
 

 

  نظام آموزش دوگانه
Dual Education System 

  
تـأمین   نظام آموزش دوگانه، که یادگیري بر پایه شغل است بـا اصـل            

 دو شـود و داراي    مـی  شـناخته  کـار  بازار در ماهر و توانمند   کار نیروي
ها بر پایه کار بوده و در محیط          بخشی از آموزش  : یادگیري است  محل

را شده و بخشی دیگـر در مـدارس   هاي اقتصادي اج  کار واقعی و بنگاه   
  .شوند ها اجرا می اي و کالج حرفه

  
بسیاري از کشورهاي پیشرفته و در حـال توسـعه دنیـا نظـام              

اي براي تربیـت نیـروي کـار مـاهر بـه کـار               آموزشی دوگانه 
 80گذار این نظـام بـوده و بـیش از            کشور آلمان پایه  . برند می

ن حـوزه بهـره     کشور دنیا از دستاوردهاي ایـن کـشور در ایـ          
هـا در محـیط کـار         در این نظـام، بخـشی از آمـوزش        . برد می

هـاي اقتـصادي و بخـشی دیگـر در مـدارس              واقعی و بنگـاه   
بـه ایـن دلیـل بـه آن نظـام      . شـود  ها اجرا می  اي و کالج   حرفه

هـاي    وظایف این نظـام، ایجـاد کیفیـت       . شود  دوگانه گفته می  
گیـري   اي و جهـت     مهارتی بر اسـاس قـانون آمـوزش حرفـه         

هـدف آمـوزش در نظــام   . شـغلی در فراینـد آمـوزش اســت   
هاي پایه مربـوط بـه شـغل،          دوگانه، تدوین و عرضه آموزش    

هاي   هاي مورد نیاز براي اجراي فعالیت       ها و صالحیت    توانایی
ــه ــر اســت   حرف ــا و پیوســته در حــال تغیی ــاي پوی اي در دنی

  .)1395پور عمران و نوریان قادیکالیی  محمد(
شـرکت یـا     یک در کارآموزي دوره دوگانه، نظام آموزش   

 را اي حرفه مدرسه یک در اي حرفه آموزش و بنگاه اقتصادي 
 مدرسـه  در نظامنـد   آمـوزش  .کنـد   مـی  ترکیـب  دوره یک در

شرکت  یک در عملی آموزش براي ضروري اي مکملی   حرفه
 خـاص  بر پایه نیازهـاي    بیشتر که است هاي اقتصادي   و بنگاه 
 کـه  اسـت  ایـن  آمـوزش  اصـلی  هـدف . است شرکت درون

-Hippach(کننـد    را کـسب   شـغلی  مهارتهاي بتوانند جوانان

Schneider, Huismann, 2018(.  
میـان   تنگاتنـگ  بـر پایـه همکـاري    نظام آموزش دوگانـه    

 شــرکاي. اســت دولــت و صــنفی ايهــ اتحادیــه کارفرمایـان، 
 چـشمگیري  تأثیر صنفی ايه  اتحادیه و کارفرمایان اجتماعی،

 اطمینـان  تـا  اي دارنـد،    هاي حرفـه    شکل آموزش  و محتوا در
 شـده  گرفتـه  نظـر  در آنهـا  عالیـق  و الزامات که کنند حاصل

 منـافع  از همـه و فراتـر    پـذیري  مـسئولیت   در این میان   .است
 است نظام دوگانه  کارآیی براي الزم گروه، شرطی  هر خاص

)Hippach-Schneider, Huismann, 2018(.  
  

