
 

 

دانمارککاربردیدر-هایعلمیآموزش

TET: Denmark 

 

باثبات و اصول  یاقتصادنظام  دانمارک سرزمینی در اروپای شمالی، با
 -ههای لممهی    آمهوز   پایه  وودسهازی اسهه ده  در آ      آموزشی بر

یابی ب  اههاا    منزلۀ اصمی بنیادین برای دسه ای، ب  داربردی و حرف 
دهاربردی و   -ههای لممهی    ظام آموز رود. ن شمار می مهم سیاسی ب 

دانمارک، بخشی از نظام آموز  لمومی جوانا  و بها هها     ای حرف 
ای جوانا  اسه. آمهوز    های لمومی، شخصی و حرف  توسع  مهارت

ای و لمهومی، مهاارس دولتهی     ای پای ، تردیبی از ماارس حرف  حرف 
نابع مالی ای در سطح لالی مایریه و توا  تأمین م برای آموز  حرف 

داربردی از مسائل مهم در نظام آموزشهی   -های لممی  برای آموز 
 دانمارک اسه.

-علمی هایآموزش و آموزش کلی اهداف و اصول
کاربردی

آنتوسععهدنبالگمانیکيازابزارهایتوسعهصنعتيوبهبي
کعاربددیاسع ییکعياز-هعایلممعياقتصادی،آمعوز 

سعازیمنعاب  کشعورها،آمعاد اهدافمهمدرنظعا آمعوز
انسععانيبععدایرقععابتيسععنرصهدرلدصععهاقتصععاد هععاني

دانمعار (ی1389نعاادوهمکعاران،رشداسع ثاابع روبه
تعدیهابعا یکعيازبعااسع وکشوریدراروپایشعمایي

رفا ا تمعاليدرسعایصاندیداقتصادهای هانراداردواز
یانقعدارگدفتعهاسع کشعوراول هعپنجمصاندر،گذشته

اصولآموزشيدردانمار بدپایهخودسازیاستواراسع ی
نظععا آموزشععيدانمععار پصدامععونتشععوی فداگصععدانبععدای

نظعدازمصعزانگصعددکعهصعدفهایيشکلميانتخابشغل
سوددهياقتصادی،سببخوشحایيواحساسسععادتمندی

(ی1397پور،شودثتقيدرآنانمي
 1400ایدردانمار ،ازاوایعلدهعهدفههایحآموز 

 بععود،1875آغععازشععد،امععافعایصعع رسععميآنازسععال
هعایدویتعيدرمعدارسکارگصدیکمککهقوانصهبههنرامي

کعاربددی-هایلمميفنيوآموزشيتصویبشدیآموز 
یابيمنزیۀاصميبنصادیهبدایدس دردانمار ،به ایوحدفه

اسي،موردتو هزیادیقدارگدفتهاسع یبهاهدافمهمسص
دانمعار ، ایکعاربددیوحدفعه-هعایلممعينظا آموز 

بخشيازنظا آموز لمومي وانانوباهدفتوسعه
 ای وانعاناسع یهعایلمعومي،شخصعيوحدفعهمهار 

ای،هعایآمعوز فن عيوحدفعههدفبدنامه. (Cort, 2008ث
تکمصلبدنامعهآموزشعياسع ،ایجادانرصز در وانانبدای
سعانهمعانشعدای کنعدوبعهتاآنهارابدایاشعتغالوا عد

هعابعاهعدفایعهبدنامعه گوینصازهایبازارکارباشدیپاسخ
آمعوزان،هایفددیوا تماليدانعشتوسعهدانشومهار 

همچونایقاءروحصهاستقاللوهمکاری،بدانرصختهآگعاهي
ایممميشدن،طعمآموز وریوبصهیادگصدندگاندربار نوآ

بخشعدبصشتدومشارک فعالدر امععهرابعه وانعانمعي
ایدانمعار ،بعد(ینظا آموز حدفعهKoutroubas, 2018ث

سازماندهيشعد وهعدفاصعميآن«منط اشتغال»اساس
یعابيبعهارائهمدار تحصصميمعتبددربعازارکعارودسع 

ایآمعوز حدفعه مينظعا بنصعاناصع مشعاغلمعاهداسع ی
هایشعغميدرکاراس ومهار بددانمار یادگصدیمبتني

دسع کارآموزیدرشدکتيخصوصيیعانهعادیدویتعيبعه
ایدردانمعار آمعوز حدفعه.(Nord-Vet,2016آیعدثمي

2/1یافتهاس بهایهمعنيکهبداساساصلدوگانهسازمان
ایدریععکوز حدفععهازبدنامععهآموزشععيرا،آمعع3/2ایععي

(یدرCort, 2008دهعدثوکاربهخعوداختصعاممعيکسب
معمعولبعهبعازارطورآموزانبههایشغمي،دانشطولبدنامه

هعایفنعي،بهنصميازدانشجویانبدنامعهواردشد ونزدیک
اند(، ذبمقا شاغلثدرشدکتيکهدرآنآموزشيدید در

(یگععدو هععدفNord-Vet,2016شععوندثبععازارکععارمععي
آمعوزانيتنهعادانعشاینعههایآموز فنعيوحدفعهبدنامه

طعورهستندثکهپسازکسبدور ابتعدایيدرمعدارسبعه
شععوند(،بمکععهدربدگصدنععد مسععتقصمواردایععهحععوز مععي

 ,Koutroubasایاسع ثبزرگساالنيباتجدبهپصشصهحدفعه

اارائععههععا،تنهعع(یهمچنععصه،هععدفازایععهبدنامععه2018
هعایيکعهاینصسع ثآمعوز هایکارآموزیحدفعهآموز 

سعویرسمص شناختهشعد وهمعوار ازازسویبازارکاربه
بازارکاربدایآنتقاضاو وددارد(؛بمکهمعدار لمعومي

دهدکهامکعانوشخصيرانصزدراختصارکارآموزانقدارمي
ایکعارآموزانایعمدوشعهدوندیفععالرابعدیادگصدیمادا 

