گرفته شده و معم

حقوق میگردد. عالوه بر این گذراندن دورههای مذکور سبب کسب توانائی تدریس دروس تخصصی 

توسط معلمین شده و درنتیجه این قابلیتها ممکن است به ایجــاد فرصتهـای جدیـد تدریـس در 

سطوح باالتر آموزشی منجر گردد.   

سایر کادرآموزشی  

شهرداریهای سوئد  مسئولیت استخدام کادر مورد نیاز مراکز آموزشی کشور را بر عهده دارند. انــواع و 

تعداد کادر آموزشی در سطح ملی تعیین نمیگردد. از جمله کادر آموزشی مــدارس و مراکـز آموزشـی 

کشور سوئد میتوان به مدیــران مـدارس، معلمیـن، مشـاورین، پرسـتاران کـودک، مسـئولین رفـاهی، 

سرایداران، معاونین، پرسنل تغذیه، مستخدمین و کتابداران اشاره نمود.  

آمارتحصیلی  

ــه ا یـن تعـداد تقریبـاً   درحال حاضر تعداد 34000 دانشجو دررشته های دبیری تحصیل مینمایند ک

1/6 کل دانشجویان دانشگاهها و کالجهای سوئد را شامل میگردد. 
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مقطع آموزشی تعداد معلمین شاغل  درصد معلمین تمام وقت از %100 
  84 00  (forskolklass)آموزش پیش دبستانی
مراکز اوقات فراغت 19000  

مدارس پایه 898000 %89 
مدارس استثنائی 300 %89 
مدارس پایه استثنائی 4200 %67 
مدارس تکمیلی متوسطه استثنائی 1700 %71 
مقطع تکمیلی متوسطه 29700 %82 
آموزش بزرگساالن  11100 %64 
آموزش بزرگساالن با ناتوانائیهای یادگیری 400 %60 
آموزش زبان سوئدی ویژه مهاجرین 1400 %79 

 
 درمدارس پایه 83%  معلمین در مراکز  تکمیلی متوسطه، 79% در مراکز پیــش دبسـتانی(آمـادگـی) 

ــودک و آمـادگیهـا، 83%  درمراکـز اوقـات فراغـت و  53% در کالسهای پیش دبستانی اعم از مهدهای ک

تفریحی و 61% درصد از گواهینامه آموزشی عالی برخوردارمیباشــند. عـالوه برایـن تعـداد10500 نفـر بـه 

ــالغ بر71درصـد از افـراد فـوق  عنوان پرستار کودک به فعالیت مبادرت مینمایند.گفتنی است که تاکنون ب

تحت تعلیم دورههای مراقبت ازکودکان (دوره های غیر دانشگاهی ) قرار گرفته اند. طی سال 2002 تعــداد 

ــی  کادر دانشگاهی سوئد بر22800 نفر بالغ گردید که حدود1/3 از آنرا زنان تشکیل میدهند. بیش از نیم

ــوق لیسـانس برخـوردار میباشـند. تعـداد  از اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها نیز از مدارک علمی  باالتر از ف

اساتید زن 13% بوده که در مقایسه با آمار سال 87-1986 دو برابر افزایش داشته است.  

نهادهای مرکزی آموزش ضمن خدمت  

شهرداریهای مناطق مختلف سوئد مسوولیت ارائه و نظارت بــر آموزشهـای ضمـن خدمـت رؤسـای 

مدارس کشور را عهده دارمیباشند. در ابتدا آموزش ملی رؤسای مدارس کشور منحصــرا طـی مـدت زمـان 

کوتاهی به معلمین ارائه میگردیــد. در واقـع دورههـای آمـوزش ضمـن خدمـت رؤسـای مـدارس توسـط 

سازمانهای تجاری برگزار و تأمین اعتبار میگردید. این در حالیاســت کـه در پایـان دهـه1960 ترمهـای 
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کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت با محتوای آموزشی و مدیریتی طراحی گردید.در سال 1976 طــرح کلـی 

ــارت  تربیت رؤسای مدارس به تصویب رسیده و طبق آن، دولت و شهرداریها عهده دارمسوولیت اجرا و نظ

ــی  آموزش ضمن خدمت رؤسای مدارس گردیدند.بعدها ، طرح تربیت رؤسای مدارس به تصویب مجلس مل

سوئد (ریکسدگ) رسید. طرح تربیت رؤسای مدارس توسط دانشگاهها و دانشکدههایی صورت میگرفت که 

از آژانس ملی و آموزش، بودجه دولتی دریافت مینمودند. گفتنی است که نــهادهای مجـری طـرح مذکـور 

در7 منطقه مختلف کشور ( اومیا، اوپساال، استکهلم، لینکپینـگ،گوتـه بـرگ،کارلسـتاد و کالمـار) مسـتقر 

میباشند. طرح ملی تربیت رؤسای مدارس ویژه آندسته از افرادی است که مطابق قوانین آموزش به عنــوان 

رؤسای مدارس ملی با مدارس مستقل همکاری مینمایند.گفتنی است پذیرش افرادی کــه قبـال در چنیـن 

برنامهای حضور نداشته اند با مشاورت شهرداری مناطق مربوطه صورت میپذیرد.  

آژانس ملی آموزش اخیرا به بازبینی اهداف و اصول کلی طرح ملی تربیت رؤسای مــدارس مبـادرت نمـوده 

ــش تـوان مدیریـت آموزشـی رؤسـای مـدارس و اعمـال سیاسـتهای  است .هدف چنین باز بینیهایی افزای

ــهتر بـرای مـدارس تحـت نظـارت  ارتباطی دمکراتیک در برنامههای آموزشی و تدارک امکانات بیش تر و ب

ــی  شهرداریهای کشورمیباشد. رؤسای مدارس درجهت اجرای مسئولیتهای خود مطابق با برنامههای درس

ــدارس در طـول سـاعات کـاری ارائـه  و ابزارهای قانونی دورههای آموزشی رفتارمینمایند. تربیت رؤسای م

گردیده و شامل سمینارها و ترمهای آموزشی نظارتی میباشد. پس از اتمام برنامه، گواهینامهای به شــرکت 

کنندگان اعطا میگردد.گفتنی است ارزیابی تحصیلی آموزشهای فوق توسط واحدهای دانشگاهی صــورت 

میگیرد .طرح ملی تربیت رؤسای مدارس، توسط آژانس ملی آموزش پی گیری و ارزشیابی میگردد. 

طی سالهای 2000-1999 دولت سوئد طرح خاصی در جهت ارتقاء قابلیتهای فردی و اجتماعی رؤسـای 

ــر مسـائل مربـوط بـه نقـش مـدارس در  مدارس و سایر کادر ارشد مدارس به موارد اجرا گذارد.طرح فوق ب
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ــال، مبـارزه بـر علیـه نـژاد  ارتقای دمکراسی متمرکز گردید. به طور مثال تالش بر ضد آزار کودکان خردس

پرستی و استعمال مواد مخدر به عنوان بخشی از خواســتههای دولـت در جـهت اهمیـت دادن بـه مسـائل 

مربوط به ارزشهای بنیادین مطرح شده در برنامههای آموزشی، از این دست تالشها محســوب مـیگـردد. 

گفتنی است که آژانس ملی آموزش مسوولیت اجرای طرح مذکور را عهده دارمیباشد.  

آموزش غیر رسمی 

آموزش از راه دور 

ــور سـوئد از سـابقه طوالنـی برخوردارمیباشـد. امـروزه اغلـب دانشـگاهها و  آموزش از راه دور در کش

ــوزش ا زراه دور در زمینـههای مختلـف آموزشـی مبـادرت  دانشکدههای ایالتی کشور به ارائه دورههای آم

ــودن نیازهـای آموزشـی  مینمایند. گفتنی است که اغلب دورههای آموزش از راه دور در جهت بر آورده نم

ــی دانشـجویان ارائـه  فردی و اجتماعی طراحی گردیده و بدون توجه به محل اقامت،کار یا شرایط خانوادگ

میگردد. همگام با رشد تکنولوژی درکشور سوئد ارائه این نوع آموزش با استفاده ازکامپیوترهای شــخصی، 

ــه  ماشینهای فاکس، دستگاهها ی ویدئو، تلویزیون ملی و000 ارائه گردیده و زمینههای بیشتری جهت ارائ

برنامههای آموزش از راه دور فراهم آمده است. طــی سـالهای اخـیر در جـهت توسـعه آمـوزش مبتنـی بـر 

تکنولوژی اطالعات (IT ) و ارائه اطالعــات درخصـوص ارائـه رشـتههای مقـاطع مختلـف آمـوزش عـالی و 

ــی دانشـگاههای اینـترنتی جـهت نظـارت و  برنامههای آموزش از راه دور، دولت سوئد به تشکیل آژانس مل

رسیدگی بر فعالیت این قبیل دانشگاهها مبادرت نموده است.  
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دانشگاه اینترنتی سوئد  

از اول مارس 2002، امکان برخورداری از آموزشهای از راه دور از طریق وب ســایتهای دانشـگاهها و 

دانشکدههای سراسرکشور و مجرای عامی تحت عنوان دانشگاه اینترنتی سوئد امکان پذیــر گردیـده اسـت. 

ــوئد بـه بـرگـزاری ترمهـا و برنامـههای آمـوزش از راه دور و برنامـههای تکنولـوژیـک  دانشگاه اینترنتی س

اطالعرسانی ثبت شده توسط دانشگاهها و دانشکدههای کشور مبادرت مینماید.وظیفه آژانس مذکور ارتقـاء 

آموزشهای همگانی بر پایه IT میباشد.  

آموزش خصوصی  

ــتقل (مـدارس احـداث شـده توسـط اشـخاص  هم گام با مدارس تحت نظارت شهرداری، مدارس مس

حقیقی یا حقوقی ) نیز فعالیت دارند. از مدارس خصوصی کشور در صورت نیل به شرایط و اســتانداردهای 

الزم آموزشی تحت عنوان مدارس پایه یاد میگردد. مــدارس تحـت نظـارت شـهرداری و مـدارس مسـتقل 

 Frleinet و یا Woldorf والدورف ، Montessor کشور سوئد از مدلهای آموزشی مختلف اعم از مونتسوری

ــور  استفاده مینمایند. مدارس بینالمللی، نوعی از مدارس مستقل میباشند که برای دانشآموزانی که به ط

موقت در سوئد اقامت داشته و یا به دالیل دیگــر داوطلـب برخـورداری از تحصیـالت بـا ابعـاد بینالمللـی 

ــههای  میباشند، ایجاد شده است. آموزش درمدارس مذکور معموال به یک زبان خارجی ارائه شده و از برنام

درسی سایر کشورها نیز استفاده میشود. طی چندین سال اخیر، شرایط مدارس مستقل کشور تغییر یافته 

و فرصتهای جدیدی برای سازمانهای دست اندر کار آموزش خصوصی کشــور فراهـم آمـده اسـت. سـهم 

ــورت  عمدهای از امور مراکز آموزش پیش دبستانی و طرح مراقبت از کودکان سوئدی توسط شهرداریها ص

ــی سـالهای اخـیر  میگیرد. گفتنی است سهم چنین فعالیتهایی که به طور خصوصی انجام میگیرند، ط

بشدت افزایش یافته است.  
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ــتانی ثبـت نـام بـع عمـل آمـد.  طی سال 2000 از 15 صد از کودکان در مراکز خصوصی پیش دبس

گفتنی است که مسوولیت اعطای امتیاز تاسیس مراکز خصوصــی پیـش دبسـتانی و مراکـز تفریحـی ویـژه 

کودکان نیز به شهرداریهای مناطق مختلف کشور سوئد تفویض میگردد. دورههای آموزشی پیش دبستانی 

که توسط مدارس مستقل برگزار میگردد، تحت نظارت و تائید آژانس ملی آموزش قرار دارد. شــرایط الزم 

و مقررات تاسیس مراکز خصوصی با شرایط مدارس پایه مستقل تعدیل میگــردد.گفتنـی اسـت کـه از اول 

جوالی1990مجوز احداث مدارس خصوصی پیش دبستانی به شهروندان سوئدی اعطا گردید. 

درکشور سوئد تعداد نسبتاً کمی از مدارس پایه فعالیت داشته اند و این در حالیاست که تعــداد ایـن 

ــور سـوئد بیـن سـالهای  مراکز طی سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است. شرایط مدارس مستقل کش

93-1992 تغییر یافته است .طبق آخرین آمار بدست آمده در سال 2001-2000 کمتر از 4 در صد دانش 

آموزان مدارس پایه سوئد درمدارس مستقل تحصیل نموده اند. درمدارس پایه کشور سوئد انواع مختلفی از 

ــدارس مونتـه سـوری و والـدرف  روشهای آموزشی اعمال میگردد که از آن جمله میتوان به روشهای م

اشاره نمود. هم چنین تعدادی مدارسی پایه نیز فعالیت دارند کــه بـه ارائـه آموزشهـای مذهبـی مبـادرت 

ــوزان نـیز بـه گذرانـدن تحصیـالت پایـه خـود درمـدارس مسـتقل مبـادرت  مینمایند. برخی از دانش آم

ــایید  مینمایند.گفتنی است که تحصیالت تنها در آندسته از مدارس خصوص پایه معتبرمیباشد که مورد ت

ــوان بـه  آژانس ملی آموزش قرار گرفته باشد. از جمله مهم ترین شرایط تایید آموزشهای خصوص پایه میت

مطابقت دانش و مهارتهای آموزشی ارائه شده توسط مدارس پایه خصوصی یا اهداف کلــی مـدارس پایـه 

دولتی اشاره نمود.مدارس خصوصی پایه به اخذ تأییدیــه از شـهرداریهای محـل سـکونت دانـش آمـوزان 

ــدهای بـرای مـدارس  مبادرت مینمایند. چنانچه فعالیتهای آموزش مدارس مستقل به خلق مشکالت عدی

تحت نظارت شهرداریها معین منتهی گردد، آژانس ملی به رد تأییدیه مــدارس مذکـور مبـادرت نمـوده و 
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مجوز فعالیت شهرداری منطقه ذیربط نیز از آنان سلب میگردد. شهرداری محل سکونت دانش آموزان نــیز 

موظف به تعیین مقادیر اختصاصی هر یک از دانش آموزان میباشند.گفتنی است که شهرداریها یا همکاری 

کمیتههای آموزشی مدارسی و برحسب نیازمندیهای دانش آموزان، به تعیین مقادیر بودجه آموزشی مراکــز 

ــوئد  آموزشی مبادرت مینمایند .آژانس ملی آموزش همچنین مسوولیت نظارت بر مدارس مستقل کشور س

را عهده دارمیباشد. مدارس مستقل دریافت کننــده بودجـه شـهرداری موظـف بـه  بازرسـی و نظـارت بـر 

فعالیتهای آموزشی مدارس توسط شهرداریهای منطقهای میباشند.  

طبق قوانین آموزشی کشور سوئد برخورداری از دوره های آموزشی مدارس مستقل میبایســتی بـرای 

کلیه دانش آموزان نظام آموزش عمومی قابل دسترسی باشد. مدارس مستقل نیز همــانند مـدارس دولتـی 

میبایستی بر مبانی دمکراتیک استوار بوده و تحت ارزشهای دمکراتیک اداره و نظارت گردند.  

دولت سوئد طی اعطای الیحهای به پارلمان کشور، به ارائه پیشنهاداتی در خصـوص اعمـال تغیـیراتی 

در شرایط مدارس پایه مستقل مبادرت نموده اســت.طبـق پیشـنهاد مذکورمـدارس مسـتقل نـیز همـانند 

مدارس دولتی هیچ گونه شهریه تحصیلی از دانش آمــوزان دریـافت ننمـوده و همـانند مـدارس شـهرداری 

موظف به بهره برداری از تجارب معلمین کار آزموده جهت تدریس دروس آموزشی خود میباشند.  

طبـق پیشـنهاد دولـت ، هیئـت ویـژه آژانـس ملـی آمـوزش در جـهت تصمیـم گـیری در خصــوص 

درخواستهای تاسیس مدارس مستقل تشکیل یافت .طبق پیشنهاد فوق، آژانس ملی آمــوزش، مسـوولیت 

بازرسی و نظارت بر عملکرد مدارس مستقل را عهده دار گردیــده و شـهرداریها از مجـوز دقـت نظـر، پـی 

گیری و ارزشیابی فعالیتهای آموزشی مدارس برخوردار گردیدند.  
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موسسات خصوصی  

ــس از تغيـيرحكومت در پاييزسـال١٩٩١ اتخـاذ گرديـد،   درسياست آموزشي جديد كشور سوئد كه پ

ــايي جـهت ايجـاد تنـوع در سيسـتم آموزشـي و برخـورداري  اصل راهبردي برمبناي فراهم آوري زمينه ه

ــف مـدارس و موسسـات آمـوزش عـالي اسـتوار  اختيارات هرچه بيشتر دانش آموزان در انتخاب انواع مختل

ــي كشـور  گرديد.از اين روي موقعيتهاي جديدي درجهت فعاليت مدارس خصوصي در بطن سيستم آموزش

ــيگـردد.  بوجود آمد. درحال حاضر نرخ مدارس پايه و مراكز متوسطه خصوصي كشور سوئد بر ١,٥% بالغ م

قريب به نيمي از اين مدارس بــه اتخـاذ روشـهاي آمـوزش معلمـان مـن جملـه روشـهاي رودلـف اسـانير 

ــده اسـت.  ومونتسوري مبادرت نموده و در سايرموارد از روشهاي عمومي تر آموزش معلمان بهره برداري ش

شهرداريها موظف به حمايت ازمدارس پايه مستقل مورد تــاييد آژانـس ملـي آمـوزش وپـرورش ميباشـند. 

گفتني است كه حمايتهاي تحصيلي مذكور بر٨٥% ميانگين هزينه هاي تحصيلي دانش آموزان مدارس پايه 

تحت نظارت شهرداريها بالغ ميگردد. از آغاز سال تحصيلي ١٩٩٥-١٩٩٤ شهرداريها همچنين موظــف بـه  

ارائه كمكهاي مالي به مراكز آموزش مستقل در جهت رفع نيازمنديهاي خاص مدارس ميباشند.  

اين درحاليست كه مدارس مستقل به اخذ شهريه تحصيلي از دانش آموزان مقاطع مختلف آموزشــي 

ــوراهاي  شـهري كشـور  مبادرت مينمايند. از سال تحصيلي١٩٩٤-١٩٩٣ اين امكان براي شهرداريها و ش

سوئد فراهم آمد كه به ترغيب روساي مدارس خصوصي جهت تقبل برخي از هزينه هاي آموزشي مبادرت 

نمايند. درحوزه آموزش عالي ، تعداد محدودي از موسسات خصوصــي بـه فعـاليت مبـادرت نمـوده وتنـها 

موسسهاي كه از عملكرد تحقيقاتي برخوردارميباشد، مدرسه اقتصاد استهكلم است. 

