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 فنالند در کاربردی - علمی های آموزش

TET: Finland 

 تیفیک جدول صدر در هرساله که است اروپا شمال در یکشور فنالند
 و کلیی  اهیدا   اصیول   بررسیی  .ردیگ می قرار جهان در یزندگ یباال

 سییاارار بییه ورود بییرای ای زمینییه یکییاربرد - یعلمیی یهییا آمییوز 
 از سیاارار  ایی   در سیت. ا فنالنید  در کیاربردی  - علمیی  هیای  آموز 
  ای حرفیه  عیالی  آموز  نظام تاای  حرفه و مروسطه پایه های  آموز 
 توصیی   فنالند آموزشی نظام مالی مدیریت شیوه و کارگاهی مدارس
 شود. می

 
 اما ،شد می آموخته کار نیح در یشغلهای  مهارت گذشته در
 یدگیز چیپ و ابزاار  و ها روش توسعه جوامع، شدن یصنعت با

 از را خزود  ییکزارآ  شزاگددی - استاد یمیقد روش ها، رتمها
 مطزد  ای  هزای حدهزه   آمزوزش  موضوع بنابداین و داد دست
 هزن،  و دانز   یدگیتن هم در و مشاغل شدن یتخصص با .شد
 ،آن نزه یبه انجزا   و شزغل  بزد  تسلط اساساً که رسد می نظد به

 بنزابداین  ست،ین ممکن حدهه آن یعلم یمبان از یآگاه بدون
 در را خزود  یجزا  ایز ن کاربددی- علمیهای  آموزش عموضو

-علمزی هزای    آمزوزش  .کزدد  بزاز  یآموزشز های   نظا  اتیادب
 ،یعلم یمبان به توجه ضمن که است ییها آموزش ، کاربددی 
 علزو   کزاربدد  وای  های حدهه  مهارت جادیا به معطوف شتدیب

 ،یرضززوان یدیسززع و ینقززیب) اسززت کززار یواقعزز طیمحزز در
 ونیز لمی 5/5 و اسزت  اروپزا  شمال در یکشور ندهنال (.1382

 در کشزور  نیهشتم هنالند مساحت نظد از .دارد تیجمع نفد
 هیز اتحاد در کشزور  نیتزد  تزداکم  کزم  تیز جمع نظد از و اروپا
 کزه  اسزت  ییکشورها از یکی هنالند .شود می محسوب اروپا

 قزدار  جهزان  در یزندگ یباال تیفیک جدول صدر در هدساله
 لیز دل بزه  کشزور  نیز ا (.Statistics Finland, 2019a) ددیگ می
 انیز بن دانز   اقتصاد و باالهای  استاندارد با یعال آموزش نظا 

 نسزبت  بزه  کزم،  تیجمع و سدد اریبس میاقل وجود با هتوانست
  نیمززرتدتد از یکززی دیززاخ قززدن مینزز طززی خززود، وسززعت

 یعلمهای  استاندارد و باشد جهان در رشد به روهای  اقتصاد
 شزززود سززبا  قزززار هززای   کشزززور سززدآمد  آن یآموزشزز  و
(Psacharopoulos, 2008). در کززاربددی - علمززی آمززوزش 

 در .اسزت  بهبزود  حزال  در یملز  توسزعه های  پدوژ  با هنالند
هزای   ازیز ن جمله از توسعه، یدیکلهای  موضوع دیاخهای  سال
 انمیز  یهمکار کار، بازار ازین موردهای  مهارت دییتغ حال در

 آمززوزش تیززفیک کززار، بززازار هعززاالن و یآموزشزز مرسسززات
هزای   طیمح تنوع گذشته،های  یدیادگی ینیبازب ،ای حدهه و یهن
 و اهزت  نزد   کزاه   کارآمزد، هزای   روش تیز تقو ،یدیادگی

 انزد  بزود   دیز تأک موردای  حدهه و یهن آموزش تیجذاب  یاهاا

(CEDEFOP, 2019).   