(یCort, 2008کندثهموارمي
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ساختارونظامآموزشیوآموزشعلمیکااربردی
دردانمارک

شعود نظا آموز دانمار بهدوبخشموازیتقسعصممعي
ایف(نظعا آمعوز اصعميثمتععارف/رسعمي(؛ب(نظعا 

ای/لمعععومي(آمعععوز معععداو وبزرگسعععاالنثحدفعععه
(نشععانداد شععد 1ث(،کععهدرشععکلCEDEFOP, 2012ث

6اس ینظا آموز رسميومتعارفبدایکودکانازسه
سایريتادور  وانياس وآموز بزرگسعاالنومعداو 

هعایمعوردنصعازدرنظعا کننعد صعالحص کهمعادلفداهم
آموز رسمياس ونظامياس کهبدایبزرگساالنتهصه

راوبآمعوز شد اس یتدکصبایهدونظا معوازی،اعا
 The Danishدهعدثایعمددردانمعار راتشعکصلمعيمادا 

education system, 2011ی)



آموزشمتعارف

16تعا7تحصصلدرمدارسدانمار رایرانوبدایکودکان
اولمتوسععطه(ا بععاریاسعع یدور سععایهثدور ابتععدایيو

سایهدرمدارسدویتعي16-7آموزاندرصددانش90حدود
درمدارسخصوصيکعهتحع حمایع دیرددرصد 10و

هفعتممحتعوایپایعهتا یکنندمایيدوی هستند،تحصصلمي
هعایآموزانیکساناس یامادرپایهآموز بدایهمهدانش

بعاسعطوپپایعهويهایآموزانبهکالسهشتمتادهمدانش
مشاور درحوز ی(1397پور،ثتقيشوندميپصشدفتههدای 

کاری،موضولا آموزیوتجدبهای،کارحدفهو فن يآموز
هایتحصصميهفعتم،هشعتمونهعمهسعتندا باریدرسال

(یمواردباالشعامل1398افکار،رسانيوسنجشثدفتداطالع
وگودربار اختصعارا اطاللا ؛گف هایياونارائهفعایص 

معد  هایکوتعاهایشغمي؛بازدیدهاوکارآموزیوفدص 
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 آموزشب ر  ا  ومداوم آموزشمتعارف


 CEDEFOP, 2012))از:،برگرفتهنظامآموزشدردانمارک.1شکل
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درمؤسسا تجاری؛بازدیدازمداکزآموزشيوکعارآموزی
هاباهمکارینزدیعکوتنراتنعج امععهاس یایهفعایص 
هعایگصددیازسالهشتم،شماریازرشعتهمحميصور مي

صعور لمميو وددارند،کعهمعدارسممکعهاسع ،بعه
هایاختصعاریبعدایتقویع خالقصع  هنعيوتدقعيرشته

رسانيوآموزانارائهدهدثدفتداطالعدانشتوانایيلالی و
(ی1398سنجشافکار،

آمعوزاندانعشوتحصصلدرپایعهدهعماختصعاریاسع 
پایهنهممدرسهراتد کننعدیکددنسپدیپساز،توانندمي
آمعوزانبعدایسازیدانشآماد  پایهدهمبادوهدفواق در

شالز بدایتحصصلدرزندگيخارجازمدرسهوکسبدان
 ی(1397پعور،اس ثتقعيهایباالتددرنظدگدفتهشد دور 
کننعد،آموزانيکهآموز درسالدهمراانتخعابمعيدانش

ایمقعدماتيراحدفهوتواننددور دبصدستانوآموز فن يمي
یابندیبصشعتدادامهدهندوبهمقط آموز مقدماتيلایيرا 

سهمقعدماتيراپعسازسعالدهعمبعهاتمعا کسانيکهمدر
رسانند،تحصصال خودرادرمقط دبصدستانیاآمعوز مي
رسعانيدهندثدفتداطعالعایوکارآموزیادامهميحدفه-فن ي

(ی1398وسنجشافکار،

طبصععيوطعوربهآموزانمدارسدانمار ،دانشهمهدر
نعدیدرهفع سعالیاببداساسسهبهکالسباالتدارتقاءمي

ایبعهگونهامتحعانيو عودنعداردونمعد اولتحصصلهصچ
 ی(1397پعععور،ثتقعععيشعععودآمعععوزانداد نمعععيدانعععش

به10نمد درمقصاس،هایهشتمتادهمممکهاس درپایه
دهمدردروسدرپایانکالسنهمو یآموزانداد شوددانش

زاندرشدک یاآمودانشامایشودمختمفامتحانبدگزارمي
یعاحالنمعد قبعویيهدلد شدک درامتحانا آزادندوبه

ی(1397پور،ثتقينداردردی


برنامهآموزشجوانا 

هعایمنزیۀبدنامههایدور دو متوسطهبهدردانمار بدنامه
شود آموز  وانانشناختهوبهدوبخشتقسصممي

هلمععومي،کععههععایآمععوز دور دو متوسععطیبدنامععه1
کند؛آموزانرابدایآموز لایيآماد ميدانش

ای،کععههععایآمععوز دور دو متوسععطهحدفععهیبدنامععه2
کندکارآموزانرابدایکاردرصنع یاتجار آماد مي

هعای(یبخعشThe Danish education system, 2011ث
گوناگونایعهدودور کعهمعوازییکعدیردهسعتنددر
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شانداد شد اس ی(ن2شکلث
بدنامهآموز دور دو متوسطهلموميسهسالاسع 

ومعمععوالممقععدماتيبععدایآمععوز درسععط.لععایياسعع ی
هایایه(،اهارگواهصنامهمتفاو ازدور 2بداساسشکلث