ــوئد ،٢موسسـه دولتـي در اول جـوالي ١٩٩٤ بـه بخـش  بر اساس مصوبه سال١٩٩٣مجلس ملي س

خصوصي واگذار گرديد. برخي از موسسات نيز از مجوز مديريت خصوصي تحت نظــارت دولـت برخـوردار 
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ــانوني تحـت حمـايت  گرديده و موسسات خصوصي آموزش عالي نيز به پرداختن فعاليت در چارچوبهاي ق

ــه تحصيـل دردانشـگاهها ويـا كالجـهاي  دولت مبادرت مينمايند.گفتني است آندسته از دانشجوياني كه ب

دانشگاهي مبادرت مينمايند نيز از كمك  هزينه هاي تحصيلي بهرهمند ميگردند. 

اصول و اهداف کلی آموزشی 

اهداف آموزشی 

دولت سوئد در قالب اجرای طرحهای مختلف به تمرکز بر ارزشهــای بنیـادین آموزشـی در مـدارس 

ــال ارزشـهای بنیـادی» و  سراسر کشور تأکید ویژهای نموده است.در همین راستا سال1999 به عنوان « س

سال تحصیلی 2001/2002  به عنوان  سال اجرای طرح ملی مبارزه با بیقــانونی درحـوزه آمـوزش کشـور 

نامگذاری شد. از جمله مهمترین اهداف آموزشی دولت به ویژه درحوزه آمــوزش بـزرگسـاالن میتـوان بـه 

موارد ذیل اشاره نمود:  

 • برخورداری دانشآموزان از درک مناسبی از شاخههای کلـی دانـش و توانـایی تحلیـل و روشـی 

علمی درکار و تفکر  

ــر پیشـرفتهای زنـدگـی   • افزایش معلومات دانشآموزان در زندگی کاری در جهت تأثیرگذاری ب

کاری و اجتماعی 

ــی،تحلیـل انتقـادی و مالحظـات عقلـی و   • افزایش تواناییهای دانشآموزان برمبنای دانش تجرب

اخالقی 

 • توانایی در به کارگیری دانش تجربی به عنــوان ابـزاری جـهت شـکل دادن بـه نظریـهها و حـل 

مشکالت شخصی 



 

 

دفتر اطالع رسانی وسنجش افکار  

 

 

 163

  

 • برخورداری از سطح مناسبی از دانش درخصوص پایههای فرهنگ سوئد، فرهنگ نوردیک،سامی 

و  غربی 

 • گسترش فعالیتهای بینالمللی و ارتباطات جهانی از طریق افزایش میزان آگاهی عمومی 

 • کسب توانایی در جهت ارزیابی حوادث کشور سوئد، کشورهای نورودیک ، اروپایی و جهان 

ــوئدي بـه آموزشـهاي همگـاني بـدون توجـه بـه موقعيـت   • دسترسي عادالنه كليه شهروندان س

عقيدتي، اجتماعي و زيستي آنان 

ــامع)در جـهت خدمـات رسـاني بـه   • افزايش مدارس پايه و مدارس تكميلي متوسطه (مدارس ج

دانش آموزان سراسركشور  

درکلیه برنامههای ملی و آموزشی ویژه، اهداف مهمی پیگیری مــیگـردد. مـدارس کشـور بـه تعییـن 

اهداف برنامههای آموزشی به ویژه برنامههای ویژه مبادرت نموده و این در حالیاست که اتخــاذ تصمیمـات 

مربوط به برنامههای آموزش ملی توسط «آژانس ملی آموزش» و تصمیمات مربوط به برنامــههای آموزشـی 

منطقهای توسط رؤسای مدارس و شهرداریها اتخاذ میگردد.  

اصول آموزشی 

 از جمله اصول بنيادين نظام آموزش وپرورش سوئد ميتوان به برخورداري كليه شهروندان از آموزش 

ــه ديگـر اصـول  وپرورش يكسان صرفنظر از زمينه هاي اجتماعي، قومي و سكونتي آنان اشاره نمود. از جمل

آموزشي كشور سوئد ميتوان به احداث مدارس عملي پايه و تكميلي متوسطه با قابليت پوشش دهي كامل 

به نسل جوان اشاره نمود. آموزش بزرگساالن نيزاز تاريخچه طوالني دركشور سوئد برخوردار بــوده و درحـد 

آموزش پايه و تكميلي متوسطه بهعنوان بخشي از نظام آموزش عمومي سوئد مطرح ميباشد. 
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قوانین و مقررات آموزشی  

از جمله مهمترین قوانین آموزشی کشور سوئد میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:       

1. قانون مصوب سال 1985 ویژه نظام آموزشی کشور  

2. قانون مصوب ژوئن سال 1994 ویژه آموزش پایه 

3. قانون مصوب میسال 1992 ویژه مقطع تکمیلی آموزش متوسطه  

4.قانون مصوب میسال 1992 ویژه آموزش بزرگساالن  

5.قانون مصوب جوالی سال 1993 ویژه آموزش عالی 

مشارکتهای آموزشی  

ــز آمـوزش عـالی و  همکاری دولت سوئد با کشورهای اروپایی به واسطه همکاری کلیه مدارس، مراک

ــا میتـوان بـه تدویـن دروس بیـن  آموزش بزرگساالن کشور محقق میگردد. از جمله اینگونه همکاریه

المللی  آموزشی و فراهم آوردن قابلیت تبادل دانشآموزان، دانشجویان و معلمین اشاره نمود. 

مشارکتهای بین المللی  

از جمله همکاری های بین المللی آموزشی کشور سوئد میتوان به بینالمللی نمودن دروس آموزشــی 

کشور سوئد درهر دوسطح آموزش پیش دانشگاهی و آموزش عالی اشاره نمود.  

ــاه  برنامههای درسی مدارس پایه من جمله مراکز پیش دبستانی و  اوقات فراغت کشور ملزم به اتخاذ دیدگ

بین المللی درحوزه  آموزش میباشد. این دیدگاه ازاین نظر حائز اهمیت اســت کـه بـه درک و یـادگـیری 

ــان  واقعیت وجودی دانشآموزان از نقطه نظر بین المللی و تربیت و آمادگی آنان درجهت برقراری روابط می

ــیگـردد. براسـاس چنیـن برنامـههایی کلیـه  فرهنگی و میان مرزی با مراکز آموزشی سایرکشورها منجر م
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ــه دانشآمـوزان میباشـند. بـر ایـن اسـاس آشـنایی  مدارس کشور ملزم به ارائه برنامه زبان های خارجی ب

دانشآموزان مدارس پایه با پایههای اصلی زبان ســوئدی و مـیراث فرهنگـی غربـی الزامـی اسـت. بـهعالوه 

دانشآموزان ملزم به افزایش  قدرت درک و توانایی خود در نگارش و تکلم به زبان انگلیسی میباشند.عالوه 

براین  مدیران و روسای مدارس نیز از مسئولیت ویژهای درخصوص گسترش روابط بین المللــی آموزشـی و 

تضمین اطالع رسانی به کادر آموزشی مدارس کشور درخصوص انعقاد  توافقات بین المللی دولت سـوئد بـا 

سایر کشورها برخوردار میباشند.طرح مذکور از متممی درخصوص دروس بین المللی آموزشی و تأکید بــر 

توسعه درک تنوعات فرهنگ بومی برخوردارمیباشد.مطابق طرح مذکورکلیه  مدارس کشور سوئد ملزم بــه 

توسعه مشخصههای  هویتی و ارزشهای سوئدی همگام با ارزشهای اروپائی و جهانی میباشــند. مـدارس 

همچنین ملزم به حمایت از برقراری روابط بین المللی آموزشی، مبادالت آموزشی با سایر کشورها و کسـب 

ــور مراکـز تکمیلـی آمـوزش متوسـطه ملـزم بـه  تجارب کاری از سایر کشورها میباشند. مطابق طرح مذک

تضمین فراگیری و درک صحیح دانشآموزان از عناصر اصلی زبــان سـوئدی، نرمـاندی و مـیراث فرهنگـی 

ــوادث مربـوط  غربی میباشند.عالوه براین دانشآموزان مراکز مذکور میبایستی از قدرت تجزیه و تحلیل ح

ــند. همـانند مـدارس  به سوئد، کشورهای عضو نرماندی و اتحادیه اروپا از دیدگاههای مختلف برخوردار باش

پایه مدیران و رؤسای مراکز تکمیلی آموزش متوسطه از وظیفه خطیری درخصوص تضمین برقراری روابــط 

بین المللی میان مدارس و آگاهی کادرآموزشی از انعقــاد قراردادهـای بیـن المللـی دولـت سـوئد بـا سـایر 

ــه عنـوان عـامل اصلـی کیفیـت کـاری  کشورها برخوردار میباشد. امروزه جهانی نمودن آموزش وتحقیق ب

دانشگاهها وکالجها محسوب میگردد. دراین راستا اکثریت مؤسسات آموزش عالی کشور ســوئد بـه تـدارک 

ــن خصـوص مبـادرت نمودهانـد. درحـال  طرحهای بین المللی آموزشی و اتخاذ قانون یا قوانین خاص در ای

ــهای متـأثر از معیارهـای اتحادیـه اروپـا جـهت   حاضر روابط دانشگاهها و کالجهای سوئد تاحد قابل مالحظ
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ــور سـوئد درحـوزه  تبادل دانشجو و همکاری درحوزه تحقیقات میباشد. عالوه براین روابط بینالمللی کش

ــای  اقتصـادی OECD و  آموزش عالی گسترده بوده و با کشورهای صنعتی عضو سازمان توسعه همکاریه

کشورهای اروپای غربی به انجام رسیده است.   

مشارکت سوئد در برنامههای آموزشی اتحادیه اروپا 

در ژانویه 1995، کشور سوئد به عضویت اتحادیه اروپا درآمده و از مجوز مشارکت درکلیه برنامــههای 

آموزشی اتحادیه برخوردار گردید.گفتنی است که پیش از این، کشور سوئد به مشارکت با کشــورهای عضـو 

مجمع تجارت آزاد اروپائیEFTA وکشورهای عضو مجمع غرب اروپاEEA مبادرت مینمود.   

ــالیانه   تمایل دولت سوئد به مشارکت دربرنامههای آموزشی EU بسیار قابل توجه است. به نحویکه س

بالغ بر7000 شهروند سوئدی به مطالعه و تحصیل در برنامه های آموزشی EU مبادرت مینمایند.  

ــه بازرسـی وارزشـیابی  گفتنی است که دایره برنامۀهای آموزش بین الملل و آژانس ملی آموزش نیز ب

ــوده  و تقریبـاً بـه ازای   نحوه و عملکرد مشارکت در برنامههای EU میپردازند. تجارب درکل بسیار مثبت ب

ــارکت در چـارچـوب برنامـههای آموزشـی EU مـن جملـه طـرح،   هر10 مدرسه 1 مدرسه به تبادل و مش

ــههای  لئوناردو داوینچی مبادرت مینماید. بنا بر نظر اکثریت  معلمین و مدیران  مشارکت مدارس در برنام

ــارائی آمـوزش مـدراس کشـور منجـرگردیـده اسـت.    EU از اهمیت به سزای برخوردار بوده و به افزایش ک

اکثریت  دانشگاهها و کالجهای کشور سوئد در عمده طرح های بین المللی اموزشــی اعـم از طـرح آمـوزش 

  ،(Tempus) عالی با عنوان طرح اراسموس، طرح  لئوناردوداوینچی، طــرح اروپـائی آمـوزش فنـی حرفـهای

طرح  مشارکت با کشورهای استقالل یافته و مغولستان و کشورهای جنوب شرقی اروپا مشارکت داشتهاند.  
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دایرۀ بین المللی آموزش 

دایره بین المللی آموزش عهدهدار مسئولیت اجرای برنامــههای تبـادالتی آموزشـی مـن جملـه طـرح 

لئوناردوداوینچی میباشد. دایره مذکورهمچنین عهدهدار مسئولیت تشکیل مجمع بینالمللــی دانشجویـان 

جهت برخورداری از آموزشهای فنی (IAESTE ) و ارائه بورسیه آموزش فنــی حرفـهای بـه جوانـان فـاقد 

شغل میباشد. اجرای دیگر طرح های آموزشی اعم از طرح SIDA ، طــرح تبـادل دانشـجو توسـط کمیتـه 

ــپانیا »و«یـک  وزیران (Nordo plus Junior)  و طرحهای آموزشی«یک سال در فرانسه» « یک سال در اس

ــد.  طـی سـال 2001، دولـت سـوئد بـه  سال در آلمان» از جمله دیگر مسئولیت های دایره مذکور میباش

مشارکت در تعدادی از برنامههای مبادالتی با250 مدرسه سوئدی به  در پروژه درون مدرســهای بـا عنـوان 

Comenins مبادرت نموده و قریب200 معلم و مدیر مدرسه از حمایت EU جهت برخورداری از دوره های 

آموزش ضمن خدمت درسایر کشورهای اروپائی برخوردار گردیدند. عالوه بر برنامه لئوناردوداوینچی، تعــداد 

 EU ــو 647 دانشآموز سوئدی و کارگر فنی حرفهای جوان از فرصت کسب تجارب کاری درکشورهای  عض

 EUبرخوردار گردیده و تعداد 147 دانشآموز نیز در برنامههای  مبادالتی آموزشی با سایرکشــورهای عضـو

حضورداشتند. درهمان اثناء کادر آموزشی و معلمین سوئدی، به مشارکت  در30 برنامه آموزشی بــا هـدف 

پیشرفت آموزشهای حرفهای پایه مبادرت نمودند. گفتنی است، سال2001/2 هشــتمین سـالی اسـت کـه 

ــد جانبـه آموزشـی کشـورهای  سوئد در برنامههای سقراط و لئوناردوداوینچی حضور مییابد.  مشارکت چن

اروپائی عمدتاً درحوزه آموزش عالی و درچارچوب برنامههای  اتحادیه اروپائی برقرار میگردد. الزم به ذکــر 

است که تعداد دانشآموزانی که به دریافت بورسیه تحصیلی   اراسموس از مؤسسات سوئدی نائل آمده انــد 

ـاره  بر4900 نفر بالغ میگردد. از جمله چنین مشارکت هایی میتوان به  طرح حرفهای لئوناردوداوینچی اش

نمود که طی آن  دانشجویان مراکز آموزش عالی سوئد به آمــوزش عملـی درکـارگاههـای سایرکشـورهای 



 

 

دفتر اطالع رسانی وسنجش افکار  

 

 

 168

  

اروپائی مبادرت مینمایند. طبق آخرین آمار بدست آمده طی سال2001، بــالغ بر156دانشجـوی سـوئدی 

ــای کمـتری جـهت تبـادل بـا  درمراکزمذکور حضور یافتهاند. با وجود اینکه مدرسین دانشگاهها از فرصته

مؤسسات و مراکز علمی خارجی برخوردار میباشند، با این حال به مشارکت در پروژههای پایلوت بــا هـدف 

توسعه روشهای آموزشی، مواد آموزشی، و آموزشهای  فنی و حرفهای مبادرت مینمایند.  از سال 1991، 

دانشگاهها و کالجهای سوئدی همچنین دربرنامه TEMPUS مشارکت داشتهاند. طــی سـال 2000 دولـت 

سوئد در14 پروژه اروپائی که عمدتاً  در زمینه احداث مؤسسات و مدیریــت آموزشـی مراکـز مذکـور بـوده، 

مشارکت داشته است.   

مشارکت میان کشورهای نرماندی  

اساس همکاریهای میان کشورهای نرماندی قرار داد هلیسنکی سال 1962 است.  

ــهت هـر چـه مسـتحکم ترشـدن همکـاری میـان کشـورهای  درسپتامبر 1995 قرار داد مذکور درج

نرماندی اصالح گردیــد. عـالوه بـر ایـن، قـرارداد ویـژه  فرهنـگ، آمـوزش و تحقیقـات بـا عنـوان قـرارداد 

همکاریهای فرهنگی از سال1967 به اجرا در آمد. وزیران آموزش و تحقیق کشورهای نرمــاندی سـاالنه 3 

ــق از جملـه مـهمترین  بار درکمیته وزیران نرماندی به مالقات با یکدیگرمبادرت مینمایند. آموزش و تحقی

حوزههای همکاری میان کشورهای  نرماندی میباشد. بودجه همکاری میان کشورهای نرماندی طی ســال 

ــه  2001 بر 195میلیون MDDK جهت هزینه در2حوزه  آموزش و تحقیقات بالغ میگردد. گفتنی است ک

ــق  از بودجه تقریبی MDDK 787 طی سال 2002 بالغ برMDDK 198  به حوزه آموزش و تحقیقات تعل

گرفت. کمیته وزیران نرماندی به اجــرای طرحهـای نقـل و انتقـال دانشآمـوزان و دانشـجویان کشـورهای 

اروپایی با عنوان  نوردوپالس NORDOPIUS مبادرت مینمایند.از جمله دیگر طرحها میتـوان بـه طـرح 

اعطای بورسیه تحصیلی به دانشآموزان ردههای سنی19-16 سال اشاره نمود. بر اساس  طرح نوردوپــالس 
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NORDOPIUS کلیه دانشجویان، معلمین و کــادر اداری آمـوزش عـالی از حـق برخـورداری از بورسـیه 

تحصیلی در یکی از کشورهای نرماندی برخوردار میگردند. انتظار میرود که از سال2003 پروژه مذکور به 

عنوان طرح دائمی به مورد اجرا گذارده شود. 

اتحادیه اروپا و یونسکو  

کشورهای عضو اتحادیه اروپا به مشارکتهای بسیار مهمی با دولت سوئد درخصــوص تبـادل دانشـجو 

ــه رسـمیت  مبادرت مینمایند. اتحادیه اروپا با مشارکت سازمان یونسکو  به انعقاد قرارداد لیسبون جهت  ب

ــه  شناختن گواهینامه های آموزشی عالی در عمده کشورهای اروپایی مبادرت نموده است.  گفتنی است ک

ــت.  قرارداد مذکور با هدف تسهیل نقل وانتقال دانشجویان کشورهای عضو اتحادیه اروپا منعقد گردیده اس

طرح مذکور طی سال 1997 اصالح گردیده و در سال2001 توسط دولت سوئد به تصویب رسید. طی سال 

2001 طرح آموزش همگانی و« ایفاء تعهد جمعی»  درکنفرانس مطرح گردیــد. درکلیـه کشـورهای حـوزۀ 

ــه مشـکالت و  بالتیک مدارسی فعالیت دارند که به مشارکت با « پروژه دریای بالتیک» درزمینه رسیدگی ب

موضوعات محیطی مبادرت مینمایند.گفتنی است که پروژه مذکور توســط کشـور آلمـان رهـبری شـده و 

کشور سوئد نیز در اجرای آن سهیم میباشد. 