 

 -یعلم  های  آموزش و آموزش یکل اهداف و اصول
 یکاربرد

  کشززور نیززا و اسززت ارزشززمند اریبسزز هنالنززد در وزشآمزز
 یاصزل  عامزل  را آن و دهزد  مزی  اهمیزت  آموزش به شدت به

 ،دانز   قزدرت  و آمزوزش  به اعتماد .داند می کشور تیموهق
 اسززت کشززور نیززا ملززت تیززهو و خودپنززدار  از یبخشزز

(Korpela, 2017.)  از یکزی  عنزوان  بزه  هنالنزد  آموزشی نظا 
 کشزور  این است. شد  شناخته دنیا شیآموزهای  نظا   بهتدین

  دانشزززیاهی آموختزززه دانززز  درصزززد 5/45 داشزززتن بزززا
 قزدار  اروپزا  اتحادیزه  در باال تحصیالت باهای  کشور زمد  در

 اسزت(  درصزد  7/38 اروپزا  اتحادیزه  )میزانیین  اسزت  گدهته
(Eskola et al., 2018.)  دوگانزه  سیسزتم  در آمزوزش  هزدف 

 توانایی ایجاد شغل، به وطمدب پایههای  آموزش عدضه هنالند
 در ای های حدهه هعالیت اجدای بدای که) اهداد به صالحیت و

 آموزشزی  دور  یک در (است نیاز مورد تغیید، حال در دنیای
   .(Yildirim & Simsek, 2001) است مدون

 در مستقد ای حدهه آموزش حاضد درحال هنالند، در 

  که است اولیه ای حدهه آموزش اغلب مدارس

 کشور این در دو  جهانی جنگ از پس بازسازی دور  رد

 از بعد صنعتی پیشدهت عصد در آنهای  ریشه و گدهته شکل

 است ردیابی قابل الدیمی نوزدهم قدن نخست نیمه
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(Stenstrom & Virolaninen, 2014.) های  آموزش هدف