  هاي آن  اف و مزیتدوگانه، اهد نظام آموزش
 دلیـل  اي بـه    حرفـه  دوگانـه  آمـوزش  اصـل  جهان سراسر در

 کـار  بـازار  در ماهر و توانمند   کار تأمین نیروي  در آن توانایی
 و جدیـد  شـرایط  بـا  سازگاري به قادر که است شده شناخته

 کـار  نیـروي  ایـن،  بـر    افزون .است فناوري همگام با تغییرات  
 تحـرك  دیده است،  آموزش دوگانه آموزشی با نظام  که ماهر
  .)Koudahl, 2010 (دارد کار بازار در زیادي بسیار
ــان   ــه آلم ــشورهاي ازجمل ــایی ک ــه در آن اســت اروپ  ک

نظـام   .نظام آموزشـی مرسـومی اسـت       برپایه شغل،  یادگیري
 درصـد از    70 یعنـی . یادگیري دارد  محل دو آموزش دوگانه، 

 .ر اسـت  محو  درصد دیگر مدرسه   30 و ها بر پایه کار     آموزش
اي   تـرین نـوع آمـوزش حرفـه        این آموزش از هسته و اصـلی      

آموزش در نظام دوگانه، با تنظـیم و عقـد          . شود  محسوب می 
ــوزش    ــراي آم ــل اج ــصادي، مح ــاه اقت ــان بنگ ــرارداد، می   ق

در کـشور آلمـان     . شود  و کارآموز آغاز می   ) اي مدارس حرفه (
ــارآموزان،  ــا 3کـ ــاه 4 تـ ــیط بنگـ ــه را در محـ    روز در هفتـ

ــص ــا 1ادي و اقت ــه 2ت ــدارس حرف ــه را در م اي   روز در هفت
ــی  ــوزش م ــد آم ــاه. بینن ــه   بنگ ــصادي هزین ــاي اقت ــاي  ه   ه

ــر  ــوزش را ب ــر  آم ــد و ب ــده دارن ــع   عه ــق مراج ــاس تواف   اس
کننـد    اي پرداخـت مـی     صالح بـه کـارآموز کمـک هزینـه         ذي

)Hippach-Schneider, Huismann, 2018.( 
   دوره آمیــز یــک  کــارآموزان پــس از پایــان موفقیــت     

ــصیلی و     ــدرك تحــ ــه مــ ــوزش دوگانــ ــام آمــ   در نظــ
 کننــد دریافــت مــی) کــارآموزي(همچنــین گواهینامــه شــغلی

)Hippach-Schneider, Huismann, 2018(. 
 از پـس  رسـمی  طـور  بـه  دوگانـه  نظام آموزش   آلمان در  

. شـد  آغـاز  م1969 سـال  اي در   حرفه آموزش قانون تصویب
 سال در شده  انجام توجه به اصالحات   با آن ارزش و عملکرد

ــه 2005 ــور م ب ــزایش ط ــت چــشمگیري اف ــدگاه از. یاف  دی
 گونـاگون بـا    صـنایع  اي از سوي    حرفه ايه  آموزش تاریخی،

اعضاي ایـن    هدف. شود می سازماندهی کارآموزي ايه  دوره
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 منبعــی از داشــتن هــاي اقتــصادي در آلمــان صــنایع و بنگــاه
 طـه مربو صـنایع  حفـظ و نگهداشـت     بـراي  کارگران مـستعد  

 در نظـام آمـوزش دوگانـه را       اي، حرفـه  آموزش قانون. است
و  منزلـه پایـه     بـه  کـه  کـرد،  اسـتاندارد  و تدوین آلمان سراسر

 ايهـ   اتحادیه و خصوصی هاي بخش دولت، اساسی است که  
 مـدرن،  بـرد آلمـانی    پـیش  بـراي  مـؤثري  طـور  را به  کارگري

 ايهـ   برنامـه  همـاهنگی  از بـاال  سـطح  ایـن . کند هماهنگ می 
ویژه شغلی، سبب تقویت نظـام       کارآموزي و عمومی زشآمو

  ).BIBB, 2009, Wordelmann, 2009 (شود آموزشی می
پرسنل شاغل در نظام آموزش دوگانه آلمـان متناسـب بـا       

هـاي ایـن نظـام، بـه دو           موریت و اهداف هر یک از بخش      أم
. انـد  تفکیـک شـده   ) مـدرس (و معلـم  ) اسـتادکار (مقوله مربی 