مشاوره تحصیلی  

نهادهای مرکزی  مشاورتی  

مطابق قوانين آموزش وپرورش كشور سوئد خدمات مشاوره تحصيلي بصورت محلي و توسط نهادهاي 

محلي كشور به دانش آموزان ارائه ميگردد. درمدارس پايــه ، وظيفـه معلميـن ارشـد، ارائـه اطالعـات الزم 

ــيز بـه فعـاليت در انجمنـهاي اوليـا ء ومربيـان و يـا  دراختيار دانش آموزان و اولياي آنان ميباشد.والدين ن
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ــائل ميآينـد.  انجمنهاي اوليا ء مبادرت نموده و از اين طريق به اعمال نفوذ بر فعاليتهاي آموزشي مدارس ن

در سطح ملي نيز، انجمن ملي خانه و مدرسه به فعاليت مبادرت مينمايد. 

خدمات مشاوره آموزشی 

ــه راهنمایهـای فنـی  مؤسسات خاصی جهت ارائه خدمات مشاوره آموزشی درکشورسوئدوجودنداشته وکلی

ــه مـدارس کشـور،  ومشاورههای آموزشی در ساختار سازمانی مدارس به دانش آموزان ارائه میگردد. درکلی

مسئولیت فوق برعهده رؤسای مدارس قراردارد. کلیه مدارس کشور ســوئد بردخـالت دانشـجویان و دانـش 

آموزان درزندگی کاری عملی تاکید دارند ، به نحویکه دانش آموزان ازتجربیات عملی کارآمد2-1 هفتهای 

درمحل کار برخوردار میگردند.درحوزههای دیگرآموزشی، بازدیدهـای علمـی و اطـالع رسـانی درخصـوص 

ــه در زمـره  آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان با بازارکار و حرفهها و گزینش مشاغل مختلف درمدارس پای

ــاعی،  اهداف اصلی خدمات آموزشی قرارگرفته است. درسطح محلی، مدارس باحوزه صنایع ، نهادهای اجتم

ــق ازخدمـات مشـاوره آموزشـی برخـوردار  دانشگاههاودانشکدههای کشور همکاری مینمایند تا از این طری

گردند. عالوه براین آژانس ملی ا ستخدام نیز به ارائه خدمات آموزشی- استخدامی مبادرت مینماید.  

ــه میگـردد.کلیـه  درکلیه دانشگاهها ودانشکدههای کشورنیزخدمات مشاوره آموزشی به دانشجویان ارائ

ــه کننـده خدمـات مشـاوره آموزشـی درسـطوح  دانشگاهها و دانشکدههای معتبرکشورسوئد از نهادهای ارائ

مرکزی و نهادها برخوردارمی باشند “ آژانس ملی آموزش عالی“ اصلــی تریـن نـهاد ارائـه کننـده خدمـات 

ــه  مشاوره آموزشی به دانشجویان سوئدی محسوب میگردد. عالوه براین کتاب راهنمای دانشجو نیز به ارائ

اطالعات پایه درخصوص مقطع آموزش عالی مبــادرت نمـوده و بـه توصیـف برنامـه هـای آموزشـی کلیـه 

دانشگاههاو دانشکدههای کشورمی پردازد.کتاب راهنمای مذکوردرمیان کلیه مشاورین آموزشــی دانشـگاهها 

ــه اطالعـات جمـع آوری شـده درخصـوص  توزیع میگرددعالوه براین وب سایت آموزشی“استودرانو”به ارائ
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مراکزآموزش عالی مبادرت نموده و به عنوان پایگاه دادههای آموزش عالی کشورکه دربرگیرنده توضیحــات 

ــق قوانیـن دولـت  ترمهای آموزشی و برنامههای درسی مراکز آموزش عالی میباشد، محسوب میگردد. طب

ــاورهای خـود میباشـد.  سوئد،کمیسیون مشاوره آموزشی سوئد، ملزم به ارائه گزارشی ازعملکردخدمات مش

مسئولیت اصلی ارائه خدمات مشاوره حرفهای برسطوح مختلف شهرداریهای کشورتفویض گردیده است.  

ارزیابی نظام آموزشی  

تاریخچه  

ــیر نگرشـهای  از نظر تاریخی ارزیابی عملکرد  مدارس پدیدۀ تقریباً جدیدی است.  این مفهوم به تغی

آموزشی در اوایل قرن20 باز میگردد. درجهت تشکیل جامعهای ایستا، سیاستها و متدهای آموزشی مراکز 

آموزش کشور سوئد هرچه بیشتر بر نیازهای فردی و اجتماعی دانش آموزان جامعه تمرکز دارد. 

ــها بـاید   اصالحات آموزشی نیمۀ اول قرن20 بر طرز تفکر جدید آموزش تحت عنوان (آموزش نه تن

برآورنده نیازهای فردی باشد بلکه به توسعه جامعه نیز منجر گردد) استوار بوده است. درنتیجــه ، سیاسـت  

ــاذ بـهترین تصمیمـات طراحـی گردیـد. کـارکرد  ارزشیابی تحصیلی در جهت انتخاب بهترین متدها و اتخ

اساسی ارزشیابی هنوز هم به قوت خود پا برجا بوده  و تاریخچۀ آن  به انواع تالشها جهت یافتن کـاملترین 

ــراد، جامعـه و توسـعه آمـوزش آمیختـه اسـت.  طـی دوران اصالحـات  روشهای ارزشیابی درحمایت از اف

تاسال1970، تاکید بیشتری بر ارزیابی نتایج عملکرد دانشآموزان ومراکز آموزشی معطوف میگردید. طــی 

این مرحله اطالعات مربوط به میزان تحقق اهداف تعیین شــده پـس از کسـب اطالعـات درمـدارس بـرای 

تصمیم گیرندگان حیاتی بود.چراکه به مدارس به عنوان سیستمهای کم و بیش بسته نگریسته میشــد. بـا 

شروع دهۀ 90 و اجرای سیستم جدید، تاکید بیشتری برجنبههای کنترلی معطوف گردید. طــی دهـه 90  
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ــطوح  تغییرات قابل مالحظهای در سیستم تعدیل کننده و تقسیم مسئولیتها درمیان مسئولین منتخب س

ــش انتظـارات و کـارائی   مرکزی و محلی به وقوع پیوسته  است.  افت اقتصادی از یک سو عامل اصلی افزای

سیستم محسوب گردید. از سوی دیگر امکان برخورداری از آزادی عمل بیشــتر در انتخـاب و فراهـم آوری 

فرصتهای بیشتر برای دانشآموزان ووالدین آنهادرانتخاب نوع رشته تحصیلی ایجاد گردید. عوامل مذکور 

ــای  سبب ایجاد موقعیتهای جدید جهت ارزشیابی تحصیلی شده و به عقالنیت ومفید بودن با تاکید برنیازه

ــاطع  فردی اهمیت بیشتری داده است درحال حاضر مدارس میبایستی براساس فرمولیزه نمودن اهداف مق

مختلف تحصیلی و پیگیری و حصول به اهداف آموزشی مورد ارزشیابی قرار گــیرند. اهـداف کلـی در هـر 

ــزم بـه تعییـن  نظام  شامل اسناد فورمولیزه بوده و از این روی گرداندگان  مدارس دولتی و غیر انتفاعی مل

اهداف میان مدت جهت نیل  بـه اهـداف نـهائی میباشـند.  درنتیجـه درحـال حـاضر مسـوولیت انتخـاب 

ــت. ارزیـابی منظـم و سـازمانبندی شـده از  روشهای ارزشیابی به طور کامل به مدارس واگذار گردیده اس

آموزشهای زیرمقطع کارشناسی ارشد دردانشگاهها تنها طی سالهای اخیر صورت گرفته است. توسـعه در 

جهت تعیین هرچه بیشتر اهداف و ادارۀ دانشگاهها وکالجها براساس نتایج بدست آمده موجب گردیــده تـا 

ــابل قبـول جـهت تضمیـن کیفیـت آموزشـی   دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بدنبال یافتن راه حل های ق

ــهت  پیشـرفت  باشند.  دانشگاهها و کالجهای محلی تا مدتی به ارزیابی دروس آموزشی به عنوان پایهای ج

ــد. همسـو بـا اعمـال اصالحـات آمـوزش عـالی طـی سـال1993  تحصیلی دانش آموزان مبادرت مینمودن

دانشگاهها و کالجها موظف به ارزیابی کلیه فعالیتهای آموزشی خود گردیدند.دانشگاهها و کالجهای کشــور 

سوئد عهدهدار مسئولیت دستیابی به کیفییت آموزش درمقاطع تحصیلی عالی میباشند. گفتنی اســت کـه 

آژانس ملی آموزش عالی تنها نهاد مجری است که به دانشگاهها و کالجها دراین مهم یاری میرساند. 
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سیاستهای ارزیابی تحصیلی 

آژانس ملی آموزشی مسئولیت ارزیابی آموزش ملی را عهده دار میباشد. گفتنی است که ارزیابیهــای 

ــیگـیرد.  مذکور درجهت تعمیق درک و توضیح  نتایج و روابط میان فعالیتهای آموزشی مدارس صورت م

ارزیابیهای مذکور به صورت برقراری ارتباطات مستقیم با اهداف قابل اجرا در فعالیتهای آموزشی مدارس 

صورت میگیرد. ارزشیابیهای مذکور با  هدف دوگانه نظارت و فراهم آوری  زمینههای الزم جهت توســعه 

مدارس صورت میگیرد. ارزیابیهای مذکور  عمدتاً براساس سه فاکتور ذیل صورت میگیرد:  

ــودن و ارزیـابی چنیـن  در فاکتور اول آژانس ملی  به تشخیص نیازهای آتی مدارس جهت برآورده نم

نیازهای نیاز دارد.  

ــای بازرسـی موجـود قـابل مطالعـه  فاکتور دوم در صورتی اعمال میگردد که  پدیده خاص با روشه

نبوده یا مشاهدات با انتظارات متغیر باشد  

فاکتور سوم درصورتی اعمال میگردد که قانون، تبصره و….  جدیدی به سیستم اضافه شده باشد. 

فعالیتهای موجود در برنامههای ارزیابی تحصیلی به صــورت پـروژهای و در قـالب حـوزۀ هـای ذیـل 

اعمال میگردد: 

1-  بررسی شرایط موفقیت مدارس کشور  

2- اعمال اصول توسعه و قانونمندی در حوزه آموزش  

3-  بررسی شرایط درونی مدارس  

4- بررسی پروسه تدریس و فعالیتهای آموزشی 

5- نیل به دست آوردهای اجتماعی و گزارش نتایج آن  
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گفتنی است که آژانس ملی آموزش عهده دارمسئولیت توسعه، حمایت و نظــارت برتضمیـن کیفیـت 

آموزشی مدارس کشورمیباشد 

خود ارزیابی مؤسسات آموزشی 

از آن جایی که خودارزیابی مؤسسات آموزشی به واسطه قوانین ایالتی صورت نمیگیرد، از  این روی 

ــدراس پایـه،  از مؤسسهای به مؤسسۀ دیگر متفاوت میباشد.  براساس قوانین آموزش کشور سوئد، م

مراکز تکمیلی آموزشی متوسطه و آموزش بزرگساالن تحت نظــارت شهرداریهامیبایسـتی از طـرح 

مشخصی جهت ارزیابی پیوسته برخوردار باشند. عالوه بر این کلیه مــدارس ملـزم بـه ارائـه گـزارش 

ــور میبایسـتی بـر ارزیـابی از مـیزان تحقـق اهـداف  ساالنه کیفیت تحصیلی میباشند. گزارش مذک

آموزشـی و راهکارهـای الزم جـهت  نیـل بـه آن مشـتمل گـردد.  درهرمدرسـه، مدیـران مـــدارس 

عهدهدارمسئولیت چگونگی انجام خود ارزیابیها میباشند. درنتیجه تفاوتهای بسیار زیادی درمیـان 

ــای کشـور، مسـئولیت  مدارس در نحوۀ انجام ارزشیابیهای تحصیلی وجود دارد. دانشگاهها و کالجه

ارزیابی کیفیت فعالیتهای آموزشی را عــهدهدار میباشـد. طـی هـر دورۀ 3 سـاله آموزشـی، کلیـه 

ــایج حاصلـه طـی طـرح ارتقـاء  مؤسسات ملزم به ارتقاء کیفیت آموزشی خود میباشند. طرحها و نت

ــیگـیرد .نقطـه آغـازین  کیفیت تحصیلی توسط آژانس ملی آموزش عالی مورد ارزیابی کیفی قرار م

ــم آوری فرصـت برعـهده گرفتـن مسـئولیتهای آموزشـی  کلیه معیارهای ارتقاء کیفی تحصیلی فراه

توسط دانشجویان میباشد. این درحالی است که دانشگاهها و کالجهای کشور  موظف به حمایت از  

دانشجویان در انتخاب و مطالعــه دروس تـا سـطوح  پیشـرفته میباشـند. عـالوه بـر دانشجویـان، 

ــزم بـه تجدیـد و نوسـازی دانـش موجـود و  مدرسین، محققین و سایرکادر فعال درحوزۀ آکادمی مل

روشهای آموزشی میباشند. عمده ارزیابی مدارس کشور به صورت محلی و در ســطح شـهرداریها و 
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مدارس صورت میگیرد. طبــق قوانیـن آموزشـی اداره کننـدگـان مـدارس ملـزم بـه ارائـه  طرحـی 

درخصوص فعالیت مدارس جهت نمایش چگونگی اداره و توسعه سیستم مــدارس محلـی میباشـند. 

ــدارس، ملـزم  طرح ارزیابی شهرداریها از مدارس کشور به صورت دائم صورت میگیرد.شهرداریها و م

به ارائه گزارشهای ساالنه مشتمل بر ارزیابی از میزان تحقق اهداف آموزشی میباشند.  

ارزیابی محلی  

ــرد مراکـز پیـش دبسـتانی، مـدارس و  دولت سوئد مسئولیت کلی نظارت، پی گیری و ارزیابی عملک

ــای منطقـهای صـورت  مراکزآموزش عالی را برعهده دارد. مسئولیت  ارزیابی ملی نیز توسط آژانسه

میگیرد. آژانس ملی آموزش مسئولیت ارزیابی سیستم مدارس ( پیش دبستانی و مدارس محلـی) را 

عهدهدار میباشد واین درحالی است که آژانس ملی آموزش عالی عهدهدار مسئولیت ارزیابی عملکرد 

ــدارس پیـش دبسـتانی   مراکز آموزش عالی میباشد. الزم به ذکر است که اجرای برنامههای جدید م

ــی در سـطح ملـی منجـر  به برخورداری از  فرصتهای   بیشتری جهت  ارزیابی فعالیتهای آموزش

ــوان بـه  بازرسـی و ارزیـابی عملکـرد  گردیده است.  از جمله وظایف اصلی آژانس ملی آموزش میت

مدارس کشور اشاره نمود. هیئت ارزیابی کیفی تحصیلــی در مورخـه1جوالی1999 در آژانـس ملـی 

ــت آموزشـی را عـهدهدار  آموزش تشکیل یافت.  هیئت مذکور از سوی دولت مسئولیت بررسی کیفی

میباشد. عملکرد  شهرداریها نیز توسط بازرسین ملی که هرساله به خدمت گرفته میشوند بررسی 

شده و مورد ارزیابی قرار میگیرد.   

نظام ارزشیابی تحصیلی آموزش عالی 

ارزیابی آموزشی در نظام آموزشی سوئد به ویژه نظام آموزش عالی از طریق برگزاری آزمونهای ادواری 

و آزمونهای نهایی و پایان ترم صورت میگیرد. عمده ارزیابی تحصیلی دانشجویان مقطع آموزش کارشناسی 
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عمومی به ارزیابی مقاالت انفرادی دانشجویان طی20واحد آموزشی و ارزیابی مقــاالت آمـوزش دانشـجویان 

مقطع کارشناس تخصصی به ارزشــیابی آموزش10واحـدی محـدود مـیگـردد.الزم بـه ذکـر اسـت کـه در 

دورههای آموزش تخصصی مقطع کارشناس نحوه ارائه مقاالت به صورت فردی یا گروهی اختیــاری اسـت. 

ــی بـرای  در سیالبس آموزشی هر یک از رشتهها ی تحصیلی، نمرات اعطا شده به هر یک از مقاالت آموزش

دانشجویان ثبــت گردیـده و درپایـان دوره توسـط دایـره ملـی امتحانـات مـورد ارزیـابی و سـنجش قـرار 

میگیرد.گفتنی است چنانچه دانشجویان موفق به ارائه مقاالت مناسب طی دوره آموزشــی خـاص نگردنـد، 

ــداوم كتبـي  ملزم به اخذ مجدد واحدهای آموزشی مذکورمیباشند. كليه رشتههاي تحصيلي از آزمونهاي م

ويا كتبي ـ شفاهي برخوردارميباشند. با اين وجود آزمونهاي نهايي ويــژه دورههـاي آموزشـي٣ تـا ٥ سـاله 

وجود ندارد. اين بدان معني است كه دانشجويان همواره ميبايست جهت اثبات آمادگي آموزش خــود طـي 

ــاس٣ گانـه مـردود ،  هر ٣ تا ٤ هفته آموزشي از آمادگي الزم برخوردار باشند.نمرات تحصيلي عموماً با مقي

قبول و قبول مشروط ارائه ميگردد. در برخي واحد هاي درسي نيز تنها سطوح  قبول و مردود وجـود دارد.  

ــوردار ميباشـند.  برخي دانشكدهها، نظير دانشكدههاي مهندسي وحقوق از سيستم نمرهبندي متفاوتي برخ

درکشور سوئد هیأت اعضای علمی که مســتقل از دولـت و سـایر مؤسسـات آموزشـی فعـالیت مینمـاید ، 

مسوولیت ارزیابی عملکرد مراکــز آمـوزش عـالی را برعـهده دارد. هیـأت مذکـور بـا جمـع آوری اطالعـات 

ــه و تحلیـل آن ، تغیـیرات و اقدامـات اصالحـی ضـروری را  درخصوص نحوه عملکرد نظام آموزشی و تجزی

پیشنهاد مینماید.طرح ارزشیابی هیأت مذکور برمطالعات جامع درخصوص برنامه های آموزشی و پژوهشی 

ــوی مشـخصی اسـتفاده نشـده،  بلکـه  مشتمل میگردد.گفتنی است که طی فرآیند مذکور از هیچگونه الگ

ــی برخـود  چگونگی ارزشیابی به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی مد نظرقرارمیگیرد. سیاست هیأت امنای مل
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ارزیابی با مشارکت همتایان ملی و بین المللی استوار بوده و برگســترش روشـهای کنـترل کیفـی و فراهـم 

آوردن شرایطی جهت ارتقاء کیفی مؤسسات تاکید دارد. 

نهادهای مرکزی ارزشیابی آموزش عالی  

ــه کشـوری  هدف اصلی سیاست مقطع آموزش عالی کشور سوئد این است که کشور از لحاظ علمی  ب

ــارت برکیفیـت آمـوزش عـالی را برعـهده  پیشرو مبدل گردد. دولت و مجلس ملی سوئد مسئولیت کلی نظ

دارند.این در حالی است که  دانشگاهها و کالجها نیز درقبــال تضمیـن کیفیـت و توسـعه کیفـی آمـوزش و 

ــای صـورت گرفتـه توسـطه آژانـس ملـی آمـوزش عـالی و  تحقیق به نوبه خود مسئول میباشند. ارزیابیه

ــوزش عـالی محسـوب مـیگـردد. مـهمترین  مسئولیت نظارتی آن بخشی از راهکارهای تضمین کیفیت آم

وظیفه آژانس مذکور بررسی و ارزشیابی کیفیــت دوره هـای آموزشـی و تـالش درجـهت افزایـش کیفیـت 

موسسات آموزش عالی میباشد.   