 توسعه جمعیت، شغلیهای  مهارت حفظ و اهاای  ای حدهه

های  صالحیتهای  نیاز به گویی خپاس و صنعت و تجارت

 عناصد خوداشتغالی و اشتغال ارتقاء آنهاست. نیاز مورد

 ابتدایی ای های حدهه آموزش هستند. ای حدهه آموزش اصلی

 و قانون یک زید( بارگساالن بدای) مستمد و جوانان( )بدای

 ابتدایی ای حدهه آموزش است. شد  تنظیمدک مشت اصول

 مورد شغلی های مهارت تکمیلی( متوسط ای حدهه )آموزش

 کند می هداهم را مشاغل سطح به ورود بدای نیاز

(CEDEFOP, 2019.) از ای حدهه آموزش هنالند کشور در 

 واجد اهداد درصد 40 از بی  و شود می آغاز متوسطه سطو 

 شدوع را آن بالهاصله پایه ایه دور  پایان از پس ،شدایط

 نظا  آموزشی های استسی تدین مهم بنابداین، کنند. می

 از پس متوسطه تکمیلی آموزش عدضه هنالند، متوسطه

 آموزشی نظا  است. هنالندی شهدوندان همه به پایه آموزش

 رود. می پی  مدکازدایی سوی به شدت به هنالند در متوسطه

 متوسطه تکمیلی مدارس به خود نوبه به سیاستی چنین اتخاذ

 یکدیید با تا هد،د می امکان ای حدهه عالی مرسسات و

 را گوناگون مناطق نیاز مورد آموزشی منابع کدد ، همکاری

 کنند بدآورد  را آموزان دان  هددی نیازهای و داد  اهاای 

(Stenstrom & Virolaninen, 2014.) آموزش یطورکل به 

 .است بهبود حال در مداو  طور به هنالند در ای حدهه

 یفیک یها ینیب  یپ بداساس ای حدهه آموزش یها یمش خط

 یتقاضاها به یکم یها ینیب  یپ .است شد  نهاد  بنا یکم و

 و یآموزش یازهاین و کار یدوین یبدا بلندمدت

 دولت .تاس مدبوط یمهارت یازهاین به یفیک یها ینیب  یپ

 در اطالعات یآور جمع و دیتول به ها ینیب  یپ نیا بداساس

 یها را  و ند یآ کار زاربا در ازین مورد یها مهارت انواع نهیزم

 هدف .پددازد می یآموزش نظا  را  از تقاضاها نیا به پاسخ

 چارچوب توسعه یبدا الز  یها ینیب  یپ دادن انجا  دولت

 نیتدو و ازین مورد ای حدهه یها مهارت تیفیک

 ازین مورد یها مهارت مناسب قیتطب یبدا ییها دستورالعمل

 (.Korpela, 2017) است ند یآ کار بازار در
 
 

 در ک اربردی  - علم ی  آم وزش  و آم وزش  ساختار
 فنالند

 دریاهزت  بزدون  بدابدطلزب  سیسزتمی  هنالنزد  آموزشزی  نظا 
 بزد  مبتنزی  آن آمزوزش  سیاسزت  و اسزت  ای شزهدیه  گونه هیچ

 نظزامی  هنالنزد  در آمزوزش  نظزا   .العمداسزت  مادا  یادگیدی
 هزای  بنیزا   آموزشی محیط دو در آموزش زیدا ،است دوگانه

 ایزن  وظزای   رسزد.  می انجا  به ای حدهه مدارس و صادیاقت
 آمزوزش  قزانون  بزد  منطبزق  مهزارتی  هزای  کیفیزت  ایجاد نظا 

 اسززت آمززوزش هداینززددر شززغلی گیززدی جهززت و ای حدهززه
(Salehi etal., 2015). در هنالنزززد در آمزززوزش سزززاختار 

 (.Korpela, 2017) است شد  داد  نشان (1شکل)
 

 پایه و مقدماتی آموزش

 بزه  مقزدماتی  و پایزه  هزای  آمزوزش  در هنالنزد  آموزشی نظا 
 پایززه آمززوزش و دبسززتانی پززی  آمززوزش کودکززان، آمززوزش

 های آموزش از بخشی پایه و دبستانی پی  آموزش پددازد. می
 دبسزتانی  پزی   آمزوزش  هزای  دنامزه ب رود. می شمار به اجباری
 سزال  ۶ تزا  0 سنی های رد  کودکان به ها مهدکودک در بیشتد
 از مداقبزت  و نیهزداری  بزدای  ،بزداین  اهاون د.شو می عدضه
 خزانوادگی  روزانزه  مداقبتزی  مداکزا  شزاغل،  مزادران  کودکان

 اهکزار،  سزنج   و رسزانی  اطزالع  اسزت)دهتد  شزد   بینی پی 
 حزق  هزددی  هزد  هنالنزد،  اساسی قانون اساس بد .(25 :1398

 هزای  رد  کودکزان  دارد. را راییزان  صورت به ابتدایی آموزش
 مداکزا  در خزود  آموزش پیییدی به قادر نیا سال 7 تا ۶ سنی
  جززامع، مززدارس .هسززتند جززامع مززدارس یززا دبسززتانی پززی 

 کشزد  مزی  طزول  سزال  9 هزا آن در آمزوزش  که است مدارسی
(Korpela, 2017.) عدضه سال 1۶ تا 7 اهداد به پایه آموزش 
 )دهتزد  شزود  مزی  اهزداء  تحصیل از هداغت گواهی پایان در و

  (.1398 اهکار، سنج  و رسانی اطالع
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 تکمیلی متوسطه آموزش

 مدرسزه  هزای  آمزوزش  رسزاندن  پایان به از پس آموزان دان 
 هزای  آمزوزش  ادامزه  یعنزی  دارنزد:  پیشزدو  انتخاب دو ،جامع