شوند   اي به کار گرفته می       مدارس حرفه  در) مدرسین(معلمین
و موضــوعات نظــري تخصــصی الزم، موضــوعات عمــومی 

هاي پایه را به شکلی عمیق و گـسترده در ارتبـاط بـا         آموزش
فیزیـک،   ریاضـی، (شغل آتی و همچنین دروس عمومی پایه        

را بـه دانـشجویان و جوانـان    ) سیاست، زبان خارجی، ادبیات 
نیروهاي تخصصی و فنی    ) کارهااستاد(مربیان. کنند عرضه می 

ها و واحدهاي تولیدي     هاي اقتصادي، کارخانه    شاغل در بنگاه  
و خــدماتی هــستند کــه بــه کــارآموزان دروس تخصــصی و 

کننـد    نظر را عرضه مـی     هاي عملی شغل و حرفه مورد       مهارت
  ). 1395پور عمران و نوریان قادیکالیی،  محمد(

 دانـشگاهی  كمدر باید عمومی دروس )مدرسین(معلمین  
 موضـوعات  بـراي  و داشته باشـند   ارشد کارشناسی سطح در

 وجـود  آمـوزي  حرفـه  براي ویژه معلمین نیز، شغل مربوط به 
 ايهـ   ایالـت  صـالحیت  اي تحت   حرفه مدارس معلمین. دارد

ــدرال ــوزش ف ــیداده آم ــوند   م  ,Hippach-Schneider(ش

Huismann, 2018: 41-42.(  
ارس که مجـوز ورود بـه       هاي مد  آموخته بسیاري از دانش    

کـه پـیش از شـروع دوره     دهنـد  دانشگاه را دارند، ترجیح می  
هــاي آموزشــی نظــام  تحــصیل دانــشگاهی در یکــی از دوره

 انگیزه ورود ایـن افـراد بـه         ترین  مهماز  . دوگانه شرکت کنند  
  :اند از این نظام آموزشی عبارت

منزلـه ایمنـی اجتمـاعی در نظـر       آموزش در نظام دوگانه به     -
 شود که فرد به شغلی متکی باشـد         گرفته شده و سبب می    

 .)1395 قادیکالیی، نوریان و پور عمران محمد(
آموزش در نظام دوگانه زیربنـاي مناسـبی بـراي تحـصیل              -

اي عملی،    هاي حرفه   دانشگاهی است و تجارب و مهارت     
 اثري مطلوب بر موفقیت فرد در تحصیل دانشگاهی دارد        

 .)1395 قادیکالیی، یاننور و پور عمران محمد(
هـاي عملـی      آموزش در نظـام دوگانـه بیـشتر بـه مهـارت            -

ــی ــردازد و در م ــراي   نتیجــه فرصــت پ ــاي شــغلی را ب ه
هـا  زایش داده و منجر به جذب فوري آن  ها اف   آموخته  دانش

 نوریــان و پــور عمــران محمــد (شــود بــه بــازار کــار مــی
 .)1395 قادیکالیی،

هـاي آمـوزش را    تصادي هزینههاي اق در نظام دوگانه، بنگاه    -
هزینـه مـالی پرداخـت       برعهده دارند و به کارآموز کمـک      

آمـوزي،   شـود و فـرد هنگـام گذرانـدن دوره مهـارت             می
 نوریـان  و پـور عمـران     محمـد (کنـد     درآمد نیز کسب می   

 .)1395 قادیکالیی،
 اي بـر    حرفه آموزش کشورها، سایر مانند نیز ك  دانمار در  

 آن در کــه شــود  مــیبرگــزار نــهدوگا آمــوزش اصــل مبنــاي
 مکانی اي و   حرفه اي در مدرسه  متناوب صورت به کارآموزان
 بنابراین. بینند آموزش می  کارخانه یا شرکت یک در آموزشی

 شـرط  ترین  مهم آموزشی، ايه  مکان از کافی شمار اندازي راه
 ,Koudahl(اسـت   نظـام آموزشـی   ایـن  موفقیـت  ایـن  براي