سیستم کیفی ارزیابی آموزش عالی درکشور سوئد برموارد ذیل استوارمیباشد:   

1- ارزیابی عناوین و برنامه های آموزشی از سال 2001 

ــار بـه ارزیـابی مـواد و برنامـههای آمـوزش عـالی   آژانس ملی آموزش عالی  هر 6 سال یکب

مبادرت مینماید.   

2- حق اعطاء مدارک علمی  

ــده   تقاضای برخورداری از حق اعطاء مدارک علمی توسط آژانس ملی آموزش عالی بررسی ش

و براساس معیارهای خاصی که شامل بررسی کامل شرایط مؤسسات آموزش عالی جهت ارائه 

برنامه های آموزشی است مورد ارزیابی قرار میگیرد.   

3- ارزیابی کیفیت کار موسسات آموزش عالی  
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کلیه دانشگاهها و کالجهای کشور سوئد ملزم بــه تقویـت کیفـی برنامـههای آموزشـی و ارائـه 

گزارشات ساالنه از عملکرد خود به دولت میباشند. آژانس ملی آموزش عالی نیز به بررســی و 

ــهت ارتقـاء کیفیـت مؤسسـات آمـوزش عـالی مبـادرت  ارزیابی تالشهای انجام گرفته در ج

مینماید.  

نظام جدید ارزیابی کیفیت آموزشی 

سیستم نمره دهی جدید عینی بوده و در عوض نسبی بودن به میزان موفقیت تحصیلی و دستیابی به 

ــتم مذکـور بـا شـا خـص هـای تقسـیم بنـدی دروس همـاهنگی  اهداف غائی آموزشی بستگی دارد. سیس

دارد.نمرات نهایی در ارزیابی کشوری طی سال هشتم تحصیلی اعطا میگــردد.ایـن نمـرات درمقیـاس سـه 

ــه دانـش آمـوزان اعطـا مـیگـردد. امکـان ارزیـابی  تایی قبول ، قبول مشروط و مردود تحت شرایط ویژه ب

ــدن،  تحصیلی دانش آموزان از طریق برگزاری آزمونهای کشوری فراهم آمده است.آزمونهای تشخیصی خوان

نوشتن و ریاضیات درکلیه مدارس منطقهای در پایان سال دوم  برگزار میگردد. کلیــه مـدارس منطقـهای 

موظف به برگزاری آزمونهای موضوعی در پایان سال 5 و9 در خصوص زبان سوئدی ، انگلیسی وریاضیـات  

ــق  میباشند. درمدارس مستقل نیز آزمون سوئدی  برگزار میگردد. پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از طري

ــي گـردد. در حـال  سنجش مداوم مورد بررسي قرارمي گيرد . درمقطع آموزش پايه هيچ آزموني برگزار نم

ــه كليـه  حاضر طي٧ سال اوليه آموزش هيچ نمرهأي به دانش آموزان اعطاء نمي گردد.اين درحاليست كه ب

دروس پايه هاي ٨ و٩ مدارس پايه نمره اعطا شده و بــه عنـوان معيـاري جـهت ورود بـه مراكـز مقدمـاتي 

متوسطه مورد سنجش قرار ميگيرد. نمرات در يك مقياس ٥ تايي اعطاء ميگردد. باالترين نمره ٥ و نمــره 

ميانگين ٣ است. اين نمرات  نسبي ميباشند يعني با توجه به ميانگين كشوري بدست آمــده در هـر واحـد 

ــيرد .  تعيين ميگردند. مقايسه  بين دو كالس تنها از طريق آزمودن نتايج مربوط به هر درس صورت ميگ
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ــه حضـوري بـا والديـن  مدارس پايه به بررسي پيشرفت و يا مشكالت درسي دانش آموزان از طريق مصاحب

آنان مبادرت مينمايند.  

مدیریت  و برنامه ریزی آموزشی 

مسوولیت رسیدگی برامور آموزشی و پرورشی کشورسوئد برعهده وزارت آموزش و پــرورش و علـوم و 

ــای  مسئولیت نظارت برعملکرد مراکز آموزشی و پرورشی کشور برعهده شوراهای استانی، شهرداریها و روس

مدارس خصوصی کشورمی باشد.این درحالیست که مسئولیت اصلی نظارت برنظام آموزش و پرورش کشور 

ــی  برعهده مؤسسه ملی آموزش و پرورش میباشد. مسئولیت اداره وحمایت از برنامه های آموزشی و پرورش

کودکان استثنایی نیز برعهده مؤسسات سوئدی ویژه آموزش و پرورش استثنایی است.انجمن ملی کمکهای 

ــوزش  دانش آموزی سوئد نیزمسئولیت بخش اداری و ارزیابی کمکهای مالی ویژه مقاطع آموزشی پس از آم

پایه درکشور سوئد را بر عهده دارد. 

سیاستهای مدیریت آموزشی  

ــر تمرکـز زدائـی هـر چـه بیشـتر در مدیریـت  جهت گیریهای گستردهای در نظام آموزشی سوئد، ب

آموزشی متمرکز میباشد. نظام آموزشی سوئد از سطح مدیریتی منطقهای برخوردار نبوده و تنــها برخـی از 

ــور عمـال مسـوولیت ارائـه،  آژانسهای ملی از سازماندهی منطقهای برخوردار میباشند. شهرداریهای کش

رسیدگی و نظارت بر آموزشهای عمومی پیش دانشگاهی را عهده دارمیباشند.  

تقسیم  مسئولیتها 

ـير  مسئوليتهاي كلي آموزش وپرورش درسوئد برعهده پارلمان(مجلس ملي سوئد) و دولت ميباشد . غ

از دانشگاه علوم كشاورزي كه تحت نظارت وزارت كشاورزي قرار داشته و آموزش استخدامي كه مســئوليت 



 

 

دفتر اطالع رسانی وسنجش افکار  

 

 

 180

  

آن برعهده وزارت كار است،كليه آموزشهاي عملي و تئوريك تحت نظارت وزارت آموزش وعلــوم قـرار دارد 

.مسئوليت كلي آموزش پيش دبستاني نيز برعهده وزارت بهداشت وامور اجتماعي است.از جمله خصوصيات 

ــي سـوئد ميتـوان بـه تقسـيم كـار ميـان وزارتخانـه هـا وآژانـس هـاي مديريتـي اشـاره  بارز نظام مديريت

نمود.وزارتخانه هاي مذكور با برخورداري از١٥٠ پرسنل وظيفه آماده سازي برنامه هاي دولتي جــهت ارائـه 

به پارلمان، اعمال قانونگذاري و تصويب وتدويــن قوانيـن كلـي ويـژه آژانـس هـاي مديريتـي را بـر عـهده 

دارند.مسووليت اجراي قوانين وتصميمات دولت نيز بر عهده١٠٠ آژانس مديريتــي نسـبتاً مسـتقل گـذارده 

ــي كـه تحـت نظـارت وزارتخانـه  شده است. از جمله مهمترين مراجع مسئول فراهم آوردنده زمينه تحصيل

آموزش وپرورش و وزارت علوم فعاليت مينمايند ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:  

          ١- شوراهاي ايالتي و بخشي  

٢- مديران مدارس   

٣- مديران ادارات منطقهاي  

گفتني است كه مديريت آموزش وپرورش درسطح منطقهاي طي سال ١٩٩٢ لغــو گرديـد. آمـوزش 

وپرورش عمومي دركشور سوئد به صــورت سـنتي سـاماندهي شـده و تـا مدتـها  بصـورت متمركـز اداره 

ميگرديد. ايــن درحـالي بـود كـه بـه واسـطه وضـع قوانيـن و برنامـه هـاي آموزشـي،دولـت بـه بررسـي 

ــه هـاي تحصيلـي دولتـي  دستورالعملها و قوانين حاكم برفعاليتهاي آموزشي و بهره گيري از كمك هزين

مبادرت نمود، به نحويكه طي سالهاي اخير نظام آموزش وپرورش كشــور دسـتخوش تغيـيراتي گرديـده و 

درحال حاضر نظارت آموزشي مراكز آموزشي كشور براصول كلي توزيع وظايف آموزشي وپرورشي سوئد از 

طريق تعيين اهداف ملي فعاليتهاي آموزشي توســط مجلـس ملـي و دولـت اسـتوار ميباشـد. بـه عبـارت 

ــان موسسـات مختلـف آموزشـي عـهده دارمسـئوليت  ديگركارشناسان آموزش محلي، ملي و ساماندهندگ

اجراي فعاليتهاي آموزشي درراستاي نيل به اهداف ملي ميباشند. 
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ساختار مدیریت آموزشی  

مسوولیت مدیریت درون ساختاری مقاطع آموزش پیش دبستانی آموزشــی پایـه و آمـوزش عـالی بـه 

صورت محلی بر عهده خود مؤسسات میباشد. قوانین مدیریت آموزشی توســط ریکسـدگ تصویـب شـده، 

ــهار چـوب کـاری مدیریـت آموزشـی کشـور را شـکل  دستورات آن توسط دولت صادر گردیده و این دو چ

میدهند .عمده مسئولیتهای آموزشی شهرداریها به مراکز آموزش پیش دبستانی و مراکــز آمـوزش پایـه 

تفویض میگردد.گفتنی است که تفویض چنین مسئولیتی به مؤسسات محلــی آموزشـی، تـالش در جـهت 

ــردد. درحـوزه آمـوزش عـالی،  ارتقاء توانایی تصمیم گیری و سازماندهی آموزشی مراکز فوق محسوب میگ

دانشگاهها و دانشکدهها ، خود به تصمیم گیری در خصوص روند مدیریتی بر پایه چهار چوب تعییــن شـده  

و قوانین و آئین نامههای آموزش عالی مبادرت مینمایند. دركشور سوئد قوانين وضع شده آموزشي از زيــر 

نظر پارلمان گذشته وتصميمات مربوط به سرمايهگذاري دولتي در نظام آموزش وپرورش اتخاذ مــيگـردد. 

ــوزش رسـيدگـي نمـوده و بـه توزيـع  دولت نيز به قوانين وخط مشي هاي كلي حاكم  بر انواع گوناگون آم

ــن طـرح و برنامـه هـاي آموزشـي مـدارس كشـور  بودجه دولتي مبادرت مينمايد. دولت همچنين به تعيي

ــام  مبادرت نموده و مسئوليت بررسي كليه فعاليتهلي آموزشي و ارزيابي آنها و توسعه، بهبود و تمركز بر نظ

آموزشي كشور را عهده دارميباشد.عالوه بر اين، دولت همچنين موظف به اعطاي كمكهاي مالي بــه دانـش 

ــهاي آموزشـي دولـت ميبايسـتي از طريـق  آموزان ميباشد. مطابق نظركارشناسان مجلس و دولت، فعاليت

آژانس هاي دولت مركزي كه يك رده پايين تر از وزارت آموزش وعلوم قراردارند، صورت گيرد .اصلي تريـن 

مرجع ذيصالح كه عهده دارمسئوليت بازرسي و نظارت برنظام آموزشي كشور سوئد ميباشــد، آژانـس ملـي 

ــي، ارزيـابي و  آموزش وپرورش است.از جمله مهمترين مسئوليتهاي  آژانس مذكور ميتوان به بررسي عموم

ــز فعاليتـهاي آموزشـي مـدارس، تضميـن انجـام  نظارت  بركليه فعاليتهاي آموزشي مدارس، توسعه متمرك
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ــاي  تحقيقات و ارائه آموزش ضمن خدمت به معلمين اشاره نمود آژانس مذكور همچنين به ارائه آموزش ه

ــرد  اوليه به مديران مدارس و ارائه آموزشهاي خدمتي به معلمين مبادرت مينمايد. مسئوليت ارزيابي عملك

ــته بـه آمـوزش عـالي نـيز بـر عـهده دفـتر رياسـت  مراكز آموزش عالي و بازنگري وارزيابي موسسات وابس

دانشگاههاي سوئد ميباشد.دفتر مذكور همچنين عهده دارمسووليت بررسي شايستگي يا عــدم شايسـتگي 

موسسات آموزش عالي در جهت ارائه مدارك علمي ميباشد. بررسي وضعيت فعاليت دانشگاهها وكالجــهاي 

دانشگاهي در سطح ملي برعهده آژانس ملي آموزش عالي قرار دارد.آژانس مذكور به ارائه خدمات متنوعــي 

به موسسات آموزش عالي و ارائه اطالعات درخصوص آموزش عالي در سوئد مبادرت مينمايد. 

ــه دولـت مبـادرت نمـوده و   آژانس هاي ملي ، به ارائه گزارشات ساليانه و پيشنهادات بودجهاي خود ب

هر٣ سال يكبار تصويــر منطقـي و شـفافي از وضعيـت عملكـرد موجـود خـود بـه دولـت و مجلـس ارائـه  

مينمايند.گفتني است كه آژانسهاي مذكور همچنين اطالعات الزم جهت توسعه دراز مدت حوزه آموزش را 

دراختيار مراكز آموزشي سراسر كشور قرار ميدهند. 

مدیریت آموزش در سطح ملی  

ــا مسـائل  مسئولیت مدیریت آموزش در سطح ملی بر عهده وزارتخانههایی است که به طور مستقیم ب

آموزشی در ارتباط میباشندکه از آن جمله میتوان بــه وزارت آمـوزش و علـوم، وزارت کشـاورزی و وزارت 

صنایع، استخدام ، ارتباطات و آژانسهای مرکزی مرتبط با آن اشاره نمود.  

ــوزان اسـتثنایی ) برعـهده  مسوولیت آموزش کودکان استثنایی در سطح ملی ( آموزش پایه دانش آم

آژانس ملی آموزش دانشگاهها، دانشگدهها و مراکز آموزش عالی کشورمیباشد.الزم به ذکر اســت کـه سـایر 

انواع آموزش توسط نهادهای محلی مدیریت و نظارت میگردد.  
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وزارت آموزش و علوم  

وزارت آموزش و علوم از تعدادی کارشناس امور دولتی به عنوان مشاور برخوردار میباشد. بالفاصلـه از 

وزیر، تعدادی معاون کشوری مسئولیت کلی رسیدگی بر عملکرد وزارت خانه را بر عهده دارند. 

وزارت آموزش و علوم سوئد از دوایر ذیل متشکل میگردد:  

دایره آموزش بزرگساالن  

دایره آموزش عالی  

دایره تحقیقات آموزشی  

دایره مدارس و مراکز آموزشی کشور  

دایره پذیرش و حمایت تحصیلی  

مسئولیت برقراری هماهنگی میان بودجه آموزشی و نهادهای مدیریتی کشور بر عهدۀ دبیرخانه امــور 

بین المللی و دبیرخانه حقوقی مراکز آموزشی کشورمیباشد.  

آژانسهای ملی  

آژانسهای اداری مرکزی مستقل از وزارت آموزش و علوم فعالیت نموده و با مسئولیت خود منطبق با 

اصول کلی تعیین شده توسط دولت به اتخاذ تصمیم مبادرت مینمایند. اصول آموزشــی نـه تنـها در قـالب 

دستورات کلی ، بلکه به صورت اسناد ساالنه دولتی و آیین نامههای تعیین وظایف مسئولین به آژانسهــای 

ــی از فعالیتهـای خـود بـه  مذکور ارائه میگردد.گفتنی است که آژانسهای مذکور هر ساله به ارائه گزارش

وزارت آموزش و علوم مبادرت مینمایند. آژانسها و سازمانهای ذیل نیز تحت نظارت وزارت آموزش و علوم 

فعالیت مینمایند :  
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1.آژانس ملی آموزش  

آژانس ملی آموزش بزرگترین آژانس مرکزی آموزش کشور سوئد میباشد که مسوولیت ارائه و نظارت 

ــزرگ سـاالن را عـهده دار  بر فعالیتهای پیش دبستانی، خدمات مراقبت از کودکان مدرسهای و آموزش ب

ــا  میباشد .مجلس ملی سوئد (ریکسدگ) و دولت نیز به تعیین اصول کلی و اهداف ملی این گونه فعالیته

ــم  مبادرت مینمایند.آژانس ملّی آموزش همچنین وظیفه آزمون، پی گیری، ارزش یابی نظارت آموزش و ه

چنین ارائه طرحهایی در جهت گسترش این گونه فعالیتها را بر عهده دارد. آژانس ملی آموزش هم چنین 

ــر و  وظیفه تعیین اولویتهای آموزشی درخصوص مسائل مربوط به برخورداری از امکانات ملی آموزشی براب

ــس ملـی آمـوزش  برقراری امنیت قانونی و حقوقی برای دست اندرکاران حوزه آموزش را بر عهده دارد. آژان

همچنین به تخصیص منابع مالی به دانشگاهها و دانشکدههای کشور مبادرت مینماید. 

ــهای تحقیقـاتی در نظـام آموزشـی ، اجـرای  گفتنی است که منابع مالی مذکور درجهت انجام فعالیت

ــنل مـدارس و هـم چنیـن  برنامههای تربیتی رؤسای مدارس، ارائه آموزش ضمن خدمت به معلمین و پرس

اعطای بورسهای آموزشی به آموزش ضمن خدمات معلمان، صرف میگردد. آژانس ملی آموزش هم چنین 

به تدارک منابع اداری و دبیرخانهای مورد مراکز آموزشی خارج از کشور مبادرت مینماید.  

2. مؤسسه ملی آموزش استثنایی سوئد 

ــی مؤسسـه  مؤسسه ملی آموزش استثنایی سوئد در اول جوالی 2001 تأسیس گردید. مسوولیت اصل

ــالی بـه مراکـز آمـوزش کودکـان اسـتثنایی میباشـد.مؤسسـه فـوق بـه واسـطۀ  مذکور، تخصیص منابع م

ــامینی دیگـر  سازماندهی مجدد مراجع قبلی ( آژانس ملی آموزش استثنایی سوئد (SIH) و تعداد 4 مرکز ت

ــهت  تشکیل یافت .هدف اعمال چنین تغییرات سازمانی در وهله نخست، استفاده بهینه از منابع ملی در ج

پشتیبانی از آموزش کودکان استثنایی و خلق شرایط بهتر در جهت برقراری همکاری میان شوراهای ملی ، 

ــایت از  شـهرداریها و شـوراهای اسـتانی میباشـد.وظیفـه اصلـی موسسـات آمـوزش اسـتثنایی سـوئد حم
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شهرداریهاو سایر دست اندارکاران مدارس استثنایی کشور میباشد.مؤسسات فوق هــم چنیـن مسـوولیت 

ــه فعالیتهـای  فراهم آوری مواد آموزشی ویژه دانش آموزان استثنایی را عهده دار میباشند.گفتنی است ک

عمده مؤسسات مذکور در5 منطقه و 4 مرکز صورت میگیرد. دبیرخانه آمــوزش ملـی کودکـان اسـتثنایی 

ــای مؤسسـات فـوق مبـادرت نمـوده و مسـوولیت اجـرای  سوئد نیز به اداره ، نظارت و هماهنگی فعالیته

سیاستهای ملی حوزه کودکان استثنایی را بر عهده دارد.  