( CEDEFOP, 2012آیدثدس ميمقط بهشدپزیدبه
 ؛یصالحص تکمصلدور دو متوسطه1

سازیدور لایي؛اد یآزمونآم2
 یآزمونلایيتجاری؛3

یآزمونلایيفنيی4
آموزانپسازاتمعا دردور دو متوسطهلموميدانش

شعدک  سعازیدور لعایيدوسالآموز درآزمونآمعاد 
کدد وپسازاخذنمد قبویيگواهيمقعدماتيدانشعرا را

کننععدیپععسازسععهسععالآمععوز درآزمععوندریافعع مععي
الحص تکمصلدور دو متوسطهشدک کعدد وپعسازص

اخذنمد قبویي،گواهيتد معدارسمتوسعطهتکمصمعيرا
ویتجعاريلعایآزمعون.(1397پعور،کنندثتقعيدریاف مي

يلمعوممتوسعطهدو دور یهاآموز بهيفنيلایآزمون
مدارسدريلایآموز ،یتجاريلایآزمونیهستندوابسته
ويفنیهادور دريلایآموز ،يفنيلایزمونآویتجار

يلعایآزمعوندوهیعاکعهانعدهدیداردمدنظدرايمهندس
مصمسعتقطعوربعهرایاحدفعهیها صصالحي(فنویتجارث

دانصفداگاس الز حالهیاباکنند،يمفداهمدانصفداگیبدا
راخعودمتوسعطهال صتحصعدور بازارکعاربهورودازقبل
يلمعومآموز گدو درآزموندوهیاه،یبنابدایکنندلکام

(یCEDEFOP, 2012ثاندگدفتهقدار
هایفوقثآزمونلایيتجاریوآزمونلایيفنعي(دور 

کامالموابستهبهمدرسههستندوبابدگزاریامتحانبهپایعان
آمعوزانرابعدایاسعتخدا وهعادانعشرسعندیایعهدور مي

کندیاگداعهموز دانشراهيوا دشدای ميپذید درآ
هایهایآزمونلایيتجاریدرمدارستجاریودور دور 

هعایآزمونلایيفنيدرمدارسفنيو و مشتدکيبادور 
روشعنيهایفوقبعهمتوسطهلموميدارند،باو ودایهدور 

هعایظاهدویا خودراحفظکدد واساسعامهعدفازدور 
دا دربخعشخصوصعياسع یهمچنعصهایعهفوق،اسعتخ

هعا،یعابيبعهآمعوز دانشعراهيدردانشعرا هادس دور 
هایمدر مهندسعيرافعداهممدارستجاریلایيودور 

هایي(یدور 1398رسانيوسنجشافکار،کندثدفتداطالعمي
شعوند،وآزمونلایيفنيختمميکهبهآزمونلایيتجاری

سعالرا19تا16آموزانسنصهومامدانشسهسایهاس ولم
هعایفعوقبعهدومقطع زمعانيتقسعصمگصعددیدور دربدمي

-صعور آمعوز ،کعارآموزیفن عيشوندیاویصهسالبهمي
آمعوزانآموزاناغمببادانششودودانشایبدگزارميحدفه

ایمقعدماتيرااویصهسالکهدور کارآموزیفن عيوحدفعه
کهدوسالبعدبهرو شونددرحایيد،همدا ميگزیننبدمي

رسعانيوسعنجشافکعار،شودثدفتداطالعنظدیبدگزارمي
(ی1398
آموزانبدایکعارهایآزمونلایيتجاریدانشدردور 

هععایيبععادرخواسعع مسععتقصمدرادار ومععدیدی دررشععته
بصننععدیدور آزمععونلععایيفنععينصععزتجععاریآمععوز مععي

ند کارگا صنعتيوکاردرآزمایشرا اسع یتقدبصعامدربددار
سعو دور ازدروسدوسو دور ازدروسا باریویعک

رسعانيوسعنجشاختصاریتشکصلشد اس ثدفتعداطعالع
هععابععهآزمععوننهععایيخععتم(یدرنهایعع دور 1398افکععار،

گصعددکعهکعدا سایهتصمصمميشوندیوزار آموز هدمي
طعورمصعانرصهحعداقلآموزبهزارگدددیهددانشامتحانبدگ

تواننععد،دهععدیامتحانععا مععيآزمععونمععي12وحععداک د10
ایباشندیارزیعابيازطدیع صور کتبي،شفاهيیاپدوژ به

رسعدثدفتعداطعالعبعهپایعانمعي13تعصصهنمد ازصفدتا
(ی1398رسانيوسنجشافکار،

ایتوسععطهحدفععهمدور دو بدنامععهدرسععيمععدارس
ایوهععایکععارآموزیوآمععوز حدفععهبدنامععهدربدگصدنععد 

ایعهبعدهایتدبص ا تماليوبهداشتياسع یلعالو بدنامه
داری،هعایکشعاورزی، نرعل،تععدادیازبدنامعههعابدنامه

شعوندیارائهمينصزهایفنوندریایياقتصادخانواد وبدنامه
نامعۀسعبزکشعاورزیاگواهيبهایکشاورزیمعموالمبدنامه

 UNI•C Statistics & Analysis for theثهمعدا هسعتند

Danish Ministry of Education, 2008 هعا(یایعهآمعوز
هفتعه60تعا20معموالمبایکدور پایهبهمد زمانبعصه
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ایاس ،هعدهایحدفهبدکایجشودیدور پایهمبتنيآغازمي
و عودداردیبعدایادامعهبدنامعهاندمسعصدهای عایرزیني

اصمي،دانشجویانممز بعهبسعتهقعداردادبعایعکشعدک 
هاازیعکزمانایهدور (یمد CEDEFOP, 2012هستندث

سعال4تعا3تدیهآنهعاونصمسالمتغصداس ،معمویيتاپنج
هایيهسعتندکعهدربدنامه ایآموز حدفه هایاس یبدنامه

ایثتقدیبعامیعکيدرکعایجحدفعهآن،آموز نظدیولمم
سو اززمان(باآموز لمميدریعکشعدک یعاسعازمان