2010.(  
ــه   ــال ب ــه دنب ــه نظری ــاي زمین ــاعی ه ــر اجتم ــو پی  بوردی

)Bourdieu & Wacquant, 1992(، واقعیـت  ایـن  به توان می 
منزلـه    به را کارآموزي که دارند تمایل اه  شرکت که کرد اشاره

 توجه مورد اه  گذاري دیگر سرمایه  مانند گذاري، نوعی سرمایه 
  را اي و کـارآموزي    آموزش حرفه  دانمارك، دولت .دهند قرار
ــه ــه ر ب ــیمنزل ــراي اه ــیدن ب ــه رس ــداف ب ــی اه  در سیاس

 در گیـرد،   مـی  نظـر  در جوانـان  همـه  بـراي  پرورش و آموزش
 آوردن دسـت  بـه  براي اي آن را وسیله   اغلب جوانان که حالی
 گیرنـد   در نظر می   عادي خانوادگی زندگی در مهارت و شغل

)Koudahl, 2008(.  
  

  اهداف نظام آموزش دوگانه
  ؛تضمین شغل جوانان -
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  ؛نیروي کار ماهر براي اقتصاد کشورتضمین  -
  ؛کاهش بیکاري -
  ؛یادگیري در محیط کار واقعی -
پـور    محمـد (سازي براي یـادگیري در طـول زنـدگی           آماده -

  . )1395 قادیکالیی، نوریان و عمران
 

مزایاي نظام آموزش دوگانه از منظر جوانان، کارفرمایان و         
  دولت

ها و دولت  ادیهدر نظام آموزش دوگانه، بخش خصوصی، اتح    
شده و رسمی در تعامـل بـا هـم و در             در چهارچوبی تعریف  

در ایـن   . کننـد  تراز باالي هماهنگی با یکدیگر همکـاري مـی        
پـور   محمـد  (:برنـد  ها به شرح ذیل سود می  بستر هر یک از آن    

  .)1395 قادیکالیی، نوریان و عمران
 جوانان و متقاضیان جویاي کار با توجه به اهداف ذیل در          . 1

  :شوند مسیر آموزش دوگانه وارد می
  ؛آموزش توأمان با کار -
  ؛ارتقاء کیفی شغلی -
  ؛کسب کمک هزینه آموزشی در طول آموزش -
  ؛افزایش درآمد -
  ؛هاي شغلی افزایش مهارت -
  ؛هاي کاري آموزش عملی فرایندها و فعالیت -
  ؛تعلیم در محیط کار واقعی -
و آموزشـی و    هـاي گونـاگون شـغلی         دسترسی به فرصـت    -

 ). همان(سهولت در احراز شغل و کسب درآمد اقتصادي
کارفرمایان با توجـه بـه اهـداف ذیـل، در مـسیر آمـوزش           . 2

  :شوند دوگانه وارد می
کارگیري و استخدام نیروي انـسانی بـر پایـه شایـستگی              به -

  ؛نگري شغلی شغلی و با رویکرد آینده
یفیت محصوالت  کارگیري نیروي انسانی ماهر و ارتقاء ک        به -

  ؛و خدمات
ــسئولیت  - ــق م ــوزه    تحق ــا در ح ــاعی کارفرم ــذیري اجتم پ

  ؛اي هاي حرفه آموزش
 ؛مدار کارگیري نیروي انسانی معتمد و اخالق به -
 ؛وري و کیفیت خدمات و محصوالت بهبود بهره -
هـاي اسـتخدام و بـازآموزي نیـروي           جویی در هزینه   صرفه -

 ؛انسانی
 بلندمـدت و افـزایش درآمـد        گـذاري در   بازگشت سـرمایه   -

 .کارفرما
 دوگانـه  آمـوزش  مـسیر  در ذیل، اهداف به توجه با دولت. 3

  :شوند  میوارد
گذاري نیروي انـسانی     توسعه و رشد اقتصاد ملی با سرمایه       -

  ؛ماهر و متعهد
  ؛اجراي آموزش متوسطه براي همه شهروندان -
 و آموزش جوانان براي اشتغال متناسب با بـازار کـار حـال     -