 ای حدهه و هنی آموزش یا متوسطه تکمیلی مدارس در عمومی
 هزد  .(1382 رضزوانی،  سعیدی و )بینقی ای حدهه مدارس در
 ادامزه  بدای الز  صالحیت و کشد می لطو سال سه دور  دو

 هزداهم  را کاربددی - علمی مرسسات و ها دانشیا  در تحصیل
 حضزور  داوطلبان (.Ministry of Education, 200۶) کند می
 از التحصیلی هارغ گواهی ارائه به ملا  آموزشی، مداکا این در

 سززنج  و رسززانی اطززالع )دهتززد هسززتند جززامع مززدارس
 آموزشزی  عمزومی،  تکمیلزی  متوسزطه  شآموز .(1398اهکار،
 پایان در و کند می عدضه را ای حدههغید و عمومی جانبه، همه

 کنکززور در معمززوالً آمززوزان دانزز  سززطح، ایززن در تحصززیل
 دریاهززت تحصززیلی گواهینامززه و کززدد  شززدکت سداسززدی

 ای حدهزه  و هنی آموزش های دور  در آموزان دان  اما کنند، می
  کنند می تالش ای حدهه - هنی مدرک آوردن دست به بدای

(Ministry of Education, 200۶). 
 اهزداد  و اسزت  عمومی مدرسه ،تکمیلی متوسطه آموزش 
 آزمزون  به سدانجا  که کنند می تحصیل آن در سال 19 تا 1۶

 آزمزون  در قبزولی  گزواهی  و دشزو  می منتهی سداسدی نهایی
 این از هدف (.Korpela, 2017) شود می اعطاء اهداد به نهایی

 تزا  اسزت  آمزوزان  دانز   رشد از پشتیبانی نخست، ها آموزش
 هزا  مهزارت  عدضه دو  و شوند جامعه در پذیدش قابل هددی

 اسززت اهززداد بززه بیشززتد مطالعززات بززدای الز  هززای  دانزز و
(Ministry of Education, 200۶). آموزشززی هززای بدنامززه 

 اجبزاری،  درسزی  واحزدهای  شزامل  تکمیلی متوسطه مدارس
 .شززود مززی کززاربددی واحززدهای و تخصصززی واحززدهای

 گذرانززدن بززه ملززا  متوسزطه  تکمیلززی مقطززع آمززوزان دانز  
 بزه  ظز  وم نیا دارسم و هستند آموزشی اجباری واحدهای

 )دهتزد  اسزت  آمزوزان  دانز   بزه  تخصصزی  واحدهای عدضه
  (.1398 اهکار، سنج  و رسانی اطالع

 
 تکمیلی متوسطه آموزش در ای حرفه آموزش

 نظزامی  هنالند آموزش نظا  شد، اشار  تد پی  که طور همان 
 تکمیزل  جزای  بزه  جزامع  مدارس از بعد اهداد و است دوگانه

 بزه  تواننزد  مزی  آن، بزا  زمزان  هزم  یزا  و خود متوسطه آموزش
 ,Ministry of Education) شززوند وارد ای حدهززه مززدارس

 انتخزاب  را ای حدهزه  آموزش که آموزانی دان  بدای (.200۶
 و کزارآموزی  هزای  گاینزه  از غنی بسیار ای مجموعه ،کنند می

 شزکل  در هم و آموزشی مرسسات در هم درسی موضوعات
 سزعیدی  و )بینقی دارد وجود شاگددی ز معلم های آموزی کار

 3 تزا  2 )آموزش ای حدهه مقدماتی آموزش .(1382 رضوانی،
 عدضزه  ای چندرشزته  یزا  تخصصی ای حدهه مدارس در ساله(
 روش صورت به مذکور های دور  کارآموزی مدارک شود. می