شودیاصعلتأیصدشد ثتقدیبامدوسو اززمان( ایرزیهمي
هعایکندکهکارآموزان،مهعار زمانتضمصهميآموز هم

نظدی،لممي،لمعوميوشخصعيمعوردنصعازبعازارکعاررا
.(The Danish education system,2011دسع آورنعدثبعه

مدر آموز  وانان،دستدسعيبعهبعازارکعاررادرمقعا 
هایمد درکایجهایکوتا کارگدماهد،یاحضوردربدنامه

(یCEDEFOP, 2012کندثایودانشراهيفداهمميحدفه
12هعایپایعه دیعد،ایدور درآموز متوسطهحدفه

هایتخصصعيراصالحص مسصددارد،کهفدص بدایاخذ
کندتاافدادبعاداشعتهدهدیایهموضوعکمکميافزایشمي
هایتخصصيواردبعازارکعارشعوندوسعپسدرصالحص 

هایموردنصازراتکمصلکنندیصور تمایل،سایدصالحص 
ایبعامحعدودی هایحدفهپذید درتعدادکميازبدنامه

زبازارکاروابستهاس یموا هاس وپذید دانشجوبهنصا
هعایشامل؛کارگدنسا ي،رسانه2012هادرسالایهبدنامه

دیجصتال،تویصدکنند فصمم،مدبيبدنسازی،لکاس،آرایشعرد،
طداپگدافصعکرسعانه،منشعيخعدما درمعاني،تکنصسعصه

ایهمعواردشدیدررویدادونمایشرا وپدستاردامپزشکيمي
شوندیعابایعدازسسهمصهپذیدفتهمياساهمهدانشجویانبد

ایدالبدنصازآنشعدک برصدنعدیشدکتيتجاری،گواهصنامه
ای،رایراناس ودانشعجویانبدنامهآموز متوسطهحدفه

کننعدیهزینهیادستمزدشاگددیخعودرادریافع معيکمک
سعال18هزینهفق بدایدانشجویانبعاالتدازدریاف کمک

(یCEDEFOP, 2012اس ث
ریعزیایبدنامعهگونعهایبعههایحدفهتقدیبامتما بدنامه

کعاروکعایجوطورمتناوبدرمحص کسعبشد اس کهبه

بدکایجومبانينظدیاس وبدگزارشودیدروسپایهمبتني
محعوردرمحوربعایعادگصدیلممعيکارگعا یادگصدیکالس

بدنامعهونصعازدر ا مختمفهمدا اس یتوزی دقصع بعه
هعایاصعمي،حعالدربدنامعهایعهگددد،بعاآموزانبدميدانش

به2نسب یادگصدیمبتنيبدمحلکار،بهیادگصدیدرکایج،
(یCEDEFOP, 2012اس ث1

هایاصميبهاهاردسعتهبدکایجدربدنامهتدریسمبتني
شود تقسصممي

ییدروسلمومي،م لزبانانرمصسيومانندآن1
یدروسخامرشته،م المبداینجاری،معدفعيابزارهعای2

نجاریمال اس ی
هایشعغميیدروستخصصيکهاغمببداساسصالحص 3

اس ی
ایهایحدفعهیدروساختصاری؛معموالمدرزمصنهصالحص 4

یحضوردربازارکارویییاس 
تعا-هاهمکارینزدیکيباهمدارنعد،هاوسازمانکایج

اساسقانونوبدنامهآموز فددیطمئهشوند،آموز بدم
هابدایهعدگصددیایهبدنامهدانشجویموردنظدصور مي

شودتاازانسجا بصهدرخواس دانشجو داگانهتدویهمي
دانشعجووبدنامعهآموزشعيواقععياطمصنعانحاصعلشععودی

منظععورافععزایشآگععاهينسععب بععهفداینععدیععادگصدی،بععه
کدا پدتفویآموزشيشخصيخودرادارندییان،هددانشجو

هعایدهنعد یعادگصدیواقععيومهعار ایهپدتفعوینشعان
(یCEDEFOP, 2012نصازهددانشجواس ثمورد
ایکععهبععدپایععهآزمععونخععار يدروسپایععهبععاپععدوژ 

شودیایهگواهصنامهاسعاسورودبندیشد ،تکمصلميدر ه
هایگونعاگونيبدنامهاصميارزیابيبهبدنامهاصمياس یدر

درطولدور و وددارد،از ممهآزمونکتبي،آزمونلممي
هعا،ایدربعار مهعار هعایگسعتدد وییییهمچنصهارزیابي

گصعددیهاودانشافداددرطولبدنامهصور معيشایستري
هعایدانشعکد بدگعزارامتحاننهایيکعهدرپایعانآمعوز 

حعالایهایبهبدنامهدیردمتفاو اس یباامهشود،ازبدنمي
بدپدوژ وآزموننظدیمعموالمتدکصبيازآزمونلمميمبتني

شعودودرصور کتبيیعاشعفاهيبدگعزارمعياس ،کهبه



 دردانمارکیکاربرد-یعلمیهاآموزش

6 

پایاندرصور اخذنمد قبویي،گواهصنامهکارگدمعاهدبعه
(یCEDEFOP, 2012شودثافدادداد مي

هعایاصعميکعهدربعاالایپایهوبدنامعههبددور لالو 
توضص.داد شد،اندیهطدپبعدای وانعانيکعهدرمعورد
انتخابشغلیاتحصصلخودمطمعئهنصسعتند؛دریعادگصدی
ناتوانند؛یامشکال شخصيوا تماليدارند،و عودداردی

هایمدرسهتویصدی،دربدنامهآموز تواننددردور آنهامي
نعا هیادرآموز  وانانبانصازهایخاماب ایپایحدفه
(یCEDEFOP, 2012کنندث



ایپایهآموزش ر ه

سالاسع کعهقعادر30ایهآموز ویا  وانانبصکارزید
نصسععتند،شععکلدیرععدیازآمععوز راثکععهآنهععارابععه