3.آژانس ملی ناشنوایان  

در ابتدای جوالی 2000، آژانس ملی ناشنوایان و کم شنوایان تاسیس گردید.آژانس مذکور از6 واحــد 

آموزشی ویژه دانش آموزان ناشنوا و کم شنوا و یک دبیرخانه مرکزی متشکل میگردد.گفتنی اســت کـه 5 

ــنوا و ناشـنوا تعلـق دارد.واحـد  واحد از 6 واحد آموزشی فوق به مدارس منطقهای ویژه دانش آموزان کم ش

ششم آموزشی، مدرسه ملی دانش آموزان ناشنوا است که از اول جوالی 2000 به آمــوزش دانـش آمـوزان 

نابینا و ناشنوای مادرزادی مبادرت مینماید.  

4.آژانس ملی آموزش عالی  

آژانس ملی آموزش عالی، نهاد مرکزی حوزه آموزش عالی کشور است کـه مسـئولیت اجـرای وظـایف 

ــکدههای خصوصـی آمـوزش  عام آموزش عالی (رسیدگی و نظارت بر عملکرد دانشگاهها، دانشکدهها و دانش

عالی برخوردار از امتیازات کشوری را بر عهده دارد.آژانس ملی آموزش عالی همچنین مسوولیت ارزشــیابی، 

پیگیری، تهیه اطالعات و برقراری همکاریهای بین المللی را بر عهده دارد. آژانس مذکور همچنین از اجرای 

برنامههای آموزشی در جهت ارتقاء کیفی آموزش عالی حمایت مینماید.عالوه بر این، آژانس ملــی آمـوزش 

عالی به ارزیابی آموزش خارجی و ارائه اطالعاتی در خصوص برنامههای آموزش خارجی مبادرت مینماید.  

ــی بـه مراجعـات آمـوزش  آژانس مذکور هم چنین به تدارک منابع اداری و دبیرخانهای جهت رسیدگ

عالی و اتخــاذ تصمیـم گیریهـایی درخصـوص انتصـاب افـراد در مراکـز آمـوزش عـالی کشـوری و اتخـاذ 
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تصمیماتی در جهت نحوه پذیرش دانشجویان در مراکز آموزش عالی مبادرت مینماید.شورای تجدیــد نظـر 

ــوزش عـالی همکـاری مینمـاید، بـه اعطـای امتیـازات آموزشـی بـه  آموزش عالی نیز که با آژانس ملی آم

ــس  فعالیتهای گستردهای در رابطه با کیفیت و ابتکارات آموزشی به آموزش پیش از فراغت از تحصیل و پ

ــای گسـترده  آموزشـی و ارزشـیابی  از فراغت از تحصیل،جمع آوری و توزیع اطالعات درخصوص فعالیته

فعالیتهای آموزشی که توسط شورای مذکور تامین اعتبار گردیده است، مبادرت مینماید.  

5 .دفتر ملی پذیرش آموزش عالی  

ــادرت مینمـاید.  دفتر ملی پذیرش آموزش عالی (VHS) به اجرای عمل کردهای خدماتی معینی مب

گفتنی است که عملکردهای مذکور متعاقب درخواست دانشگاهها و دانشکدههای کشور و در جــهت کمـک 

به روند پذیرش دانش جویان، تدارک امکانات و ارائه خدمات حقوقی به مورد اجرا گذارده میشود.  

سازمان ملی حمایتهای آموزشی  

مرجع اداری مرکزی جهت رسیدگی به مســائل اجتمـاعی حـوزه آمـوزش، سـازمان ملـی حمایتـهای 

ــای مـالی آموزشـی و پـی گـیری و ارزشـیابی  آموزشی سوئد (CSN) میباشد که مسوولیت ارائه حمایته

خدمات مالی مراکز آموزشی را عهده دارمیباشد سازمان ملی حمایتهای آموزشــی(CSN) از دفـتر مرکـزی 

ــترمحلی مسـتقر در6 منطقـه کشـور متشـکل  مستقر در ساندسوال و سازمان منطقهای متشکل از 24 دف

میگردد.  

شورای ملی آموزش بزرگ ساالن  

شورای ملی آموزش بزرگساالن سوئد که در سال1991 تاسیس گردید، سازمانی غیرتجــاری متشـکل 

از فدارسیون شوراهای استانی سوئد و سازمان ملی دبیرستانهای مردمی(RIO )میباشد.  
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شورای مذکور تحت نظارت مجلس ملی سوئد (ریکســدگ) و دولـت بـه تخصیـص منـابع مـالی  بـه 

نهادهای آموزش بزرگساالن و مراکز آموزش متوسطه مردمــی، ارائـه گزارشـات سـالیانه درخصـوص مبـالغ 

بودجه به دولت، ارزیابی عملکرد سازمانهای مردمی و شبکه آموزش آزاد بزرگســاالن و راه انـدازی ایسـتگاه 

الکترونیکی درجهت ارتقای سطح آموزش ملّی مبادرت مینماید. شورای ملی آموزش بزرگ ساالن سوئد به 

ــر خـط مشـی آمـوزش آزاد بـزرگسـاالن و همـاهنگی فعالیتهـای  عنوان نماینده اعضای خود به نظارت ب

بینالمللی مبادرت مینماید. دفاتر خدمات اطالع رسانی مراکز آموزش متوسطه مردمی سوئد (FIN) نیز به 

عنوان بخشی از شورای ملی آموزش بزرگساالن سوئد و به عنوان مرکز اطالع رسانی مراکز آموزشی مذکور،  

مسوولیت فراهم نمودن اطالعات کلی برای تعداد 147مرکز آموزش متوســطه مردمـی در سراسـر کشـورو 

ــش  تهیه و توزیع اطالعاتی درخصوص ترمهای تحصیلی و ارائه اطالعات الزم در جهت هدایت تحصیلی دان

آموزان به مراکز آموزش متوسطه مردمی را عهده دارمیباشند.  

آژانس ملی آموزش غیر رسمی بزرگساالن  

آژانس ملی آموزش غیر رسمی (CFL) مسئولیت افزایش نرخ بــهره وری افـراد از روشهـای آمـوزش 

غیر رسمی اعم از آموزش از راه دور و آموزش آزاد بزرگســاالن را بـر عـهده داشـته و بـه تکمیـل فعـالیت 

شهرداریها درجهت تأمین آموزش بزرگساالن با ارائه ترمهای یکسان آموزش از راه دور مبادرت مینماید. 

آژانس مذکور از دو واحد عملیاتی اصلی یکی درهارنوسند و دیگــری در نورکـوپینـگ بـر خوردارمیباشـد. 

گفتنی است که دفتر مرکزی آژانس مذکور درهاسلن هلم مستقرمیباشد.  

آژانس ملی آموزش فنی پیشرفته  

ــرفته (KY)را عـهده دار  آژانس فوق درهاسلن هلم مستقر بوده و وظیفه اداره طرح آموزش فنی پیش

میباشد. آموزش فنی پیشرفته(KY) شکل جدیدی از آموزش پس از مقطع آموزش متوسطه میباشــد کـه 
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ــادی  پس از ارائه چندین ساله آن به شکل طرحی آزمایشی، از اول ژانویه 2002 به عنوان بخشی از نظام ع

آموزشی کشور سوئد مطرح میباشد.  

دایره آمار سوئد  

دایره آمار سوئد (SCB) مجری تدارک آمارهای رسمی درکشور سوئد میباشــد. دایـره مذکـور تحـت 

ــالی در جـهت  نظارت وزارت آموزش و علوم نبوده، اما از طریق آژانس ملی آموزش و آژانس ملی آموزش ع

جمع آوری اطالعات آموزشی و ارائه آن به عالقمندان مورد نظارت و ارزیابی قرارمیگیرد.  

مدیریت آموزشی در سطح منطقهای  

كارشناسان و مراجع منطقهاي واحدهاي قانوني بوده و از اين طريق خدمات پايــهاي را ارائـه نمـوده و 

ــادرت نمـوده و در  درازاي آن از دولت سوبسيد دريافت مينمايند.عالوه بر اين به وصول ماليات بردرآمد مب

ازاي ارائه خدمات مختلف دستمزد دريافت مينمايند.درعمل ميتــوان گفـت كـه دركشـور سـوئد آمـوزش 

ــط كارشناسـان محلـي اداره مـيگـردد. از اول ژانويـه سال١٩٩١مسـئوليت  وپرورش پيش دانشگاهي توس

آموزش كادر آموزشي كه قبالً  بر عهده دولت بود به شهرداريهاي سراسركشور واگذار گرديد. از اول جوالي 

١٩٩١ نيز مسووليت تام تدارك و ارائه فعاليتهاي آموزشي مدارس سراســر كشـور بـه شـهرداريها تفويـض 

گرديد.در پي اجراي مقررات وخط مشي اصلي دولت، شوراهاي شهرداري ، به انتخاب يك يا چنــد كميتـه 

ــي و نظـارت بـر رونـد پيشـرفت تحصيلـي مـدارس كشـور ملـزم  جهت اجراي فعاليتهاي آموزشي وپرورش

گرديدند. عالوه بر اين كميته هاي مذكور به نظارت برمناسب و مطلوب بودن شرايط خارجي مراكز آموزش 

ــوئد ميتـوان بـه  وپرورش موظف گرديدند. از جمله مهمترين وظايف كميته هاي آموزشي مدارس كشور س

موارد ذيل اشاره نمود: 
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ــا عـدم وجـود تسـهيالت الزم آموزشـي  ١- نظارت بر روند احداث مدارس و وجود ي

درمدارس 

٢- تضمين وجود هماهنگي ميان فعاليتهاي آموزشي مدارس منطقه اي 

٣-  نظارت بر روند استخدامي معلمين ماهر و سايركادر آموزشي  

٤- نظارت بر روند سرمايه گذاريهاي آموزشي و مطابقت يا عدم مطــابقت فعاليتـهاي 

آموزشي مدارس با خط مشي اصلي وكلي آموزش 

  ٥- بررسي برخورداري يا عدم برخورداري مدارس سوئد از استانداردهاي يكسان آموزشي  

گفتني است كه عالوه بركميته هاي مذكور شهرداريها نيزموظف به بررسي و ارزيابي مدارس كشور و ارائــه 

ــرايط ارزيـابي فعاليتـهاي آموزشـي وپرورشـي آنـها بـه دولـت  گزارشي درخصوص فعاليتها، عملكرد و ش

ميباشند. 

مدیریت آموزشی در سطح محلی  

دولت و مجلس ملی سوئد (ریکسدگ) به تعیین  چارچوبی حقوقی مبادرت نمــوده انـد کـه طـی آن 

مدارسی محلی کشور از امکان فعالیت برخوردارمیگردند. شهرداریها نیز در اداره نظام آموزشــی بـا چـهار 

چوب دولتی از استقالل زیادی برخوردارمیباشند. شورای شهرداری، عــالیترین هیئـت تصمیـم گـیرنده در 

شهرداری است که مسوولیت نظارت بر مدارس محلی کشور را عهده دارمیباشد. دانشگاهها و دانشـکدههای 

دولتی، آژانسهای مستقلی میباشند که مستقیما تحــت نظـارت دولـت و ریکسـدگ فعـالیت مینمـایند. 

ــات پایـه بـه آندسـته از شـهروندانی  شهرداریهای مناطق مختلف کشور، طبق قانون موظف به ارائه خدم

ــهره منـد مـیگردنـد.گفتنـی اسـت کـه مـیزان یـک پنجـم در آمـد  میباشند که از سوبسیدهای دولتی ب

شهرداریها از محل بودجه دولتی تامین نشده، بلکه از محل اخذ مالیات بر در آمد کاالها و خدمات شهری 
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تامین میگردد. هر یک از شوراهای شهری و استانی از یک یا چند کمیته که مسئولیت اجرای فعالیتهای 

آموزشی طبق قوانین موجود و مقررات کشوری را بر عهده دارند، متشکل میگردد.  

از جمله مهم ترین وظایف کمیتههای مذکورمیتوان به موارد زیل اشاره نمود:  

1.تالش درجهت تحقیق اهداف و مقررات کلی آموزشی  

2.نظارت بر تخصیص صحیح منابع مالی دولتی شهرداریها به فعالیتهای آموزشی  

ــدارس و بـهره منـدی معلمیـن از آموزشهـای    3.حضور پرسنل آموزشی و غیر آموزشی کارآمد در م

ضمن خدمت  

4. نظارت بر روند اعطای امکانات الزم و مناسب به مدارس کشور  

5.حصول اطمینان از  اجرای استانداردهای آموزشی در مدارس کشور  

ــرح شـورای شـهرداری در جـهت چگونگـی سـازماندهی و گسـترش  در کلیه شهرداریهای کشور ط

ــه مـورد اجـرا گـذارده میشـود. در طـرح مذکـور معیارهـا ی آموزشـی  فعالیتهای آموزش شهرداریها ب

ــهرداریها هـم چنیـن  شهرداریهای کشور در جهت دستیابی به اهداف آموزش ملی مشخص میگردد. ش

ملزم به ارزیابی طرح آموزش و اعطای کمکهای الزم در جهت ارزشیابی صحیح ملی و ارائه گزارش کتبــی 

درخصوص سطح کیفی آموزش محلی میباشند.گفتنی است که طرح آموزش مذکور توسط مدارس محلــی 

مورد نظارت و ارزشیابی قرارمیگیرد. شهرداری های کشور ســوئد همچنیـن مـهمترین نـهادهای فعـال در 

جهت ارائه خدمات آموزش پیش دبستانی به کودکان ردههای سنی 5-1 سال محسوب میگردند. 

طبق قوانین مصوب مجلس ملی سوئد ( ریکسدگ) در اول ژانویه 2002 ،کلیه کودکان ردههای سنی 

5-4 سال سوئدی از برنامههای آموزشی3 ساعته پیش دبستانی برخوردار میگردند.شــهرداریها همچنیـن 
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نهادهای اصلی ارائه کننده آموزشهای پایه و آموزش استثنایی میباشــند. شـهرداریها و شـورهای اسـتانی 

همچنین به عنوان نهادهای اصلی استخدام کننده پرسنل مدارس و مراکز کشور محسوب میگردند. 

ــط  تحت شرایط خاص، برنامههای آموزش ملی مقطع تکمیلی متوسطه ویژه جوانان و بزرگساالن توس

شوراهای استانی اداره و سازماندهی میگردد.  

برنامه ریزی آموزشی  

ــال اطالعـات و ارزش هـاي آموزشـي بـه عنـوان اهـداف اصلـي   در برنامه هاي جديدآموزشي بر انتق

مدارس كشور تأكيد ميگردد. طبق تقسيم جديد ملي اهداف آموزشي در پايان سال ٥و٩ تحصيلي دنبال 

ميگردد. بديت ترتيب  امكان ارزيابي دستاوردهاي تحصيلي پس از پايان سال ٥ در سراسر كشور فراهــم 

ميآيد. درتقسيم بندي اهداف مذكور تحصيلي، ساختار وخصوصيات هر واحــد درسـي مـن جملـه دروس 

ـا  علوم طبيعي وعلوم اجتماعي تعيين گرديده است. بدين ترتيب به معلمان آزادي عمل زيادي اعطا شده ت

جهت تدريس خود برنامه ريزي نموده و به انتخاب روشهاي كاري و موضوعات درسي مبادرت نمايند . 

در اين برنامه ريزي حداقل زمان مجاز تدريس بصورت واحد هاي٦٠ دقيقهاي طي آموزش٩ ساله در 

نظر گرفته شده است. .مسئولين آموزش منطقهاي مجازند تا به طراحي برنامه هفتگي مبادرت نمايند. 

در برنامه مذكور براي واحد هاي انتخابي فضاي اختصاص مييابد تا چند واحد درسي مــورد مطالعـه 

ــاي خـود در  عميق تر قرار گيرد . تقويت مسئوليتهاي دانش آموزان واولياي آنان در روند تصميم گيري ه

ــه بشـمارمي رود .مسـئوليت كلـي ارائـه راهنمـاي  خصوص مسائل آموزشي از جمله اهداف مهم اين برنام

ــدارس مذكـور ميبايسـت بـه اطمينـان درخصـوص  تحصيلي نيز بر عهده مدارس پايه نهاده شده است. م

انتخاب هاي تحصيلي و ارائه مشاوره هاي تحصيلي جهت مطالعات بيشتر و آموزش حرفهاي دست يابند. 