 گزواهی  صزورت  بزه  هزا  گواهینامه و شود می عدضه جاییاین
 پیشزدهته،  ای حدهه زشآمو گواهی مقدماتی، ای حدهه آموزش
 ,Korpela) شود می اعطاء تخصصی ای حدهه آموزش گواهی

2017.) 
 آمززوزش اصززلی عناصززد خوداشززتغالی، و شززغلی ارتقززاء 
 کلزی  طور به (.CEDEFOP,2019) است هنالند در ای حدهه
 از ای مجموعزه  بزد  مشزتمل  هنالند، در ای حدهه آموزش نظا 
 گونزاگون  و سزط  و مرسسزات  انزواع  گونزاگون،  هزای  رشته

 مرسسززات قززانون مشززمول نظززا  ایززن اسززت. آموزشززی
 هزد  دربار  و است الدیمی 1987 سال مصوب ای حدهه و هنی

 و رسزانی  اطزالع  )دهتد دارد وجود جداگانه ای مصوبه مرسسه
  ابتزززدایی ای حدهزززه آمزززوزش .(1398 اهکزززار، سزززنج 

  توجززه بززا بارگسززاالن( )بززدای مززداو  و جوانززان( )بززدای
 اسززت شززد  تنظززیم عمززومی اصززول و مقززدرات قززوانین، بززه
(CEDEFOP, 2019.) 

 عدضه مندان عالقه به مجاا سطح سه در ای حدهه آموزش 
 پایزان  از پزس  تواننزد،  می آموزان دان  حاضد درحال شود. می

 مقطزع  نهایی آزمون در قبولی از پس یا و پایه آموزش مقطع
 اوطلباند .کنند نویسی نا  ای حدهه آموزش مداکا در متوسطه،

 3تزا  2 دور  گذرانزدن  از پزس  جزامع،  مدارس التحصیل هارغ
 آمزوزش  )گزواهی  متوسزطه  مقزدماتی  سطح در مدرکی ساله،
 ابتزدایی  ای حدهه آموزش کنند. می دریاهت مقدماتی( ای حدهه

 مرسسزات  در هزا  رشزته  کلیه بدای تقدیباً کارآموزی صوت به
 سزاله،  هسز  ای حدهزه  دور  اتمزا   بزا  شود. می عدضه ای حدهه
 )دهتزد  شزود  می سدمی عالی آموزش اشکال همه به یابی دست
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 ای حدهززه آمززوزش (.1398اهکززار، سززنج  و رسززانی اطززالع
 اسززت( تکمیلززی متوسززطه آمززوزش از بخشززی )کززه ابتززدایی
 نیاز مشاغل به ورود بدای یادگیدندگان که شغلی های مهارت
 هداگیزدان  رشزد  همچنزین  و کزدد   هداهم آنها بدای را دارند،
 را اجتماعی زندگی در خوب و متعادل هددی به رسیدن بدای
 بزدای  نیزاز  مورد های مهارت و دان  آنها به و کند می هداهم

 کنزد  مزی  عدضزه  را آنهزا  شخصزی  توسزعه  و آیند  مطالعات
(CEDEFOP, 2019.) 

 هزای  دور  شزامل  مزداو (  / )تکمیلزی  ای حدهزه  آموزش 
 سزنج   و رسزانی  اطزالع  )دهتزد  اسزت  تخصصی و پیشدهته
 تجزارب  اغلب و تد تخصصی های صالحیت و (1398 اهکار،
 هزا  آمزوزش  ایزن  کنزد.  مزی  هداهم را کار بازار بدای نیاز مورد

 را اولیزه  های صالحیت )که شاغل بارگساالن ازسوی معموالً
 نویسزی  نزا   شزدوط  از مورد این اما شوند، می انتخاب دارند(
 هزای  مهزارت  تکمیلی، ای حدهه صالحیت دارند  هدد نیست.
 و تزد  پیشزدهته  و اسزت  کزار  بازار نیاز مورد که دارد ای حدهه