  ؛آینده
هاي بخش خصوصی در اجـراي ایـن          مندي از ظرفیت   بهره -

  ؛هاي مالی دولت ها با توجه به محدودیت آموزش
  ؛نظارت و کنترل بازار کار و آموزش متناسب با بازار کار -
ثیر أیابی دولت به اهداف سیاسی و اقتصادي از راه تـ            دست -

ي ینـدها امثبت اقتصادي و اجتماعی نظـام دوگانـه بـر فر          
 .یشتی و فرهنگی مردماشتغال و ارتقاء سطح رفاه، مع

 و کــار و میـان یـادگیري   ارتبـاط  برقــراري بـه  توجـه  بـا   
 آلمان در دوگانه نظام آموزش  ، ها شرکت و مدارس همچنین
. است کار دنیاي به مدرسه از انتقال براي آمیز موفقیت الگوي

شــغل  327 اي دوگانــه آلمــان در  نظــام آمــوزش حرفــه  
 ,Hippach-Schneider(اســت  عرضــه شــده شــده شــناخته

Huismann, 2018.(  
  

  ساختار نظام آموزشی کشور آلمان
هاي   براي ورود به نظام آموزش دوگانه و همچنین آموزشگاه        

 سـال آمـوزش     10اي تمام وقت، گذراندن حداقل        حرفه و فنی
طول مدت آموزش دوگانه و همچنین  . عمومی ضرورت دارد  

.  سال اسـت 5/3 تا 2اي تمام وقت،  حرفه و هاي فنی  آموزشگاه
بدیهی است طول آموزش در نظام دوگانه، وابسته بـه مـدت            

یعنـی  . ها بـه ایـن نظـام اسـت          زمان آموزش عمومی ورودي   
 سال آموزش عمومی وارد نظام دوگانـه  10افرادي که پس از  

 شوند، باید مدت زمان آموزش بیشتري نسبت به افـراد بـا      می
ــد 13 ــومی بگذرانن ــوزش عم ــال آم ــه،  .  س ــم اینک ــه مه نکت

هاي نظام   هاي نظام آموزش دوگانه، زودتر از ورودي       ورودي
شوند و ایـن نکتـه تفـاوت          آموزش عالی جذب بازار کار می     
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) 1( شـکل . نظام آموزش دوگانه با نظام آموزش عالی اسـت        
 ,GOVET(دهـد  آلمـان را نـشان مـی    آموزشـی  نظام ساختار

2019 .(   
  
  دوگانه آموزش سازي ومیب

 مـشاغل  با کارکنان مشارکت در دوگانه نظام آموزشی  اگرچه
 نیـست  معنـی  این به اما است، امیدوارکننده صنعت در بالقوه

 در را دوگانـه  نظام آمـوزش   بتواند، سادگی به کشوري هر که
 زیرا است، موفق آلمان نظام در  این. کند ایجاد خود مرزهاي

 آلمان ايه  ایالت و فدرال دولت سوي دوگانه از  آموزش مدل
 یابی بـه    دست براي و شود  می پشتیبانی خوبی به و شده تنظیم

 دالیـل  بـه . کند  می همکاري آلمان با صنایع  موفقیت بیشترین
. نـدارد  سازگاري کشورها سایر با آسانی به مدل گوناگون این 

 فرهنـگ  بـه  تـوان   مـی  را موفقیـت  از بـاالیی  درجـه  نخست،
 نظام در  این. داد اختصاص کارآموزي زمینه در انآلم تاریخی
 رشـد  آلمـان  در ویژه بسیار شرایط تحت خاصی زمان مدت

 قابـل  راحتـی  بـه  مـدرن  کشورهاي سایر در که کرد، درحالی 
 اسـتانداردهاي  دوگانه، آموزش نظام مهم امتیاز. نبود پذیرش
عرضـه   آلمان دولت ازسوي که است پرورش و آموزش باالي
 سایر در که است این مهم ايه  جنبه از دیگر یکی. است شده