 

 

دفتر اطالع رسانی وسنجش افکار  

 

 

 192

  

ــرآورده  برنامه آموزشي جديد براي كل سيستم مدارس پايه يكسان  است.اين در حالياست كه به منظور ب

ــا مـدارس ويـژه عقـب مـاندگـان ذهنـي برخـي  نمودن نيازهاي خاص دانش آموزان مدارس استثنايي وي

تغييرات در اهداف آموزشي صورت گرفته است. درحال حاضر، كليه مدارس عضو سيستم مــدارس پايـه از 

برنامه هاي درسي متمركز خود برخوردار ميباشند. برنامه هاي درسي مدارس پايه فراگــير از سـال ١٩٦٢ 

ــه شـده و در سـال  ارائه ميگردد. برنامه هاي درسي كه هم اكنون در حال اجرا است طي سال ١٩٨٠ ارائ

ــه اجـرا در آمـد. درمقايسـه بـا برنامـه هـاي درسـي اوليـه كـه  بـر  تحصيلي ١٩٨٣-١٩٨٢ بطور كامل ب

دستورالعملهاي جزئي آموزشي مشتمل ميگرديد، برنامه هاي درسي جديد ، اهداف وخط مشي با ماهيت 

كلي تر را دنبال مينمايد. در اين برنامه، ساعات درسي وتعداد ساعات آموزش هفتگي مربوط به هـر درس 

بصورت موضوعي دركليه سطوح ٣ ساله بيان شده است. در برنامه هاي درسي بر آموزش مهارتهاي پايه از 

قبيل خواندن، نوشتن و مهارت محاسبه دركل دوران آموزشي تاكيد ميگردد. همچنين به ارائــه اطالعـات 

ــش آمـوزان اهميـت فـوق العـادهاي قـائل  پايه درخصوص علوم اجتماعي، علوم طبيعي  وتكنولوژي به دان

گرديده است.موضوعات آموزشي بصورت موضوعي درســطوح مختلـف تقسـيم مـيگـردد. تصميـم گـيري 

ــهده مـدارس ميباشـد. مسـئولين آموزشـي  درخصوص دوره هاي هفتگي و موضوعات درسي مختلف برع

مدارس همچنين به تعيين برنامه هاي هفتگي سطوح ميانه و بــاالتر مبـادرت مينمـايد تـا بديـن ترتيـب 

ــتر برخـي كالسـهاي  يكنوع اختصاص سازي موضعي بوجود آيد كه از آن جمله ميتوان به مطالعات عميق

ــي آموزشـي كليـه دانـش  خاص و يا گروهي از موضوعات آموزشي اشاره نمود. درسطوح متوسطه و تكميل

آموزان واحدهاي درسي يكساني را ميگذرانند. زبان انگليســي بـراي دانـش آمـوزان سـال سـوم وچـهارم 

ــش آمـوزان مجـاز بـه انتخـاب دروس اختيـاري در  اجباري است. در هر سال از سطوح باالي آموزشي دان

ــاني ويـا  حدود ٣ تا٤ بار در هفته ميباشند. دروس پيشنهادي بايد شامل دروس٣ ساله  زبان فرانسه ، آلم



 

 

دفتر اطالع رسانی وسنجش افکار  

 

 

 193

  

ــدود ١٧% فرانسـه را انتخـاب  زبان مادري باشد . بيش از ٥٠% دانش آموزان در سال هفتم آلماني و درح

ــاس نظرمسـئولين   مينمايند. موارد انتخابي ديگر از قبيل دروس هنري ـ علمي ويا تكنيكي ـ علمي بر اس

آموزش منطقهاي تعييين ميگردد. دروس انتخابي مذكور كه بصورت منطقهاي تعيين ميگردد، بايد براي 

ــه يـك  دختران وپسران مناسب بوده و با هيچگونه گرايش حنسي ارتباطـ نـداشته ويا از پرداختن صرف ب

واحد خاص آموزشي خودداري نمايد. زبان سوئدي بــه عنـوان زبـان دوم واحـد آموزشـي پايـه محسـوب 

ــي سـوئدي را بـه كليـه  ميگردد. عالوه بر اين وظيفه مسئولين منطقه ايست كه بطور داوطلبانه زبان بوم

ــود بـه زبـاني غـير سـوئدي تكلـم  دانش آموزاني كه در ارتباطات روزانه خود حداقل با يكي از والدين خ

مينمايند، آموزش دهند .از جمله متداولترين زبانهاي بومي كه درمدارس پايه ارائه ميگــردد ميتـوان بـه 

زبانهاي فنالندي، اسپانيايي و عربي اشاره نمود. درسطوح متوســطه و تكميلـي آموزشـي، در برنامـه هـاي 

ــده اسـت.  فعاليتهـاي آزاد  درسي براي فعاليتهاي آزاد نيز ساعات آموزشي پايه ويژهاي در نظر گرفته ش

بگونهاي طراحي شده اند تا به افزايش فعاليتهاي گروهي وفعاليتهاي خارج از مدرسه دانش آموزان منتهي 

گرديده و آنان را به خالقيت ونوآوري تشويق نمايند .راهنمايي هاي شــغلي نـيز بـه كليـه دانـش آمـوزان 

سطوح باالتر درحين كسب تجارب كاري دركارگاههاي گوناگون آموزشي ارائه مــيگـردد. دردوره آمـوزش 

پايه ، دانش آموزان ملزم به گذراندن دوره٦ تا١٠ هفتهاي راهنمايي شغلي ميباشند. 

نظارت آموزشی 

ــئولیت  آژانس ملی آموزش وآژانس ملی آموزش عالی در زمره آژانسهای ملی کشور میباشند که مس

پیگیری، ارزشیابی و نظارت بردورههای آموزش پیــش دبسـتانی ومراقبتهـای ویـژه کودکـان دبسـتانی و 

ــن  دبیرستانی، دانشگاهها و دانشکدهها ی کشوررا برعهده دارند. مدارس تحت نظارت قوانین آموزشی از آیی

نامههای مختلف و مقررات ویژهای برخورداربوده و شــهرداریها نـیز ملـزم بـه طراحـی برنامـههای درسـی 
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درحوزه مدارس مختلف کشورمی باشند. برنامههای آموزشــی میبایسـتی نمایانگرسـازماندهی فعالیتهـای 

ــاری برمبنـای  آموزشی مدارس توسط شهرداریها باشند.  عالوه براین کلیه مدارس ازحق طراحی برنامه ک

برنامههای آموزشی شهرداریها برخوردارمی باشند. مدارس نیز مسئولیت پیگیری و ارزشــیابی برنامـههای 

آموزشی محلی را برعهده دارند و این درحــالی اسـت کـه شـهرداریها مسـئولیت پـی گـیری و ارزشـیابی 

ــدارس تحـت نظـارت شـهرداریها را عـهده دار میباشـند.مطـابق قوانیـن آموزشـی  برنامههای آموزشی م

ــی  کشورسوئدکلیه شهرداریها موظفندکه اطالعاتی درخصوص فعالیتهای مدارس ارائه نمایند. وظیفه اصل

مدارس دولتــی کشورسـوئد، تـدارک شـاخصهای مقایسـهای آموزشـی ازطریـق کسـب اطالعـات آمـاری 

ــاخیرات و موانـع آموزشـی ،  درخصوص تعداددانش آموزان، ابعادکالس ، نسبت معلمین به دانش آموزان، ت

آموزشهای ناتمام وهزینههای آموزشی میباشد. عالوه براین آژانس ملی آموزش نیز به پیگیری ، ارزشیابی 

ــروژههـای مختلـف آموزشـی مبـادرت مینمـایند. نتـایج  و نظارت برفعالیتهای آموزشی ازطریق بررسی پ

ارزشیابیهای آموزش ملی نه تنها به اطالع مدارس و شهرداریهای مربوطه بلکه بــه اطـالع مجلـس ملـی 

سوئد(ریکسدگ)ودولت نیزمی رسد. آژانس ملی آموزش هم چنین میبایستی به کســب اطمینـان ازاجـرای 

مقررات آموزشی درمدارس کشورمبادرت نماید. مسوولیت ارتقاء سطح آموزش کیفی مدارس دولتی ازســال 

ــی  1997به آژانس ملی آموزش تفویض گردیده و روند نظارت برکیفیت نظام آموزشی گسترش یافت. گفتن

است که هر ساله نظارت برکیفیت آموزشی مدارس کشور، توسط ناظرین آموزش دولتی وابسته بــه آژانـس 

ــداف آموزشـی مـدارس و نتـایج عملکـرد  ملی آموزش صورت میگیرد.با اینحال بخش عمده ارزشیابی اه

ــه  دانش آموزان به طور مداوم بهصورت محلی توسط خودمدارس اجرامیگردد.عالوه براین، شهرداریها نیز ب

ارائه گزارشهای سالیانه مســتند کیفـی درخصـوص فعالیتهـای خودمبـادرت مینمـایند.گزارشـات فـوق 

ــی تعییـن شـده توسـط دولـت و ارائـه پیشـنهاداتی  میبایستی درجهت افزایش دستیابی به اهداف آموزش



 

 

دفتر اطالع رسانی وسنجش افکار  

 

 

 195

  

درخصوص اعمال تغییرات الزم درصورت عدم دستیابی به اهداف فوق منجر گــردد. آژانـس ملـی آمـوزش 

همچنین به نظارت بر عملکرد شهرداریها و سایرسازمانهای ذیربط درخصــوص اجـرای قوانیـن آموزشـی 

وطرح مراقبتهای ویژه کودکان مبادرت مینماید.  

سیاستها و متدهای نظارت آموزشی  

نظارت آموزشی درکشور سوئد  درطول دورههــای آموزشـی و توسـط آژانـس ملـی آمـوزش صـورت 

میگیرد. نظارت آموزشی مدارس و مراکز آموزشی سوئد بر موارد ذیل متمرکز میباشد:  

- دستاوردهای آموزشی  

- میزان هزینههای تخصیص یافته به برنامههای آموزشی 

- شرایط سازمانی مراکز آموزشی 

- بررسی کیفیت آموزشی 

آژانس ملی آموزش به ارزیابی فعالیت شهرداریها درمدارس پیش دبستانی، مدارس آموزش بزرگساالن از 

ــاید. نظـام  بازرسـی ملـی از طریـق  طریق استاد گردآوری شده و بازرسی و آزمونهای ملی مبادرت مینم

متدهای چون ارسال پرسشنامه به شهرداریها، تدارک اطالعات کمی درخصوص شرایط کــاری، سـاختار و 

ــی دانـش و مـهارت دانشآمـوزان  منابع مالی مدارس سوئد اعمال میگردد. درطی  برگزاری آزمونهای مل

اندزه گیری و تعریف شده و تصویری از نتایج بدست آمده توسط دانشآمــوزان ارائـه مـیگـردد. آزمونهـا 

ــرد مـدارس محسـوب شـده و  در رشـته هـای زبـان سـوئدی،  همچنین اساسی جهت ارزیابی نتایج عملک

انگلیسی و ریاضیات برگزار میگردد. آزمونها طی سال 9مدرسه، اجباری میباشند و ایــن در حـالی اسـت 

که  چنین آزمونهای ملی طی سال 5 آموزش نیز برگزار میگــردد. آزمـون هـای دیگـری طـی سـال دوم 

ــوئدی،  انگلیسـی و ریـاضی بـرگـزار  دررشته های زبان سوئدی و ریاضیات و سال 7 در رشته های زبان س
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ــال 9 آمـوزش،   میگردد. قبل از اعطای مدارک ملی به دوره های زبان سوئدی، انگلیسی و ریاضیات طی س

معلمین موظف به برگزاری آزمونهای ملــی میباشـند. ایـن درحـالی اسـت کـه آزمونهـای مذکـور تنـها 

ابزارتعیین صالحیت آموزشی محسوب نمیگردد.الزم به ذکــر اسـت کـه هیـچ آزمونـی درمـدارس پایـه و 

تکمیلی متوسطه برگزار نمیگردد.   

نهادهای نظارتی مقطع آموزش عالی  

نهادهای خاص نظارتی جهت نظارت بر عملکرد دانشگاههاودانشکدههای کشور سوئد وجود نداشــته و 

هردانشگاه و دانشکده عهده دار مسئوولیت نظارت برکیفیت فعالیتهای آموزشی خود میباشد.  

ــی  دولت، مجلس ملی سوئد(ریکسدگ) و آژانس ملی آموزش مسئوولیت کلی نظارت برکیفیت آموزش

مراکز آموزشی کشورسوئد را برعهده دارند. مسئوولیت فوق نه تنها شــامل حمـایت ازموسسـات آموزشـی ، 

بلکه شامل گسترش کیفی و نظارت برکیفیت عملکرد آموزش مراکز آموزش عالی کشور نیز میگردد.  

ــی  درسطح ملی، آژانس ملی آموزش عالی مسئولیت ارزشیابی، پیگیری و نظارت برفعالیتهای آموزش

ــرای  دانشـگاهها و دانشـکدههای کشـوررابرعهده دارد.مسـوولیت ارزشـیابی وپیگـیری شـامل نظـارت براج

سیاستهای تساوی جنسیتی درحوزه آموزش نیز میگردد. آژانــس فـوق هـم چنیـن بـه طراحـی و اجـرای 

ــاید.  طرحهای مربوط به برقراری تساوی میان جنسیتهای مخالف دردانشگاههاو دانشکدهها مبادرت مینم

ــیابی کلیـه پـروژههـا و برنامـههای مقـاطع آمـوزش  درحال حاضر، آژانس ملی آموزش عالی سوئد به ارزش

کارشناس ،کارشاس ارشد و دکتری تحت دوره ارزشیابی 6 ساله مبادرت مینماید. 
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فعالیتهای  بین المللی آموزشی 

ــا کشـورهای متعـددی در زمینـه اجـرای طـرح هـای  فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد به همکاری ب

تحقیقاتی مشترک مبادرت مینماید.فرهنگستان مذکور همچنین ساالنه10میلیون کرون سوئد بــه اجـرای 

ــات  طرح های مشترک با کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق اختصاص میدهد .گفتنی است که موسس

تحقیقاتی متعددی درسطح اروپا و جهان با فرهنگستان مذکور همکاری مینمایند. عالوه بر این ، نــهادهای 

تصمیم گیرنده و سیاسی اتحادیه اروپا به مشاوره های علمی با این فرهنگستان مبادرت مینمایند. 

فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد  

ــافت. از جملـه مـهمترین و بنیـادی تریـن  فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد در سال 1739 تاسیس ی

فعالیتهای غرهنگستان مذکور برنامههای کمیته آموز ش سوئدمیباشد. گفتنی است که فرهنگستان مذکور 

به برگزاری هیچ گونه دوره یا کالس آموزشی مبادرت نموده، بلکه به انجام اصلــی تریـن فعـالیت خـود در 

ــوزش سـوئد  مدارس سوئدی و به دو گروه معلمین و دانش آموزان مبادرت مینماید. هدف اصلی کمیته آم

که به ریاست دبیر کل فرهنگستان اداره میگردد، ترویج و تشویق دانش آموزان به مطالعه علوم ریاضیات و 

ــه هـدف  طبیعی درمدارس سراسرکشورمیباشد. بدین منظور فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد جهت نیل ب

ــی و  فوق به اجرای طرحهای متعدد مبادرت مینماید. از جمله طرحهای مذکورمیتوان به طرح عاوم طبیع

تکنولوژی برای همگان اشاره  نمود که درمیان دانش آموزان دبیرستانهای جامع اجــرا مـیگـردد. هـدف از 

اجرای طرحهای فوق تشویق و افزایش عالقه کودکان و معلمین به علوم طبیعی و تکنولــوژی میباشـد کـه 

مشترکاً توسط فرهنگستان سلطنتی علوم ســوئد و فرهنگسـتان علـوم مهندسـی سـوئد بـه کودکـان ارائـه 

میگردد. فرهنگستان مذکور همچنین سالیانه به مدت 2-1 روز از معلمین دعوت به عمــل مـیآورد تـا در 

خصوص موضوعات مورد عالقه خود به سخنرانی مبادرت نمایند. معلمبــن نـیز از فرصـت گسـترش دانـش 
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ــترش و  خود در زمینههای مختلف برخوردار میگردند. از آنحایی که یکی از اهداف فرهنگستان مذکور گس

ــه در آن موضـوع  انتشار دانش میباشد، هر ساله به مناسبت اهدای حایزه نوبل پوسترهایی تهیه میشود ک

علم برای همگان به عنوان موضوع جایزه نوبل سال تهیه و نـو آوری  شـده و در اکـثریت قریـب بـه اتفـاق 

مدارس سوئد توزیع میگردد.  

اصالحات آموزشی 

ــهری نـیز پـروژههـا و فعالیتهـای  بنا بر قوانین اصالحی آموزشی، درحومه تعدادی از مراکز بزرگ ش

پیش دبستانی درجهت افزایش فرصتهای اجتماعی و ارتقاء رشد زبانی کودکان اجرا میگردد. بــا اینحـال 

در نواحی فوق نسبت بــه سـایر نقـاط کشـور تعـداد کمـتری از کودکـان بـه طـور منظـم در فعالیتهـای 

ــی کشـور از پـائیز 1999، دولـت سـوئد توجـه  پیشدبستانی حضور مییابند. بنا بر قوانین اصالحی آموزش

ــیب پذیرکشـور معطـوف نمـود.طبـق قوانیـن اصالحـی  ویژهای به مدارس پیش دبستانی واقع در نقاط آس

ــاکید بـر رشـد زبـان  مذکور، کودکان ردههای سنی 5-3 سال از حداقل آموزش رایگان3 ساعته در روز با ت

بومی سوئدی برخوردار میگردند. دراول ژانویه 2002، ســقف مـیزان شـهریههای تحصیلـی ویـژه مقـاطع 

ــن سـقف شـهریههای تحصیلـی، عـدم دریـافت  آموزش پیش دبستانی و ابتدایی اعالم گردید هدف ازتعیی

شـهریه تحصیلـی بیـش تـراز مـیزان معیـن شـهریه تحصیلـی میباشـد.کلیـه شـــهرداریهای کشــوربه 

غیراز2شهرداری ازسیاست سقف شهریه تبعیت مینمایند.گفتنی است آندســته ازشـهرداری هـایی کـه بـه 

پذیرش ســقف شـهریه تحصیلـی مبـادرت مینمـایند، از بودجـه دولتـی خـاص بـه منظورجـبران بخشـی 

ازدرآمدهای خــود برخوردارمـی گردنـد.سـقف شـهریه مراکزآمـوزش پیـش دبسـتانی و ابتدایـی برمبنـای 

درصدثابتی ازدرآمدخانوارهای سوئدی از 4درصد (حداکثر1140سک برای هر نفر) درمقطع آمــوزش پیـش 

دبستانی تا2درصد (حداکثر760سک برای هــر نفـر)درمقطـع آمـوزش ابتدایـی و عـدم دریـافت شـهریه از 
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ــس ملـی آمـوزش وظیفـه پیگـیری و نظـارت برنتـایج کـل  فرزندان چهارم خانوادهها متغییر میباشد. آژان

اصطالحات و ارزشیابی چنین اصطالحاتی را برعهده دارد. مجلس ملی سوئد (ریکسداک)  نــیز بـه تصویـب 

ــروژه پـایلوت بـا همکـاری تعـداد 289 شـهروند سـوئدی، شـهرداریها و  الیحه دولت درخصوص اجرای پ

ــرای  تعداد900 مدرسه در جهت تبیین فعالیت مراکز آموزشی مذکور بدون طراحی جدول زمانبندی ملی ب

ــدول زمـانبندی ملـی آموزشـی و  آنان مبادرت نموده است. هدف از تصویب الیحه مذکور کنار گذاردن ج

اجرای چنین سیاستی میباشد.گفتنی است که پروژه پایلوت در پاییز سال2000 آغاز شده و مدت زمان 5 

سال به طول خواهد انجامید. طی سالهای اخیر دولت سوئد به تقویت هرچه بیشتر فرصتهای الزم بــرای 

ــان مـدارس اسـتثنائی جـهت توسـعه تواناییهـای خـود مبـادرت نمـوده  شهرداریها جهت آمادگی معلم

است.معیارهای پیشرفت تحصیلی در سال 2001/2 به واسطه معرفی اولویتــهای آمـوزش اسـتثنائی، ارائـه 

آگاهیهای الزم در خصوص مشکالت خواندن و نوشتن و مــهارتهای پایـه آموزشـی دانشآمـوزان تعییـن 

ــر آمـوزش سـالهای اولیـه مـدارس پایـه  گردید.گفتنی است که بخش عمده معیارهای آموزشی مذکور، ب

تمرکز مییابد. بنا بر قانون آزمایشی مجلس ملی سوئد ( از 1 ژانویه 996 تا30 ژوئــن 2005 ) ثبـت نـام از 

کودکان سوئدی مواجه با  اختالالت یادگیری در مدارس پایه استثنایی غــیر قـانونی اسـت. بنـا بـر قـانون 

ــایت ندهنـد، از کودکـان  مذکور اگر چنانچه والدین حاضر به ثبت نام کودکان درمدارس پایه استثنائی رض

درمدارس پایه عادی ثبت نام به عمل میآید. آموزش مذکور باید طبق سیالبس مقررات امتحانی و سیستم 