هایالز بعدایورودبعهبعازارکعارمجهعزکنعد(صالحص 
ایهایفددیوحدفعهتقاءمهار برذرانندیهدفبهبودوار

وروحصهآنهابدایورودبعهبعازارکعاریعارفعتهبعهدنبعال
(یتمدکزاصميCEDEFOP, 2012هایبصشتداس ثآموز 

هععایلممععياسعع وبععاتو ععهبععهنصازهععاورویآمععوز 
ایاختصاصيطداحيهایفدد،بدایهدکارآموزبدنامهلالقه

کعارآموزانراهنمعایيفعددیداد درطولبدنامهبه شودیمي
ایدربصشتدموارد،کعارآموزاندور آمعوز حدفعه شودیمي

رسانند،اماممکهاس ،تعاپایهرابعدازدوسالبهپایانمي
یکسالدیرعدتمدیعدشعودیبعاتکمصعلایعهدور امکعان

شودوهمچنعصهبعهدستدسيبهاشتغالکارآموزانفداهممي
شعودتعادربدنامعهآمعوز کعانداد معيکارآموزانایعهام

 The Danish educationثهمکععاریکننععد ایحدفععه

system,2011واسع يلممعدور هیعاشتدصبيطورکمبه(ی
3/1متنععاوببصععتدکشععاملویکمععيداردنظععدیمحتععوا

آمععوز 3/2و(ینظععدبخععشثمدرسععههیععپابععدآمععوز 
کهاسع آموز ممیاس (يلممبخشثکارمحلبديمبتن

ای،کایجکشاورزی،کایجدرمانيویییصور درکایجحدفه
ایازکعایجبرصددیبعدازاتمعا بدنامعهآموزشعي،گواهصنامعه

کنعدشودیکارآموزدرحصهدور حقوقدریاف ميصادرمي
شودیمصزاندستمزدبعاتوافع  مععيدروحمای مایيمي

(یCEDEFOP, 2012شودثتجار تعصصهمي



ایوعماومیمتوسا هترکیبیازآموزش ر اه
تکمیلی

 ایتدیهنوآوریدرنظا آمعوز حدفعهدردههگذشتهمهم

ایولمعوميمتوسعطهدانمار ،معدفيبدنامهآموز حدفه
(اس کهشکافبصهمسصدهایلمعوميوEUXتکمصميیاث

سعهدهعهدهدیدرایدرآموز متوسطهراکاهشميحدفه
سعم ای،بعهحدفعهوگذشته،تما اصعالحا آمعوز فن عي

تعدبعصهراستایایجادپصوندهایمحکعماهدافواقداماتيدر
باآمعوز لعایيرفتعهاسع یبدنامعه اینظا آموز حدفه

ایولمعوميمتوسعطهتکمصمعيکعهآمعوز حدفعه  دیعد
دهنعد  معدفعيشعد اسع ،نشعان2010تدریجازسالبه
دانمار اس یایعه ایآوریواقعيدرنظا آموز حدفهنو

صعالحص تحصعصال لعایيرابعاگعواهياشعتغال، بدنامعه
کنعدیلنوانکارگدیماهدثگواهيکارگدماهد(ادغعا معيبه

هدفایهبدنامهفداهمآوردندستدسيبهتدبهآموز لایي
ایاسع درراستایارتقعاءلعز وشعغلآمعوز حدفعه

.(Nord-Vet,2016ث



مدارستولیدی

 ،مدارستویصعدیبعه1985طب قانونمصوبششمژوئه
لنعوانهعا،تأسعصسوبعهپصشنهادمقاما استانوشهدسعتان

مؤسسا مستقلشکلگدفتندینقشووظصفهمدارسفعوق،
هعایتویصعدیاسع ثدفتعدارائهآمعوز تدکصبعيوبدنامعه

رستویصد، وانان(یمدا1398رسانيوسنجشافکار،اطالع
اندیارا سالکهدور متوسطهباالتدراتکمصلنکدد 25زید

هایبصشتدیعادستدسعيبعهبعازارکعاردیردیبدایآموز 
هععایيکععهازندارنععد،هععدفقععدارداد اسعع یاک ععدورودی

ایهسعتند،هایآموزشيحدفعههایا بارییادور آموز 
دفاصعميکمعکبعهانعدیهعدروساصميراکامعلنکعدد 

هعایسازیمسصدشغميآیند فعدداسع وراهنمعایيشفاف
(یCEDEFOP, 2012شعودثصور روزانهارائهميفددیبه

ماننعدومعا درایعهمعدارسمعي6درحعدودآموزاندانش
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هععایالز بععدایورودبععهبععازارکععاریععاگذرانععدنتوانععایي
 & UNI•C Statistics)آورنعددس ميرابههایباالتددور 

Analysis for the Danish Ministry of Education, 2008)ی
پعذیدیهاومشخصا مهممدارستویصدی،انعطافویاگي

هایياسع هایآموز وارتباطبافعایص آموزشيورو 
هعایآموزشعيکهبابازارکارتطبص داد شد اس یفعایصع 

ایلممععيشععکلهععبداسععاسنصازهععایبدگدفتععهازموقعصعع 
(ی1398رسععانيوسععنجشافکععار،گصدنععدثدفتععداطععالعمععي

هعاقعدارهایخودرادرکارگعا مدارستویصدیپایهفعایص 
اندواویوی رابهیادگصدیازطدی تجدبعهوهمکعاریداد 

انععدیموضععولا کارگععاهيازنجععاریولممععيقععدارداد 
معممععان،شععودیفمزکععاریتععاتئععاتدورسععانهراشععاملمععي

زمصنعهآموزشعيهسعتندییعادگصدیورانيمعاهدبعاپعسپصشه
گصددوهصچامتحانيو عودنعدارد،ازطدی لملصور مي

امععااگععددانشععجویانبخواهنععددرمدرسععهبماننععد،بایععددر
سعالهایلمميشدک کنندیمشارک محدودبهیکتمدیه