 اجتماعی مشکالت توسعه، حال در یا یافته توسعه کشورهاي
 باالدسـتی  نظام آمـوزش   ایجاد از مانع که دارد وجود فراوانی

. شـوند   مـی  اثربخـشی ایـن نظـام      دوگانه و یا سـبب کـاهش      
 کـه  اسـت  معنـی  این به اقتصادي نابرابري و کالج ايه هزینه
هـا را     موقعیت تحصیل در این آموزش     افراد براي باید دولت

پیشینه طوالنی داشته    آلمان در کارآموزي فرهنگ .فراهم کند 

  
  

  )Retrieved from: GOVET, 2019 (ساختار نظام آموزشی کشور آلمان. 1 شکل
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منزلت  کشورها سایر در اما این فرهنگ   و اعتبار زیادي دارد،   
 آموزشـی  مـسیر  بـا  مقایسه در تري دارد، زیرا   نییاجتماعی پا 

 & Hummelsheim(از اعتبار کمتري برخوردار است  سنتی،

Baur, 2014 .(  
  

  دوگانه آموزش وضعیت حاضر
هاي دولت آلمان، در حـال حاضـر نظـام            با توجه به سیاست   

 متوسـط  و کوچک ايه  شرکت همکاري با  بر دوگانه آموزش
 مـسئولیت  کـارگري  ايهـ   اتحادیـه  و کارفرمایان. تمرکز دارد 

. در محــیط کــار را دارنــد آموزشــی جدیــد مقــررات ایجــاد
از اعتبار کافی برخوردار     دوگانه نظام آموزش  در اه  گواهینامه

نظـر از   بوده و استانداردهاي آموزشی براي کارآموزان صـرف     
ــصادي یکــسان اســت   ــا بنگــاه اقت ــار، شــرکت ی . محــیط ک

ســوي کارفرمایــان انجــام  از اهــ گواهینامــه اعتباربخــشی ایــن
وظیفه و مـسئولیت مـشترك دولـت، کارفرمایـان و             .شود می

، پاسخگویی به نیازهـاي بـازار کـار و رفـع            اتحادیه کارگري 
این . نیازهاي آموزشی از راه تربیت نیروي انسانی ماهر است        

هـا متناسـب بـا        فرایند در افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت      
در . نیازهاي فعلی و آینـده بـازار کـار بـسیار کارسـاز اسـت              

هاي کـارآفرینی، آمـوزش       شرایط امروز و با تأکید بر آموزش      
کند  تر می  نه، این زمینه را براي فراگیران و کارکنان آسان        دوگا

منزلـه کـارآموز سـنجش و         و کارفرمایان نیز داوطلبـان را بـه       
این اقـدام سـبب ایجـاد جریـان بهتـري در            . کنند آزمایش می 

 دوگانـه  آموزشـی  نظام. شود  روند استخدام نیروي انسانی می    
. دارد قـصی نوا و نیست هاي آموزشی کامل    همانند سایر نظام  

ــر ــه راه از تخــصص ایجــاد چــه اگ ــ برنام  و آموزشــی ايه
 نیز در ایـن راه     معایبی دارد، اما  مزایایی کارآموزي ايه  برنامه
تغییرات شتابان فناوري و پویایی      جمله اینکه با   از. دارد وجود
هـاي سـازمانی      صنایع؛ وظایف، فعالیت   از بسیاري در مشاغل

ــارت ــ و مه ــی ســریع  ايه ــردي خیل ــس ف ــیوخمن   . شــوند  م
 فقـدان  امـا  کننـد،  پیـشرفت  کار بازار در توانند  می کارآموزان
ــ مهـــارت    زنـــدگی طـــول در یـــادگیري و عمـــومی ايهـ

ــ شــغل در ــد، ايه   پــس از  آنهــا کــه شــود  مــیســبب جدی
   نظـام آمـوزش    وجـود ایـن،    بـا . دچـار مـشکل شـوند      مدتی