 هزا  بدنامزه  همه است. ابتدایی ای حدهه آموزش از تد تخصصی
 شایسزتیی  تکمیزل  کزه  معنی این به است، شایستیی بد مبتنی

 آمزد ،  دسزت  بزه  کجا از و چیونه شایستیی اینکه به بستیی
 در گدایزی  مزدرک  دیید بیان به (؛CEDEFOP, 2019ندارد)

 ساله، 5 تا 2 دور  طی از پس اهداد ندارد. جاییاهی نظا  این
 پیشزدهته(  ای حدهه آموزش )گواهی تکمیلی سطح در مدرکی

 )گززواهی عززالی مززدرک سززاله 5  تززا 4 دور  طززی از پززس و
 مززدارک کننززد. مززی دریاهززت تخصصززی( ای حدهززه آمززوزش

 هزای  آزمزون  در تنهزا  تخصصی و پیشدهته ای حدهه های دور 
 سنج  و رسانی اطالع )دهتد کند می پیدا اعتبار سنجی قابلیت
 .(1398 اهکار،
 هزای  مشزابهت  ای حدهزه  آموزش مداو  و تکمیلی بدنامه 

 پوشز   تحت را شغلی های شاخه همه و دارند هم با زیادی
 جزامع  مزدارس  از مستقیم طور به که داوطلبانی .دهند می قدار
 یکزی  نخست سال در شوند، می ای حدهه آموزش مداکا وارد
 حزق  دو  سزال  تزا  امزا  کنند، می انتخاب را پایه های بدنامه از

 نخست، سال گذراندن از پس .ندارند مشخص رشته انتخاب
 بزه  کننزد.  مزی  تخصصزی  های دور  گاین  به اقدا  داوطلبان

 تد عالی سطو  به بدخی و متوسطه مداکا به بدخی دیید بیان
 آن دارد. وجزود  اسزتننایی  مزوارد  ساسزا  این بد .یابند می را 

 بزه  اند، شد  پذیدهته نهایی آزمون در که دانشجویانی از دسته
 هزای  بدنامزه  %17 حزدود  در .یابند می را  تخصصی های دور 

 اسزت  نهایی آزمون بد مبتنی متوسطه سطح ای حدهه تحصیلی
 %۶0 تد  عالی سطو  بدای مشابه رقم که است حالی در این و

 سزال  از (.1398 اهکزار،  سزنج   و رسانی طالعا )دهتد است
 ۶5 تکمیلزی،  متوسزطه  ای حدهه صالحیت 43 الدی،می 2019

 تخصصزی  ای حدهه صالحیت 5۶ و بیشتد ای حدهه صالحیت
 توسزعه  بدنامزه  بزه  بسزته  تحصزیل  زمزان  مزدت  دارد. وجود

 شایسزتیی  نمزد   ۶0 و اسزت  متفزاوت  هددی های شایستیی
 (.CEDEFOP, 2019) اسزت  تحصزیلی  سال  یک به مدبوط
 تحصزیلی،  سزال  طزی  ای حدهه مدارس کاری روزهای تعداد
 )دهتزد  اسزت  هفتزه  در سزاعت  35 شزامل  و کاری روز 190
 آموزشزی  هزای  بدنامزه  .(1398 اهکار، سنج  و رسانی اطالع
 درسزی  هزای  بدنامه طداحی ملی راهبددهای بد مبتنی ای حدهه

 و (1398 اهکززار، سززنج  و رسززانی اطززالع )دهتززد اسززت
 محلزی،  مقزامی  است، ممکن ای حدهه آموزش کنندگان عدضه
 شزد   تبت های انجمن ساید یا بنیاد شهدداری، آموزش انجمن

 های بدنامه (.CEDEFOP, 2019) باشند دولتی یا خصوصی
 صنایع، حوز  کارشناسان همکاری با مذکور مدارس آموزشی
 تزدوین  ای حدهزه  آمزوزش  مرسسزات  و تحقیقاتی مرسسات