امایاکمتداس یمدارستویصدی،مؤسسا مستقميهستند،
درصور مشارک ازشهدداریوایایع بود عهدریافع 

شود،اماامتحعاندور الطاميکنندیدرنهای گواهيپایانمي
(یCEDEFOP, 2012ایو ودنداردثونمد 



مق عکارشناسیایدرآموزش ر ه

:دردانمار سهنوعمدر کارشناسيو وددارد
هعایدانشعراهيایجدرکعفداگصعدان:یاحرفهیکارشناس.1

ایبعدایهعایکارشناسعيحدفعه،دور کننعدميتحصصل
.انعدخعامطداحعيشعد ایعيورودبهحدفعهدرکمک
ایبدایاخذمدر یصسانس،هایکارشناسيحدفهبدنامه

شعودوسعهتعاوسصمههف کایجدانشراهيارائعهمعيبه
کشدشدای الز بدایورودبهبدنامهاهارسالطولمي

ایدانشراهي،تدکصبآنباتجدبۀبعازارارشناسيحدفهک
توانعدای،معيکارمدتب اس یمدر کارشناسيحدفعه

هایکارشناسيارشدمسعتقددردستدسيبهبدخيبدنامه
ایکعهآمعوز حدفعهحعایيدانشرا رافعداهمکنعد،در

بعدهعایکارشناسعيمبتنعيدستدسيمستقصميبعهبدنامعه

هابخشيازآمعوز هسعتندویهبدنامهدانشرا ندارد،ا
2011شودیتعاسعالبود هآنهاازطدی دوی تأمصهمي

هازیعدنظعدوزار آمعوز ووزار لمعو ،ایهدور 
حاضععدبععاتغصصععدا حععالفنععاوریونععوآوریبععودیدر

هعازیعدنظعدوزار آمد دردوی ایهآموز و ودبه
 ,CEDEFOPلمععو ،فنععاوریونععوآوریقععداردارنععدث

(ی2012
سایهباتمدکزبدهایسهایهدور :دانشگاهیکارشناسی.2

طدیع آمعوز یکیعادوموضعوع،آمعوز لممعياز
تحصصلادامهبدتحقص بدایورودبهبازارکارویامبتني

.کارشناسيارشدطداحيشد اس درمقط 
هععایدرآکععادميفقعع  در ععهایععه:ایآکااادمیحرفااه.3

ازطدی ایآکادميحدفه شودیمدر کاریاف ميوکسب
بدنظدیهوتمعدیهکعاربددیدریادگصدیمبتنيتدکصبياز

هعایبدنامه.شودارائهميهادرطولدور دوسایهپدوژ 
آموزانرابدایانجعا کارهعایلممعيوایهدور دانش

کنندوممکعهاسع صور تحمصميآماد ميایبهحدفه
آنهعا هعایمعدیدیتيشعودیشتغالافداددرپس بهامنجد

درقایبکعارقعدارمطایعا نظدیرابارویکددیلممي
آکعادمي در عهتحصعصميفداگصعدکهصورتيدر دهندیمي

بععاتحصععصلدر،توانععددسعع آورد،مععيهرابععایحدفععه
درایآنرابهیکیصسانسکاملحدفعهمدتب يموضول

 The Danish educationثکندماههتبدیل18باز زماني

system,2011ی)
 

آموزشب ر  ا  وآموزشمداوم

دانمار باالتدیهسط.مشعارک درآمعوز بزرگسعاالنو
آموز مداو دراتحادیهاروپارابدوندرنظدگدفتهسط.
پصشدف تحصصميداردینظعا آمعوز معداو وبزرگسعاالن

تداس  شاملسهبدنامهدرسط.متوسطهباال
درستکمصمععيمقععدماتي،آمععوز ابتععدایيدروستععک

ایبزرگسعععاالنبزرگسعععاالن،وبدنامعععهآموزشعععيحدفعععه
(یTheDanish education system,2011ث

درستکمصمععيگععدو هععدفاصععمي،بععدایدروستععک
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مقدماتي،بزرگساالنيهستندکعهبعدایدسعتصابيبعهبدنامعه
الحص متوسعطهآموز لایيخاصعينصعازبعهتکمصعلصع

(یCEDEFOP, 2012تکمصميمو وددارندث
معاهدبعابدنامهآموز ابتدایيبزرگساالنکارگدانکمتعد

حداقلدوسالسابقهکارمدتب راهدفقدارداد وامکعان
ایراکعهشعاملکسبمدر معادلآموز مداو وحدفعه

کنععدیهمچنععصههععایپصشععصههسعع ،فععداهممععيیععادگصدی
يمععصتکمآمععوز ایيدرسععط.لععایي،شععاملهععبدنامععه

هایمعادلنظا آموز لموميرا،کهصالحص بزرگساالن
ایدهععدیبدنامععهآموزشععيحدفععهبععهبزرگسععاالنارائععهمععي

هایخاصيمدتب باکاررابدایکارگدانبزرگساالنمهار 
هعایبزرگسعاالندهدیکمصهآمعوز ماهدوغصدماهدارائهمي

ز معداو تحع مسعئویص بخعشدویتعيایوآمعوحدفه
توانندبعهسعهدسعتهتقسعصمشعوند هاميهستندیایهبدنامه

هایخامشغمي؛ج(هایلمومي؛ب(مهار ایف(مهار 
(یCEDEFOP, 2012هایمدیدی کارثمهار 



AMUایب ر  ا  آموزش ر ه

هععاوایبزرگسععاالنمهععار هععایآمععوز حدفععهبدنامععه
دهنعدویکعاربددیدربعازارکعارراارائعهمعيهاصالحص 

کميبالثهعدای افعدادبعهسعم بخعشخعاموطوربه
ایهعایآمعوز حدفعهشعوندیبدنامعهکارکددهایشغميمي

بزرگساالن،کارگدانبامهار کعمیعامعاهدراهعدفقعدار
تو هبهسواب تحصصميایهآمعوز بعهدهند،امابدونمي