   هـــا  اشـــتغال و توســـعه مهـــارت    در هنـــوز  دوگانـــه 
ــه ــصوص ب ــان در خ ــانجو می ــسیار ان ــذار ب ــت  تأثیرگ   اس

)BIBB, 2009.(  
  

 آمـوزش  و پـرورش  و آمـوزش  مؤسسه فدرال  نقش
  نظام آموزش دوگانه اي در حرفه

 ،)BIBB(اي    حرفه آموزش و پرورش و آموزش مؤسسه فدرال 
 اي انجام   حرفه آموزش و پرورش و آموزش درباره هایی پژوهش

ش آمــوز هــاي نظــام توســعه در را مهمــی نقــش و دهــد مــی
 به بیان دیگر از وظایف مهم ایـن  .کند  می ایفاء اي آلمان   حرفه

اي، تبیـین    مؤسسه، هدایت و نظارت بر نظام آمـوزش حرفـه         
اي، تـرویج نـوآوري در حـوزه     ساختار آینده آمـوزش حرفـه   

المللـی، مـدرنیزه     اي در سطح ملـی و بـین         هاي حرفه   آموزش
. تاي اسـ    روزرسـانی آمـوزش حرفـه      کرده نظام آموزشی وبه   

بـر اسـاس    کیفیت در نظـام آمـوزش دوگانـه    تضمین اهداف
سـازي   یکپارچه اي براي   استانداردهاي آموزش حرفه   کمترین
 در کار براي آنها بودن شرایط واجد و جامعه به جوانان ورود
 گـویی بـه نیازهـاي      پاسـخ  حـال  عـین  در حرفه است و   یک
 مبـانی . ها حـائز اهمیـت اسـت        هاي اقتصادي و شرکت     بنگاه
 تــسهیل و حمایــت نظــام دوگانــه،  در کیفیــت مینتــض

هـاي اقتـصادي و       بنگاه در عرضه آموزش  براي گیري تصمیم
 بـه  ورود بـراي  جوانـان  دربـاره  گیـري  تـصمیم  و اهـ  شرکت
یـابی    دسـت  براي نفعان همه ذي . است حرفه یک در آموزش

  دولـت  .تنگاتـگ دارنـد    یکـدیگر همکـاري    بـا  هدف این به
 نفعـان  ذي سایر و اجتماعی شرکاي ،فدرال ايه  ایالت فدرال،
 قراردادهـاي  کـه  کننـد  حاصـل  اطمینـان  تـا  کننـد،   می تالش

ایـن   بـه  ورود به مایل که جوانانی و اه  میان شرکت  آموزشی
 رسـد و    مـی  پایـان  بـه  آمیـزي  موفقیـت  طـور  بـه  نظام هستند، 
اجـراي درسـت    . آیـد   مـی  دسـت  بـه  اسـتخدامی  قراردادهاي

اي، زیـر     و مـدارس حرفـه     هـاي اقتـصادي     آموزش در بنگـاه   
 در کلیدي نقش دفترهاي کاري .  است  نظارت دفترهاي کاري  

 و تجـارت  ايهـ  سـازمان  کنار در اقتصادي منافع سازماندهی
 تحـت  دفترهاي کـاري . دارند ا و کارفرمایانه  انجمن صنعت،
خودگردان اداره   نهادهاي صورت هستند و به   عمومی نظارت
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اي  اي نقـش برجـسته      حرفه هاي  آموزش زمینه شوند و در    می
منزله نهادي شایسته و اصلح در نظام         به دفترهاي کاري . دارند

  ).Guellali,2017(شوند  نظارتی شفاف شناخته می
  

  اسناد باالدستی و حقوقی نظام آموزش دوگانه در آلمان
اسناد باالدستی و حقوقی از جمله قوانین حقـوقی پرکـاربرد،           

اي مطرح در نظام آمـوزش        پایه به بیان دیگر قوانین بنیادي و     
شـود و شـامل مـوارد        دوگانه است که بارها به آن استناد مـی        