ــایش از  ارزیابی تحصیلی مدارس پایه عادی صورت گیرد. طی سالهای اخیر دولت سوئد به اجرای طرح آزم

راه دور در مقطع تکمیلی آموزش متوسطه مبادرت نموده است. از طریق طرح مذکور دانشآموزان از ادامــه 

تحصیالت مقطع تکمیلی متوسطه در شهرداری متبوع و سایر شهرداریها برخوردار میگردند.” آژانس ملی 

ــا هـدف گسـترش اشـکال جدیـد آموزشـی را عـهدهدار  آموزش “ مسئولیت اجرای طرح آزمایشی مذکور ب
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ــایت و پشـتیبانی از دانشآمـوزان  میباشد. طرح آموزشی مذکور با عنوان ITC ابزار مناسبی در جهت حم

ــتر میـان  محسوب گردیده و همچنین به فراهمآوردن فرصتهای مناسبتر جهت برقراری روابط هرچه بیش

شهرداریها با یکدیگر منجر میگردد. درجوالي سال ١٩٩٣ يكسري اصالحات ريشــهأي در نظـام آمـوزش 

تكميلي پديد آمد كه از آن جمله ميتوان به ارائه سياست جديد تحصيالت تكميلي و سيستم حديد توزيع 

منابع درميان دانشگاه ها و كالجهاي كشور اشاره نمود.در همان اثنا نقش دولت محدود گرديده، دانشگاهها 

وكالجهاي دانشگاهي نسبت به قبل خود مختار شده و از حق تصميم گيري درخصــوص مسـائلي كـه قبـالً 

توسط مجلس ودولت اتخاذ ميگرديد و اموري نظير سازماندهي آموزشــي ، پذيـرش دانشـجو ، اسـتفاده از 

منابع و ساختار موسســاتي بطـور مسـتقل برخـوردار گرديـد.از اول جـوالی 2001 مـدرک جدیـد علمـی، 

ــان، دیپلـم  جایگزین 8 مدرک ویژه آموزش معلمین با عناوین گواهینامه دانشگاهی تربیت کودکان ونوجوان

ــوزش  هنر، گواهینامه تدریس درمدارس پایه، گواهینامه تدریس درمدارس تکمیلی متوسطه، گواهینامه آم

موسیقی و گواهینامه ساخت صنایع چوبی گردید. ساختارجدید سعی براین دارد که کلیــه معلمیـن تحـت 

ــی از  تعلیم از تواناییهای اساسی مشترک برخوردار گردیده وعالوه برآن در رشته یارشتههای خاص آموزش

تخصص های الزم بهرهمند گردند.140 واحد آموزشی معادل  3/5 سال تحصیلی تمام وقت وحداکــثر 220 

واحد آموزشی بسته به نوع تخصص ارائه میگــردد. برنامـه جدیـد آمـوزش معلمـان  برتواناییهـای خـاص 

ــد ،تـاکید دارد.  آموزشی معلمین در جهت  تشخیص مشکالت آموزشی که به کرات درمدارس اتفاق میافت

کلیه معلمین، بدون توجه به رشته تخصصی خود ملزم به بــهره گـیری از برنامـه هـای آمـوزش معلمـان و 

ــه  برخورداری از توانائیهای آموزشی میباشند. بعالوه معلمین میتوانند جهت تعمیق بخشیدن دانش خود ب

مطالعه رشته ها وتخصصهای گوناگون درحوزه آموزش تخصصی مبادرت نمــایند. عـالوه بـر ایـن، فرصـت 
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هایی نیز جهت حضور دوره های آموزش تکمیلی با گذراندن حداقل60 واحد درسی درمــدت زمـان یـک و 

نیم سال تحصیلی تمام وقت فراهم آمده است. 

اصالحات آموزش عالی  

دانشگاهها و دانشکدههای دولتی سوئد آژانسهای جداگانهای میباشند کــه مسـتقیماً تحـت نظـارت 

دولت و مجلس ملی سوئد ( ریکسدگ) اداره و ارزیابی میگردند. طی اصالحات نظام آموزش عالی در ســال 

ــوزش عـالی در راسـتای نظـارت کمـتر و اسـتقالل بیـش تـر بـه  1993، قوانین و آیین نامههای جدید آم

دانشگاهها و دانشکدههای محلی کشور تصویب گردید. کلیه دانشگاهها و دانشکدههای دولتی میبایســتی از 

ــارت بـر امـور مؤسسـات آموزشـی و اطمینـان از اجـرای کـامل دسـتورات  گروهی از مدیران در جهت نظ

مؤسسات آموزشی برخوردار گردند. روسای گروه توسط دولت برای دوره3 ساله آموزشی انتخاب میگردنـد. 

رئیس گروه نمی بایستی در عضویت پرسنل مؤسسات باشد.معلمین و دانش جویان دانشگاهها و دانشکدهها 

نیز باید از نمایندگانی در گروهها برخوردار بوده و نمـایندگـان پرسـنل نـیز از حـق شـرکت و مصاحبـه در 

جلسات گروه برخوردار باشند. گفتنی است که معلمین از طریق انتخابات و نمایندگان دانش جویان توسط 

خود دانش جویان انتخاب میگردند. به طور معمول، یک گروه از 15 نماینده ( رئیس گروه، معاون گــروه،7 

عضو برگزیده دولت،3 عضو نماینده معلمان و3 عضو نماینده دانش جویان ) متشکل میگردد.گفتنی اســت 

که 7 نماینده برگزیده دولت از سیاستمداران، نمایندگــان صنـایع، شـوراهای اسـتانی و دیگـر نمـایندگـان 

ــاونین گـروه اسـت کـه توسـط دولـت انتخـاب  عمومی متشکل میگردد. اداره فعالیتهای گروه وظیفه مع

میگردند. مقاطع آموزش کاردانی و کارشناسی در قالب4 حوزه علمــی ( علـوم انسـانی ، علـوم اجتمـاعی ، 

علوم پزشکی، علوم طبیعی و علوم تکنولوژیک ) توسط مجلس ملی سوئد (ریکسدگ) طراحی گردیده و بــه 

دانشجویان ارائه میگردد.گفتنی است که کلیه دانشــگاههای کشـور از حداقـل یـک چنیـن حـوزه علمـی 
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برخوردار میباشند. مقطع آموزش کارشناســی ارشـد نـیز منحصـرا توسـط دانشـگاههایی بـا حـوزه علمـی 

تخصصی ارائه میگردد .موسساتی که از یک یا چندین حوزه علمی برخوردار باشند، حداقل از یــک هیئـت 

ــوولیت  علمی در زمینه  تحقیق و نظارت بر مطالعات مقاطع باالی کارشناسی ارشد برخوردار میباشند. مس

ــر عـهده  تصمیم گیری درخصوص اعطای مسوولیت به اعضای هیئت علمی و تعیین حوزه مسئولیت آنان ب

ــوزه  خود موسسات آموزش علمی میباشد. لزومی درجهت تطابق حوزه مسوولیت اعضای هیئت علمی با ح

ــم چنیـن مسـئولیت آمـوزش مقـاطع زیـر کارشناسـی ارشـد را  علمی وجود نداشته و هیئتهای علمی ه

ــور در دانشـگاهها وجـود نداشـته باشـد،  عهدهدار میباشند. اگر هیئت علمی  رسیدگی کننده  بر امورمذک

دانشگاهها میبایستی به تشکیل هیئتهای خاص آموزش و تحقیق مبادرت نمایند. در دانشــکدههای ارائـه 

ــوزه را بـه هیئـت آمـوزش  دهنده آموزشهای هنری، گروه ها میبایستی مسوولیت گسترش کار در این ح

ــاتی درخصـوص سـازمان دهـی  تفویض نمایند. دانشگاهها و دانشکدههای سوئد خود ملزم به اتخاذ تصمیم

ــوب  درونی خود میباشند .پرسنل آموزشی دانشگاهها و دانشکدههای کشور نیز توسط خود موسسات منص

میگردند.  

چهار چوبهای قانونی 

 سیستم دانشگاهی و دانشکدهای کشور در سال 1993 اصالح گردید. اصالح قوانین حاکم بر آمــوزش 

عالی با هدف کاهش نفوذ دولت بر عملکرد دانشگاههاو دانشکدههای کشور صورت گرفت. به عبارت دیگر با 

تصویب قوانین اصالحات آموزش نظام دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور درتصمیمگــیری و 

سازماندهی اهداف خود از آزادی عمل برخوردار گردیدند.   
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تحقیقات آموزشی 

   تاریخچه  

تا قبل از دهه1990مسوولیت اجرای تحقیقات آموزشی درکشورسوئد برعهده انجمــن ملـی آمـوزش  

  (NBE) قرار داشت و این درحالیست که از سال1991 مسوولیت مذکور به مؤسسه ملی آمــوزش تفویـض 

گردیده است.تا قبل از دهه1990 بودجه تحقیقاتی کشور سوئد در قالب« پروژه های توسعه » و در جــهت 

انجام مطالعاتی درخصوص روشهای تحقیقاتی، توسعه ابــزار کمـک آموزشـی و تکنولـوژی آموزشـی صـرف 

میگردید و این درحالیست که درحال حاضر بودجه مذکور به کلیه فعالیتهای پژوهشی تعلق میگیرد.  

 از جمله مهمترین فعالیتهای پژوهشی حوزه آموزش میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: 

1.گرایش به انجام تحقیقات درسطح مدارس، دانشگاهها و دانشکده های کشور 

2. انجام تحقیقات و پژوهشهای گسترده در زمینه ارزشیابی تحصیلی  

3. اعمال نتایج تحقیقات درفعالیتهای جاری دانشگاهها و دانشکده های کشور 

نهادهای مرکزی تحقیقات آموزشی  

 آژانس ملی آموزش سوئد تنها نهاد مسئول تعییــن و تخصیـص بودجـههای ملـی در جـهت اجـرای 

تحقیقات آموزشی درمدارس سراسرکشور میباشد.گفتنی اســت کـه بودجـههای مذکـور معمـوالً در قـالب 

ــت مـیگـردد. بودجـههای مصـوب بـه تحقیقـات آموزشـی  اعتبارات علمی  به دانشگاهها و کالجها  پرداخ

ــات علـوم انسـانی  و اجتمـاعی سـوئد بـا عنـوان (HSFR)توزیـع  دانشگاهها و کالجها توسط انجمن تحقیق

میگردد. آژانس ملی آموزش عالی نیز عهده دار مسئولیت ثبــت آمـار دانشـگاهها و کالجهـا و ارائـه نتـایج 

حاصل از  تحقیقات میباشد.   
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ابزارهای آموزشی 

فناوری  اطالعات  

تعداد رایانهها درمدارس و مراکز آموزشی کشور سوئد درحال افزایش است. طبق آخرین آمار بدســت 

ــک رایانـه بـه ازای هـر8/4  آمده درسال2001 به طور متوسط (در مدارس تحت نظارت شهرداری) تعداد ی

ــالغ گردیـده و بـه  دانشآموز اختصاص یافته است و این درحالیست که درمدارس مستقل این رقم بر7/9 ب

نسبت سال 1995 از کاهش 50 درصدی برخوردار گردیده است. اغلب رایانهها در کالسهای آموزشی و یــا 

ــترنت متصـل  در اتاقهای ویژهای استقرار مییابند. بالغ بر سه چهارم مدارس پایه کشور سوئد به شبکه این

بوده و این میزان طی سال1999 از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است. این در حالیاست که تا قبل از 

سال 1999 کمتر از نیمی از مدارس کشور به سیستم اینترنت مجهز بودند.  

ــالي اسـت كـه در  در سال١٩٩٩ به ازاء هر٦ آموزگار١ رايانه درمدارس محلي وجود داشت و اين درح

ــه اختصـاص یـک  سال ١٩٩٥ به ازاء هر١٢ آموزگار تنها ١ رايانه وجود داشت. در سال 2000 این نسبت ب

ــهرداریها بـالغ گردیـد. قـرار  کامپیوتر به ازای هر چهار دانشآموز مقطع تکمیلی متوسطه تحت نظارت ش

دادن کامپیوترها در اتاقهای ویژه عمدتاً درمراکز تکمیلی آمــوزش متوسـطه و نـه در مـدارس پایـه رایـج 

ــود دروس خـاص کـامپیوتری در مقطـع تکمیلـی متوسـطه و الزمـۀ دسترسـی  میباشد. علت این امر وج

ــوص مـدارس پایـه مصـداق نمییـابد.  همزمان هر گروه به کامپیوتر شخصی میباشد که این مورد در خص

گفتنی است که از هر10 مدرسه 9 مدرسه به شبکه اینترنت متصل میباشند.  
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مساعدتهای آموزشی وکمکهای مالی 

ارائه مساعدتهای آموزشی بخشــی ازتـالش جامعـه سـوئد درجـهت فراهـم نمـودن فرصـت وپیـش 

ــاعی  شرطهای الزم آموزشی برای شهروندان جوان و بزرگسال سوئدی، بدون درنظرگرفتن زمینههای اجتم

 (CSN) ومالی آنان میباشد. سیاست مساعدتهای آموزشی توسط انجمــن ملـی حمـایت ازدانشجویـان

اجرامی گردد.درجوالی 2001 ، نظام اصالح یافتهای درجهت اختصاص مساعدتهای تحصیلــی بـه دانـش 

جویان کشوربه مورداجراگذارده شد.گفتنی است که نظام مذکور کلیه دانــش آمـوزان دوره آمـوزش پایـه و 

متوسطه ، آموزش بزرگساالن، آموزش عالی و آموزش کودکان استثنائی را در برمیگیرد. طبق آخرین آمـار 

ــاطع  بدست آمده در سال2000، حمایت تحصیلی از دانشجویان سوئدی بر یک میلیون نفرکه عمدتا در مق

تکمیلی متوسطه و آموزش عالی تعلیم میبینند، بالغ میگردد.عالوه بر این، بالغ بر 27 درصد دانشجویــان 

ــی میتـوان گفـت کـه  ثبتنامی درمقاطع کارشناسی از بودجه تحصیلی برخوردار گردیدهاند. در نگاهی کل

ــی بصـورت بودجـه بـر 8/18 میلیـارد  مبلغ کل پرداختی به دانشآموزان و دانشجویان کلیه مقاطع تحصیل

سک و بصورت وام بر 2/12 میلیون سک بالغ میگردد.  

بودجه آموزشی  

ــک هزینـه دولتـی همسـان  از اول ژانویه سال1993 دولت سوئد به اعطای سوبسیدهایی  بصورت کم

سازی شده به شهرداریهای سراسرکشورمبادرت نمود. کمک هزینه فوق به عنوان مکمل درآمدهای مالیاتی 

شهرداریها محسوب شده و به از میان بردن تفاوتهای موجود میان شهرداریها منتهی میگردد. از اینروی،  

بودجه دولتی منحصراً به تشکیالت آموزشی تعلق نداشته و شــهرداریها مختـار بـه بـهرهگـیری از کـــمک 

هزینهها جهت ارائه خدمات وفعالیتهای آموزشی مورد نظر میباشند. با توجه به نرخ رو به رشد شـهرداریها، 
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کمیته های آموزشی به اعطای بودجه کلی جهت پرداخت دستمزد کادرآموزشــی، هزینـه ابـزار آموزشـی و 

اجاره یا ابتیاع فضاهای آموزشی مبادرت مینمایند.این درحالیست که اگرچنانچه یک شهرداری به اجــرای 

ــت ازحـق  وظایف خودمطابق قوانین کلی آموزش وپرورش ویا قوانین جانبی این برنامه مبادرت ننماید، دول

ــه تحقیـق توسـعه آمـوزش  مداخله در امورآن برخوردار میگردد. ضمنا کمک هزینه تحصیلی ویژهای نیز ب

ضمن خدمت کادر آموزشی مــدارس وتـدارک ابـزار آموزشـی ویـژه دانـش آمـوزان اسـتثنایی اختصـاص 

ــن موظـف  مییابد.ابزار آموزشی و تغذیه  دانش آموزان درمدارس پایه سوئد رایگان است.شهرداریها همچنی

به تدارک امکانات ایاب و ذهاب رایگان برای دانش آموزان مدارس پایه میباشند. گفتنــی اسـت آندسـته از 

دانش آمورانی که به انتخاب مدارسی جز مدارس تحت نظارت شهرداری ها مبــادرت نمـایند از تسـهیالت 

ــه  مذکور بر خوردار نمی گردند. به کلیه دانش آموزان رده های سنی16 تا20 سال که درمدارس متوسطه ب

تحصیل مبادرت مینمایند، کمک هزینه تحصیلی دولتی اعطا میگردد.گفتنی است کمک هزینــه فـوق بـه 

ــه درمـدارس خصوصـی تحـت نظـارت دولـت تحصیـل مینمـایند نـیز تعلـق  آندسته از دانش آموزانی ک

میگیرد.کمک هزینه تحصیلی مقطع آموزش متوســطه درکشورسـوئد از بورسـیه تحصیلـی(کمـک هزینـه 

تحصیلی ویژه دانش آموزان رده های سنی16 سال به باال) و بورســیه تحصیلـی سـنجش اسـتطاعت مـالی 

دانش آموزان من جمله هزینه های تحصیلی، ایاب و ذهاب و تغذیه روزانه متشکل مــیگـردد.هزینـه هـای 

آموزشی و غیر آموزشی مراکز متوسطه مستقیماً توسط دولت تأمین میگــردد. تـا مدتـها تخصیـص منـابع 

مالی به مراکز آموزش پیش دانشگاهی بر پایه تعداد دانش آموزان ســال اول اسـتوار بـود. تـا اینکـه دراول 

جوالی سال1991 سیستم توزیع منابع جدید مالی ویژه مراکز آمــوزش پیـش دانشـگاهی معرفـی گردیـد. 

ــه و  درحال حاضر اختصاص بودجه به دانشگاهها وکالجهای دانشگاهی برپایه پیشنهادات دولت صورت گرفت

ــات متشـکل مـیگـردد. در سیسـتم جدیـد  از مجموع  بودجه های اختصاصی مجلس به هر یک از موسس
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ــش آمـوزان و تعـداد  آموزشی، توزیع بودجه براساس نتایج ودستاوردهای حاصله، سطح نمرات آموزشی دان

ــه بودجـه  دانش آموزان تمام وقت موسسات آموزشی درمیان مراکز آموزشی توزیع میگردد.گفتنی است ک

آموزشی معموالً طی دوره های3 ساله پرداخت میگردد. گفتنی است آندسته از مؤسســات آمـوزش عـالی 

نظیرکالجهای علوم پزشکی که به همکاری با مراجع دولتی مبادرت مینمایند، به دریافت سوبسید از دولت 

نائل میآیند.الزم به ذکر است که شوراهای شهری یا شهرداری هــا موظـف بـه پرداخـت سـایر هزینـه هـا 

میباشند.  