شاغالندردانمار بازاس یبدخعيازرویهمهساکنانو
هابصکارانراهعمهعدفقعدارداد اسع یاهعدافایهدور 

انداز گانهایهآموز لبار سه
هعایهعاوصعالحص یمشارک درحفظوارتقاءمهعار 1

کنندگانمتناسببانصازبازارکار؛ایمشارک حدفه
زگاریبعایمشارک درطيمشکال تجدیدساختاروسا2

مد وبمندمد ؛بازارکارمتناسببانصازبازاردرکوتا 
هایبزرگساالنبدایورودبهبازاریامکانارتقاءصالحص 3

هایفددیازطدی امکعاندستدسعيبعهکاروصالحص 
هعععایرسعععميوآمعععوز بزرگسعععاالنصعععالحص 

(یCEDEFOP, 2012ث
النبایعدایبزرگسابدایتحق ایهاهدافآموز حدفه

بدنامهآمعوز 3000یکنظا منعطفباشد،بنابدایهتقدیبام
ایبزرگساالنبدایبدطدفکددننصازآمعوز معداو حدفه

هایمتخصصومتخصصانتدویهشعد کارگدانوتکنسصه
آوریشعد حعوز شعغمي مع 130اس یبدایایهمنظور

ازهعامعمعوالمکوتعا اسع واس یمد زمانایعهبدنامعه
انجامعدیایعهطعولمعيطورمصانرصهیکهفتهبهروزتابهنصم

شععوندبنععدیمععيهععادرسععهدسععتهگسععتدد طبقععهبدنامععه
( CEDEFOP, 2012ث
هایخاممدبوطبهشغل؛یشایستري1
هایلمومي؛یصالحص 2
(یCEDEFOP, 2012هایفددیثیصالحص 3



ای(ب ر  ا  آموزشابتدایی) ر ه

طعورخاصعيبعدایای(بزرگساالنبهبتدایيثحدفهآموز ا
بزرگساالنباتجدبهبازارکارطداحعيشعد ،کعهصعالحص 

ایآموز کميدارند،امامایعلبعهدریافع معدر حدفعه
2کمسالیادس 25رسميهستندیشدای پذید حداقل

آمعوز درسالسابقهکارمعدتب اسع یبعهسعخهدیرعد
باشدداشتهسال25دیباحداقلفدداالنبزرگسیبدایيابتدا
شعاملوکنعدشعدک تواندينمدور هیادرباشدکمتداگد

(یCEDEFOP, 2012ثشودينمبزرگساالندور 
شوندتاسعط.ازآغازدور ،ارزشصابيميفداگصدانپصش

پصشصنهتحصصميومهارتيآنهامشخصشود،سعپسبدنامعه
هعایآنهعاتعدویهیسعتريآموز فعددیبعدایتکمصعلشا

ای(بزرگسععاالنشعودیدرواقع آمععوز ابتعدایيثحدفعهمعي
کاملباهماناهدافآموزشيوامتحاننهعایيمشعابهطوربه

حعالایهایاس یبامنطب بدمدر تحصصميمتوسطهحدفه
پعذیدتدایانعطافایهبدنامهنسب بهآموز متوسطهحدفه

(یIbidدثاس وتاششسالالتباردار



-علمای آموزش به مربوط روزآمد آماری هایداد 
کاربردی
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رودردانمععار روبععهافععزایشاسعع و معصعع مدرسععه
،2040سایهتاسعال18تا3شود معص افدادبصنيميپصش
%رشدداشتهباشدیبنابدایه،اتحادیعهاروپعابعهدانمعار 12

دتب بععاهععایاقتصععادیمععکنععدتععابععدسصاسعع توصععصهمععي
 ,EUگذاریکندثگذاریدرآموز ومهار سدمایهسدمایه

ایدرصععدازگععدو  وانععاندرآمععوز حدفععه57(ی2019
درصععدازگععدو  وانععان38شععوندیتقدیبععامپذیدفتععهمععي

کنندوازایعهمصعزانایراکسبميتحصصال فن يوحدفه
درصددرایهسط.بعهتحصعصال خعودخاتمعهداد و33
ماند آموز لایيرادرصدباقي5شوندواردبازارکارميو

کميمصعزاننعد طور(یبهKoutroubas, 2018کنندثدنبالمي
ایتحصعصالنسعط.دور اشتغالدردانمعار باالسع یفعار 

پعذیدیبهتعدیایاشعتغالمتوسطهوباالتددرآموز حدفه
%(ی80%درمقابعل6/85نسب بهآمعوز لمعوميدارنعدث

پعذیدیراکهآموز لعایيکمتعدیهمصعزاناشعتغالدرحایي
طورمتوسع درنظعا آمعوز (یبهEU, 2019داشتهاس ث

%(بصشتدازکارآموزانزن55ای،تعدادکارآموزانمددثحدفه
هعایحالتوزی  نسص درمصعانبدنامعهایه%(اس یبا45ث

ن%کععارآموزا93کععهطععوریمختمععف،متفععاو اسعع ،بععه
هایا تماليوبهداشتيرازنعانتشعکصلهایمداقب بدنامه

هعایمکعانصکيو%کعارآموزانبدنامعه4دهندوزنانتنهامي

(یCort, 2008دهندثنقلراتشکصلميوحمل
ایهعایآموزشعيحدفعهمؤسسهبدنامه117دردانمار 

هععایفنععي،مععوردازآنهععادانشععکد 97دهنععدکععهارائععهمععي
هعایتدکصبعيهایکشاورزییاکعایجیتجاری،کایجهاکایج

هععایآمععوز دانشععکد بدنامععه20ایععه،بععدهسععتندیلععالو 
بعددهنعدیافعزونبهداشعتيارائعهمعي-هایا تماليمداقب 
هععانصععزای،کععایجحدفععهوهععایاصععميآمععوز فن ععيبدنامععه
 ممعهآمعوز دور دو هایآموزشعيدیرعدیراازبدنامه