 .(1398 اهکار، سنج  و رسانی اطالع )دهتد شود می
 ،ای حدهززه مززدارس درسززی هززای بدنامززه حاضززد درحززال 

 را اجبزاری  مشتدک دروس و مدار شغل ای حدهه های آموزش
 و نظزدی  دروس بد اهاون ای حدهه و هنی تحصیالت .دارد بد در

 بیشززتد و اسززت عملززی آمززوزش دارنززد  بززد در عمززومی،
 .شزود  مزی  انجزا   آموزشزی  های کارگا  در عملی های هعالیت
 هززد بززدای جداگانززه طززور بززه کززار حززین در یززادگیدی سززهم

 و شزود  مزی  مشزخص  شایسزتیی  توسعه بدنامه در یادگیدند 
 ایزن  کزه  چند هد است، شد  تعدی  آن بدای بیشینه و کمینه
 اهزاای   حزال  در هداگیزدان  و کارهدمایان درخواست به سهم

 دروس از حزد وا 20 معمزوالً  (.CEDEFOP, 2019) اسزت 
 اسزت.  کزار  حزین  در یزادگیدی  بزه  مدبوط ها صالحیت تما 
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 در درسزی  بدنامزه  و نظزارت  معنای به کار، حین در یادگیدی
 در عملزی  هزای  مهزارت  هداگیزدان  آن طی که است کار محل

 و آموزش کنندگان عدضه گیدند. یادمی را نظد مورد صالحیت
 بزد  نظزارت  و کزار  حین در یادگیدی با کارهدمایان نمایندگان

  (.Ministry of Education, 200۶) هستند مواهق آن
 که است خاصی آموزشی های دور  کارآموزی، های دور  
 خاصی های آموزش عدضه به متعهد کارهدمایان آن، اساس بد
 آمزوزش  ایزن  قبزال  در نیزا  دانشجویان و شد  دانشجویان به

 محل از نکارهدمایا و هستند کارهدمایان بدای هعالیت به ملا 
 آموزشزی  هزای  هاینزه  تزأمین  بزه  اقزدا   عمزومی،  های بودجه

 هزای  دور  قداردادهزای  کلیزه  کزه  ذکداسزت  به الز  .کنند می
 .بدسزد  کزارآموزی  محلزی  مقزا   یک تأیید به باید کارآموزی

 آموزشزی  هزای  بدنامزه  و راهبددهزا  تزابع  کارآموزی های دور 
 در شزد   لحزا   مفصزل  بدنامه و آموزش ملی شورای مصوب

 اهکزار،  سزنج   و رسزانی  اطزالع  )دهتد است قدارداد هد متن
1398). 
 نززدارد وجززود ای حدهززه آمززوزش بززدای نهززایی امتحززان  

(CEDEFOP, 2019.) ای حدهه مدارس دانشجویان عملکدد 
 (4-3) خزوب  (،5) عالی های درجه به 5 تا 1 مقیاس بدمبنای

 گذرانزدن  به ملا  دانشجویان .شود می ارزیابی (1-2) قبول و
 قبزول  قابزل  نمزد   حزداقل  اخذ با خود تحصیلی دروس کلیه
 در منزدر   نمدات .هستند التحصیلی هارغ گواهی احداز بدای

 بزا  ،ای حدهزه  هزای  دور  دانشزجویان  التحصزیلی  هارغ گواهی
 و رسزانی  اطزالع  )دهتزد  شزود  می اعطاء معلمان همه مشورت
 تمطالعزا  همزه  هداگیزد  کزه  هنیزامی  .(1398اهکزار،  سنج 
 بیذرانززد، موهقیززت بززا را خززود شایسززتیی توسززعه بدنامززه

  (.CEDEFOP, 2019) کند می دریاهت صالحیت گواهینامه
 وجود اهداد بدای هدصت این هنالند مناطق از بسیاری در 
 عمومی تکمیلی متوسطه دور  در هم زمان هم طور به که دارد

 نایز  پایان در بپددازند. تحصیل به ای حدهه آموزش در هم و
 هزم  هداگیزدان  کشزد،  می طول سال 4 تا 3 که تدکیبی مطالعه
 کننززد مززی دریاهززت ای حدهززه صززالحیت هززم و داد  کنکززور

(Korpela, 2017.)  