  :ذیل است
  ؛اي قانون آموزش حرفه -
  دستورالعمل توانمندسازي مربیان؛ -
  ؛قانون کار و مدیریت روابط -
  .کار محل در جوانان از محافظت قانون -
  

  شناسی کتاب
ارائـه الگـوي ایرانـی      ). 1395. (یی، ا محمدپور عمران، م و نوریان قـادیکال      

پنجمـین  شـده در     ارائـه . م با کـار   أاي تو   نظام آموزش دوگانه فنی و حرفه     
. آموزي و اشـتغال  المللی مهارت همایش ملی و چهارمین همایش بین  

 . صنعت، تهران و دانشگاه علم
BIBB, Bundesinstitut für Berufsbildung . (2009). Datenreport 

zum Berufsbildungsbericht 2009: Informationen und 
Analysen zu Entwicklung der Berufslichen Bildung. 
Retrieved from: http:// datenreport. bibb.de/ media2009/ 
datenreport_bbb_090525_screen.pdf 

Bourdieu, P & Wacquant, L. J.(1992). An Invitation to 
Reflexive Sociology. Chicago: University of Chicago press  

GOVET.(2019). Presentations on Dual VET in Germany. 
German Office for Intrernational Cooperation in 
Vocational Education and Training. Retrieved from https:// 
www. govet. international/en/54880.php. 

Guellali, C., Achenbach, M., & Biebeler, H. (2017). Quality 
Assurance of Company-based Training in the Dual System 
in Germany: An Overview for Practitioners and VET 
Experts. Federal Institute for Vocational Education and 
Training (BIBB). 

Hippach-Schneider, U.; Huismann, A.( 2018). Vocational 
education and training in Europe: Germany. Cedefop 
ReferNet VET in Europe reports. Retrieved from: https:// 
www. cedefop. europa.eu/en/publications-and-resources/ 
country-reports/ vocational-education-and-training-europe-
germany-2018 

Hummelsheim, S., & Baur, M.(2014). The German dual system 
of initial vocational education and training and its potential 
for transfer to Asia. Prospects, 44(2), 279-296 

Koudahl, P .(2010). Vocational education and training: dual 
education and economic crises. Procedia Social and 
Behavioral Sciences. 9,1900–1905 

Koudahl, P. (2008). Et feltanalytisk blik på de danske 
erhvervsuddannelser-med eksempler fra aktuelle 
uddannelsespolitiske strømninger. Cursiv, (3), 35-56. 

Valgimigli, M., Campo, G., Monti, M., Vranckx, P., Percoco, 
G., Tumscitz, C., ... & Kubbajeh, M. D. (2012). Short-
versus long-term duration of dual-antiplatelet therapy after 
coronary stenting: a randomized multicenter trial. 
Circulation, 125(16), 2015-2026.  

Wordelmann, P .(2009). Lack of company-based 
apprenticeship places – German Experiences, Discussions 
and Solutions. Speech at the Danish Network for 
Researchers and Practitioners in VET. 

  )کاربردي - دانشگاه جامع علمی(آسیه کشاورز دستک 
  

  ها معادل
 Vocational Education اي حرفه آموزش

 Vocational Education and آموزياي و کار آموزش حرفه
Training 

 Higher Education  آموزش عالی

 General Education آموزش عمومی

اي تمام  حرفه و هاي فنی آموزشگاه
 وقت

Full-time Vocational Schools 

 Labor Market بازار کار

 Ordinance on Trainer دستورالعمل توانمندسازي مربیان
Aptitude 

 Chamber هاي کاريدفتر

 Vocational Training Act اي قانون آموزش حرفه

 Labor and Management قانون کار و مدیریت روابط
Relations Act 

 در جوانان از محافظت قانون
 کار محل

Law for the Protection of 
Young People at Work 

 Apprenticeship  کارآموزي

 Certificate گواهینامه

 Berufsschule  اي ارس حرفهمد
 Vocational School اي حرفه مدرسه

 Degree مدرك تحصیلی

 Social Fields Theory اجتماعی هاي زمینه نظریه

  
  