ایثآزمونلایيتجاریوآزمونلایيفن ي(ومتوسطهحدفه
بعدایعهدهنعدیهمچنعصه،لعالو آموز بزرگساالنارائهمي

هعاوسصمهشعدک هایيراکهبههاوبدنامههادور مواردکایج
 ,Koutroubasدهنعدثشعوند،ارائعهمعينصزسفار داد مي

محلکعارآموزیبعدای2800بصشاز2018(یدرسال2018
هادرحالافعزایشآموزانایجادشدوتعدادایهمکانانشد

هعایيمکان2019،2100ریزیدرسالاساسبدنامهاس یبد
 ,EUشعودثآمعوزاناضعافهمعي دیدبدایکارآموزیدانش

(ی2019

کاربردی-علمی هایآموزش مدیریت

دردانمار روندادارایبهدنبالافزایشسعپددناختصعاربعه
ایومحمياس وهدفایهاس کهمناب منطقهمؤسسا 

طورکارآمدباتو هبهتقاضاونصازهایمحمياختصعامبه


(Hansen, 1998ایوسطوحگوناگونمدیریتی.برگرفتهاز:).تقسیممسئولیتبینانواعآموزشحرفه1جدول

بصکارایمستمدآموز حدفهایابتدایيآموز حدفه
وزار کاروزار آموز وزارتخانهمسئول

وزار آموز 
زار کارو

ایشورایآموز حدفهنهادهایاداریممي
کمصتهبازرگانيممي

سازمانمميبازارکار
شورایمميبازارکار
ایمستمدکمصتهآموز حدفه

شورایاشتغالممي

ایشورایبازارکارمنطقهنداردندارداینهاداداریمنطقه
کمصتهآموز محمينهاداداریمحمي

امنایدویتيمؤسسا باهصئ 
ایمداکعععزآمعععوز حدفعععه

(باهصئ امنعاAMUبزرگساالنث
دویتي

ندارد

ایهایحدفهکایجمؤسسا محمي
سایدمؤسسا آموزشي

ایمداکعععزآمعععوز حدفعععه
 بزرگساالن

مؤسسا آموزشيمختمف
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ایکميدانمعار بعهدنبعالآمعوز حدفعهطورپصداکنندیبه
آنرابطهتخصعصصمنعاب بعاتععدادمحوراس کهدرتقاضا

کاربدانتضمصهشد اس ینهاداصمياداریبعدایآمعوز 
حعالنظعار وایهیابتدایي،وزار آموز اس یبااحدفه

ایکهشاملشدکایتوسعهباهمکاریشورایآموز حدفه
شعودیهایتجار مميادار ميا تماليوتعدادیازکمصته

هعایتجعار درسط.محميشدکایا تماليهمدرکمصته
اینماینعد دارنعدیآمعوز هایحدفعهمحميوهمدرکایج

وسصمهوزار آموز ووزار کارادار یمستمد،بهاحدفه
(تقسعصممسعئویص بعصهانعواعآمعوز 1شودی عدولثمي

دهععدایوسععطوپمختمععفمععدیدیتيرانشععانمععيحدفععه
(یHansen, 1998ث


کاربردی-علمی هایآموزش مالی منابع

وسعصمهبخعشدویتعيحوز آموز  واناندردر هاولبه
ایابتعدایياسع یهایحدفهشاملآموز شودکهتأمصهمي

هایمدبوطبعهبخعشنظعدیطورمستقصمهزینههابهشدک 
بععدایهدهنععدیلععالو ایراپوشععشنمععيآمععوز حدفععه

آموزان،به زبدایخدیدبدخيازابزارهایآموزشعي،دانش
هادرایهآمعوز کنندیسهمشدک ایپدداخ نميشهدیه

صعندوقهعابعهوپدداخ شدک هایدستمزدشاملهزینه
ثصععندوقکارفدمععای معععيصععندوقکارفدمععای معععي

مستقمياس کههعدفآناطمصنعانازتععدادکعافيمکعان
کارآموزیبدایدانشآموزانياس کعهدرحعالگذرانعدن

هعاهعمتوسع دور تحصصميهستند(اس یایعهپدداخع 
هایخصوصيوهمازطدفمؤسسا دویتعيارائعهشدک 

شودیدانمار سهمنب اصميمختمفمایيبدایآمعوز مي
( Hansen, 1998ایداردثحدفه

یمناب دویتيکعههزینعهبخعشآمعوز نظعدیراتعأمصه1
کنند؛مي

آمعوزرادرمحعلکعاردردور یکارفدماکهدستمزددانش2
کند؛آموزشيپدداخ مي

یصععندوقکارفدمععای معععيبخععشاصععميدسععتمزد3
هارادرطولبخشنظعدیآمعوز موزانشدک آدانش

کعههعصچکندیهمچنصهایهصندوقزمانيبازپدداخ مي
تواف آموزشيباشدک صور نردفتهباشعد،آمعوز 

 ,Hansenکنعدثبدمدرسهراتأمصهمایيمعيلمميمبتني

(ی1998


شناسیکتاب

دهاشعمي،زی عو، ی؛محمزاد ،عی؛فعالپوحعدتينااد،پیری؛حاتمااب 
ایدرکشعورهایحدفعهوهایفنعيبدرسيتطبصقيآموز (ی1389ث

ایکشعورووزار حدفهویتهدان سازمانآموز فنيآیمانوایدان
کاروامورا تمالي

پدور دردانمار یقابمصع دستدسعيدر و(یآموز 1397پور، یثتقي
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 Academy Professionایآکادميحدفه

ویاآموز حدفهبدنامه
يمصمتوسطهتکميلموم

vocational & general upper 
secondary education program 

 exhibition and eventتکنصسصهرویدادونمایشرا 
technician 

دور دو لصتکم صصالح
متوسطه

Upper Secondary Leaving 
Qualification 

 Collective employer fundصندوقکارفدمای معي

 Maritimeفنوندریایي

 Production schoolsیصدیمدارستو