نهادهای تأمین کننده بودجه 

ــوئد میباشـد. منـابع مـالی  مسئوولیت تأمین منابع مالی مدارس کشور برعهده شهرداریها ودولت س

ــه مـدارس سراسـر کشـور  دولتی از طریق بودجه عمومی دولتی به شهرداریها پرداخت گردیده و سپس ب

اختصاص میابد. مراکز آموزش پیش دبستانی تــا حـدودی از طریـق روش فـوق بـه تـامین مـالی مبـادرت 

مینمایند و این درحالیاست که شهریههای آموزشی درجهت تأمین بخشی از هزینههای آموزش ازکودکان 

ــکدههای کشـور، مسـتقیماً از بودجـه دولـت  دریافت میگردد. مراکز آموزش عالی اعم از دانشگاهها و دانش

تامین اعتبارمیگردند.مالیات بردرآمدها، عمده تریــن منبـع درآمـد شـهرداریهای کشورسـوئد راتشـکیل 

میدهند.عالوه براخذ مالیاتهای فوق که بیشترین سهم تامین مالی آموزشهای تحت نظــارت شـهرداریها 

ــم چنیـن از بودجـه دولتـی برخوردارمیگردنـد.مقـادیر بودجـه مذکـور،  را تشکیل میدهند، شهرداریها ه

برمبنای معیارهای اساسی متعددی نظیر اندازه جمعیت محدوده شــهرداریها، تراکـم جمعیـت ، سـاختار 

ــاطق مختلـف تعییـن مـیگـردد. مالیـات بردرآمدهـای مـأخوذه و  اجتماعی و تعداد مهاجرین ساکن درمن

ــیگـردد. درنظـام  بودجههای دولتی، صرف دورههای آموزش پایه و غیراجباری تحت نظارت شهرداریها م

ــه تصمیـم گـیری درخصـوص چگونگـی اختصـاص منـابع و  تمرکززدائی شده سوئد هریک ازشهرداریها ب
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ــه عمـده فعـالیت شـهرداریهای سـوئد میتـوان بـه  سازماندهی فعالیتهای خودمبادرت مینمایند. ازجمل

برگزاری دورههای آموزش پایــه، بهداشـت و مراقبتهـای بهداشـتی، مدیریـت آموزشـی و احـداث مراکـز 

آموزشی اشاره نمود.کلیه شهرداریهای کشورسوئد معموأل ازیک انجمن محلی آموزشی برخوردارمی باشند 

که درخصوص توزیع منابع مالی میان مدارس مختلف تصمیم گیری مینمایند.گفتنی است که انجمنهــای 

محلی فوق همچنین به تصمیم گــیری درخصـوص اختصـاص منـابع مـالی بـه مـدارس مسـتقل مبـادرت 

ــاص کمـک هزینـه سـرانه بـه دانـش آمـوزان  مینماید. برخی ازشهرداریهای کشور نیز به تعیین و اختص

ــاص دانـش  مبادرت نموده و به تخصیص مقادیر اضافی به مبلغ ثابت فوق جهت برطرف نمودن نیازهای خ

آموزان مبادرت مینمایند .نیازمندی دانش آموزان منطق محروم اجتماعی، دانش آموزان استثنایی و دانش 

آموزان پناهنده (غیر بومی )ومهاجرین در زمره این گونه نیازمندیها محسوب میگردد.  

ــال گردیـده و ازایـن روی  درتعیین میزان حقوق معلمین سوئدی، سیاست تمرکز زدایی آموزشی اعم

ــردد. ایـن درحالیاسـت کـه صـرف هزینـههای اساسـی  حقوق مذکور جهت پرداخت به مدارس ارائه میگ

آموزشی نظیر احداث ساختمانها و مراکز آموزشی تحت نظارت شهرداریها از طریق استفاده ازالگوهایی با 

یکپارچگی کمتر صورت میگیرد. برخی شهرداریها به اعمال سیاستهای تمرکز زدایی جهت صرف چنیـن 

ــرای سیاسـت صـرف هزینـههای  هزینههایی مبادرت نموده و این درحالی است که شهرداریها ملزم به اج

ــابع خـاصی جـهت  محلی آموزشی درسطح شهرداری ها میباشند. بنا برتصمیمات متاخذه دولت سوئد، من

ــه  انجام تحقیقات درحوزه آموزش کودکان و گسترش مهارتهای آموزشی معلمان به این امراختصاص یافت

ــزاری دورههـای آموزشـی برمبنـای کمیسـیون دریـافتی از شـرکتها و  است.شهرداریها همچنین به برگ

سازمانهای مختلف مبادرت مینمایند. همزمان با اختصاص منابع مالی به دانشگاهها ودانشکدههای سراسر 

ــی دانشـگاهها ومراکـز آمـوزش  کشور، قراردادهای آموزشی درجهت مشخص شدن اهداف و فعالیت آموزش
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ــهایی منـابع مـالی، بـه نتـایج بـه دسـت آمـده درخصـوص تعـداد  عالی با دولت منعقد میگردد. تقسیم ن

دانشجویان (دانش جویان ساالنه تمام وقت )و عمل کرد آموزشی مراکز آموزش عالی (عمل کرد سـالیانه ) 

بستگی دارد. آن دسته ازدانشگاهها و دانشکدههایی که ازبودجه سالیانه جهت اجرای اهداف آموزشــی خـود 

برخوردار میباشند، به اجرای مقاصد ذیل مبادرت مینمایند: 

1. برگزاری دورههای آموزش عالی چهارساله واجرای طرحهای آموزش دانشگاهی  

2. تصمیم  به تربیت دانش جویان تمام وقت  

کلیه دانشگاهها ودانشکدههای کشورملزم به اختصاص 8 درصد(0/15درصــد)ازبودجـه کـل آموزشـی 

جهت کمک به دانش جویان استثنایی میباشند. ازجمله چنین کمکهایی میتوان به برگزاری کالسهــای 

ــک هزینـه هـای تحصیلـی و…اشـاره نمـود. مـیزان بودجـه مذکورتوسـط  آموزش زبان اشاره ، اعطای کم

ــش جویـان اسـتثنایی طـی سـال  مشاورین آموزش استثنایی تعیین میگردد. هزینههای آموزشی ویژه دان

ــات  2001بر32میلیون سک بالغ گردیدکه از این میزان، 16میلیون سک شامل بودجه اختصاصی به موسس

و مراکز دانشگاهی کشور به اجرای اهداف مذکوراختصاص یافت. 16میلیون سک باقی مــانده نـیز درجـهت 

اجرای مناســبتها وبرنامـههای خـاص کـه توسـط دانشـگاه اسـتکهلم (کـه مسـئولیت ارائـه خدمـات بـه 

ــور  دانشجویان استثنایی رابرعهده دارد)هزینه گردید. درابتدای هرسال مالی، دانشگاههاو دانشکدههای کش

ــوردار مـیگردنـد.  ازمبالغ اختصاصی شامل مبالغ ثابت ومبالغ جبرانی جهت تشکیل کمیتههای خاص برخ

گفتنی است که مبالغ اختصاص یافته به صورت موقتی به دانشگاهها ومراکزآموزش عالی کشوراعطاگردیــده 

ــق مراکـز آمـوزش عـالی درگزارشـات سـالیانه،  و  به واسطه لحاظ تعدادواقعی دانش جویان وعملکرد دقی

ــههای سـالیانه دانـش جویـان و بررسـی  کسری مبالغ مذکور مورد بررسی قرار میگیرد. مقادیرکمک هزین

عملکرد ساالنه مراکزآموزش عالی نیز توسط دولت و مجلس ملی سوئد(ریسدک)تعییــن مـیگـردد.گفتنـی 
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است که مقادیرمذکور برحسب حوزههای آموزشی و برمبنای مبالغ سالیانه دریافتی دانش جویان و عملکرد 

ساالنه حوزههای آموزشی محاسبه میگردد. مؤسسات آمــوزش عـالی کشـورنیزبه ارائـه گـزارش سـاالنهای 

ــیر  ازنتایج فعالیتهاودرآمدهای مالی سالیانه خودمبادرت مینمایند. گزارشات ساالنه مؤسسات، مواردی نظ

میزان سودوزیان ،ترازنامه ،مبالغ اختصاصی یافته به مراکزآموزش عالی و تجزیه وتحلیل مالی مراکز مذکـور 

را شامل میگردد. عالوه براین درگزارشات سالیانه به نتایج چگونگی اجرای قراردادهای آموزشی نیز اشــاره 

میگردد. دوره های آموزش عالی درکشور سوئد رایگان میباشدو این در حالیاست کــه دانشجویـان خـود 

ملزم به خرید کتب و سایر ابزار آموزشی میباشند.کمکهای آموزشی به آندسته از دانشجویانی اختصــاص 

مییابد که در برنامههای آموزشی مورد تائید دولت مشارکت نمایند.کمکهای آموزشی ویژه دانشجویان بـه 

صورت تخصیص بودجه و پراخت وام آموزشی بدون بهره به آنان اعطاء مــیگـردد. بـه عبـارت دیگـر کلیـه 

دانشجویانی که توسط دانشگاهها، دانشکده ها و یا مؤسسات آموزش عالی مورد پذیرش قرار گیرند، از حق 

ــثر سـن  کمک هزینه های آموزشی ویژه دورههای آموزشی تمام وقت و پاره وقت برخوردار میگردند.حداک

ــهای  مجاز دانشجویان جهت برخورداری از کمکهای آموزشی50 سال تمام میباشد. گفتنی است که کمک

مذکور در نظام جدید آموزشی کشور بر7400 کرون در ماه بالغ میگردد. کمکهــای تحصیلـی بـر حسـب 

واحدهای آموزشی هفتگی محاسبه شده و معموال  پس ازگذراندن حداکثر 240 هفته (12 تــرم) تحصیلـی 

ــه دانشجویـان دانشـگاهها و دانشـکدههای  پرداخت میگردد.گفتنی است که کمکهای تحصیلی مذکور ب

خارج از کشور که تبعه کشور سوئد بوده، از حق عضویت در اتحادیــه اروپـا برخـوردار بـوده و یـا مشـمول 

ــای تحصیلـی ، حداقـل 6 مـاه پـس از اتمـام  «توافقنامه EFA» میباشند، تعلق میگیرد .بازپرداخت وامه

تحصیالت دانشجویان آغاز میگردد.دوره بازپرداخت وامها معموال 25 ساله و یــا تـا مـرز 60 سـالگی فـرد 

تعیین میگردد. در قوانین بودجه آموزشی مراکز دانشگاهی «تبصره اطمینانی» وجود دارد کــه بـه موجـب 
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ــد.در  آن افراد بدهکار برحسب قدرت بازپرداخت خود. از کاهش در مقدار پرداخت ساالنه برخوردار میگردن

این گونه موارد، مقادیر بازپرداخت با درآمد سالیانه بدهکاران، منطبق میگردد. مقادیر باقیمانده بدهکاری، 

چنانچه بدهکار به مرز سنی 68 سالگی رسیده و یا چنانچه فوت نمایند، ساقط میگردد.  

کمک هزینه تحصیلی 

ــه سـرانه آمـوزش عمومـی دانشآمـوزان مقطـع  طبق آخرین آمار بدست آمده در سال 2001، بودج

ــر950 سـک در مـاه بـه عـالوه مبلـغ تکمیلـی پوشـش دهنـده نیـازمندی مـالی والدیـن و  آموزش پایه ب

دانشآموزان به میزان 285 سک در ماه بالغ میگــردد.کمـک هزینـههای اقـامتی نـیز از حداقـل1190 تـا 

حداکثر2350 سک درماه متفاوت بوده و بنا بر فواصل منــازل دانشآمـوزان تـا مـدارس متغـیر میباشـد.. 

ــر4850 سـک در مـاه  بودجه ویژه دانشجویان مراکز آموزش عالی نیز بر2500 سک در ماه و وام اعطایی ب

(مبلغ کل 7400 سک در ماه) بالغ میگردد.  

کمک هزینههای پرداختی سالیانه به دانشجویان (سال مالی 2002) 
مبالغ پرداختی سالیانه به دانشجویان حوزههای آموزشی 

14/704 علوم انسانی/حقوق/دینشناسی/علوم اجتماعی 
38/408 علوم طبیعی/فنآوری/داروشناسی 

37/286 بهداشت 
34/877 دندانپزشکی 

46/922 پزشکی 
27478 آموزش * 
114419 طراحی 

163163 هنر 
98526 موسیقی 

235214 اپرا 
227958 تئاتر 

230561 رسانه های گروهی 
159885 رقص 

83734 ورزش و تربیت بدنی 
32266 سایر موارد ** 
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*  مشتمل بر آموزش درحوزههای آموزش عمومی و رشتههای عملی  

**  مشتمل بر رشتههای روزنامه نگاری و کتابداری و دورههای عملی زیبائیشناسی و آموزش  

ــه مـیگـردد، رایگـان  آموزش بزرگساالن نیز که تحت نظارت شهرداری به شهروندان بزرگسال سوئدی ارائ

میباشد.تنها در مقطع تکمیلی متوسطه آموزش بزرگساالن،کتابها و مــواد آموزشـی توسـط دانشآمـوزان 

خریداری میگردد. افراد بزرگسال تحت تعلیم آموزش بزرگساالن از حق تقاضای کمک هزینــه تحصیلـی و 

بودجههای خاص آموزشی برخوردار میباشند. نظام مساعده آموزشی کشور سوئد از دو جزء اصلی بودجه و 

وام تحصیلی متشکل میگردد.دو سطح بودجه5/34 درصدی و 8/2 درصدی به دانشآموزان اعطا میگردد. 

بودجه کمتر بدون توجه به مقاطع آموزشی( آمــوزش پایـه، آمـوزش متوسـطه و آمـوزش عـالی) بـه کلیـه 

دانشآموزان پرداخت مــیگـردد. مقـدار کـل (بودجـه و وام) بـه 7400 سـک بـرای هـر دانشآمـوز بـالغ 

ــردد کـه بـه  میگردد.بودجههای آموزشی خاص (UBS) نوع دیگری از مساعدتهای آموزشی محسوب میگ

افراد فاقد شغل ردههای سنی 55-25 سال که تحت تعلیم دوره آموزشی3 ســاله مقطـع آمـوزش تکمیلـی 

متوسطه قرار نگرفتهاند، پرداخت میگردد.الزم به ذکر است که طرح UBS از مورخه 31 دسامبر 2002 به 

اجرا در نیامده است.  

شهریه تحصیلی  

تحصیالت تکمیلی در کشور سوئد رایگان بوده و کلیه دانشجویان دورههای کارشناسی در دانشگاهها ، 

کالجهای دانشگاهی و موسسات آزاد و نیز دانشجویان ردههای سنی20 سال به باال که در مراکز متوسطه و 

ــه شـرکت  سایر مراکز آموزشی به تحصیل مبادرت مینمایند کمک هزینههای تحصیلی دریافت میدارند. ب

ــه بـاز پرداخـت و  کنندگان دردوره های آموزش مختلف آموزش عالی، بورسیه تحصیلی رایگان بدون نیاز ب

وام تحصیلی تعلق میگیرد. گفتنی است که تسهیالت فــوق شـامل دانشـجویان تمـام وقـت و پـاره وقـت 
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ــافت  میگردد مدارس عمومی مقطع تکمیلی آموزش متوسطه هیچگونه شهریه آموزشی از دانشآموزان دری

نمیدارند.. عالوه بر این دانشآموزان از سایر امکانات رایگان آموزشی اعم از کتب و ابزار آموزشی برخوردار 

میگردند. رؤسای مدارس نیز ملزم بــه ارائـه تغذیـه رایگـان میباشـند. طبـق قوانیـن خدمـات آموزشـی، 

ــی اسـت کـه  شهرداریها نیز مسئولیت تقبل هزینه ایاب و ذهاب روزانه دانشآموزان را برعهده دارند.گفتن

ــط  فاصله ایاب و ذهاب نمیبایستی از 6 کیلومتر بیشتر باشد که در غیر این صورت پرداخت هزینه آن توس

ــهرداریها  خود دانشآموزان صورت خواهد گرفت.گفتنی است که قوانین مذکور هیچ گونه اجباری برای ش

در خصوص ارائه خدمات ایاب و ذهاب به دانشآموزان در پی ندارد. اگــرچنانچـه دانشآمـوزان از امکانـات 

ایاب و ذهاب شخصی به غــیر از نـوع فراهـم شـده توسـط شـهرداریها مبـادرت نمـایند، در ایـن صـورت 

شهرداریها موظف به تامین هزینهها نمیباشند. درمقطع آموزش تکمیلی متوسطه عالوه بر بودجه عمومی 

آموزش، بودجه عمومی دیگری برحسب نیاز دانشآموزان در جهت هر چه گستردهتر کردن حوزه آموزش و 

بودجه فوقالعاده جهت هزینه اقامت و مقابله با موانع جغرافیایی پرداخت میگردد.الزم بــه ذکـر اسـت کـه 

ــت تعلیـم  بودجههای آموزشی همچنین به آندسته از دانشآموزانی که در مدارس خصوصی مورد تایید دول

مییابند، پرداخت میگردد.  

هزینه های آموزشی 

ــه کـل نظـام آمـوزش پیـش دانشـگاهی سـوئد   طبق آخرین آمار بدست آمده طی سال2000،  هزین

بر600 /97 میلیون سک بالغ میگردد.  
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نرخ هزینه کل نظام آموزشی سوئد( برمبنای میلیون سک) 
3/700 مقطع آموزش پیش دبستانی 

59/700 مدارس پایه (شامل مدارس فرهنگ سامی) 
3/800 آموزش کودکان استثنایی 

500 مدارس ویژه 

400 /22 مراکز تکمیلی متوسطه 

300 مراکز آموزش عالی 

6/400 مراکزآموزش بزرگساالن 

100 مراکز آموزش دانشآموزان استثنائی تحت نظارت شهرداریها 
700 مراکز آموزشی ویژه مهاجرین و پناهندگان 

50 مدارس ملی بزرگساالن 
600 /97 جمع کل  

 

نرخ تامین بودجه آموزش کشور به تفکیک تامینکنندگان بودجه (بر مبنای میلیون سک) 

92/400 شهرداریها 
800 شوراهای استانی 

600 دولت 
3/500 نهادهای مستقل (خصوصی) 

 

طبق آخرین آمار بدست آمده در سال 2000، هزینه کل مراکز آموزش عالی کشور سوئد کــه شـامل 

اجرای طرحهای «تحقیقاتی و توسعه R&D» نیز میگردد بر 7/43 میلیارد سک بالغ میگردد.  

این درحالیاست کــه تقریبـا کلیـه منـابع دولتـی ویـژه انجـام تحقیقـات آموزشـی، بـه دانشـگاهها و 

دانشکدههای کشور اختصاص مییابد.             
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نرخ هزینه کل سالیانه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (بر مبنای میلیون سک) 

600 /33 دانشگاهها و دانشکدههای دولتی 
100 دانشکده های علوم بهداشتی 

2/800 مراکز آموزش تکمیلی خصوصی  
500 آژانس ملی آموزش 

6/700 کمک هزینههای تحصیلی ویژه دانشجویان مراکز آموزش عالی 
 