 

 عالی آموزش در ای حرفه آموزش

- علمزی  مرسسزات  دارنزد   دربزد  هنالنزد،  در عالی آموزش 
 پزووه   هزا،  دانشزیا   مشخصه است. ها دانشیا  و کاربددی 

 ای حدهزه  عزالی  آمزوزش  اسزت.  آن بد مبتنی زشآمو و علمی
 کزاربددی  - علمزی  مرسسزات  در معموالً سال( 3–5 )آموزش
 زنزدگی  متوجزه  کزاربددی  - علمزی  مرسسات .دشو می عدضه
 هسزتند.  پیشزدهته  ای حدهزه  های مهارت مستلا  و بود  شغلی

 شزد  تأسزیس   1990 دهه در کاربددی - علمی نظا  هنالند در
 نخسززتین و (1398 اهکززار، سززنج  و رسززانی اطززالع )دهتززد
 دائمزی  طزور  بزه    199۶ سزال  در کزاربددی  - علمزی  مرسسه
 مرسسزات  کزاربددی،  - علمزی  مرسسزات  کزدد.  کار به شدوع

 ای منطقزه  و ای رشزته  چند صورت به که هستند عالی آموزش
 نظزا   ایزن  انزد.  شزد   متمدکا ای منطقه توسعه و کار دنیای بد
 کززاربددی - علمززی مرسسززه 29 از سداسززدی شززبکه پایززه بززد

 و محلزی  مقامزات  ازسزوی  آن مورد 7 که دارد قدار ای منطقه
 ادار  محلزی  مقامات و خصوصی بخ  سوی از آن مورد 11

 مرسسززات (.Ministry of Education, 200۶) شززوند مززی
 منززابع هزای  بخزز  در تخصصزی  وظززای  کزاربددی  - علمزی 
 دشیدی،گد مدیدیت، و تجارت ارتباطات، و ناوریه طبیعی،

 خدمات و بهداشتی های مداقبت نهادی، مدیدیت و داری هتل
 پس که دهند می آموزش را انسانی علو  و هدهنگ اجتماعی،

 وزارت .شزود  مزی  منتهی مدرک اخذ به سال 4 تا 5/3 طی از
- علمزی  مرسسزات  خزود  اما کند می تأیید را مدارک آموزش

 )دهتزد  گیدنزد  مزی  تصزمیم  آموزشزی  بدنامزه  دربار  کاربددی 
 مززدرک دارنززدگان .(1398 اهکززار، سززنج  و رسززانی اطززالع

 دسزت  بزه  بد اهاون کاربددی، - علمی مرسسات در کارشناسی
 کارشناسزی  بزه  را خود مدرک توانند می کاری، تجدبه آوردن
 بزه  ورود دهنزد.  ارتقزاء  کزاربددی  - علمی مرسسات در ارشد
 سزال  سزه  بزه  کزاربددی  - علمزی  ارشزد  کارشناسی های بدنامه
 کاربددی - علمی مرسسات مقاطع مدرک دارد. نیاز کار سابقه
 ,Ministry of Education) اسزت  دانشزیاهی  مزدرک  همان

 آمززوزش همچنززین کززاربددی - علمززی مرسسززات (.200۶
 و حفزظ  بزدای  را بزاز  کاربددی - علمی آموزش و بارگساالن

 در تحصزیل  امکان اند. کدد  هداهم زندگی های مهارت توسعه
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 امکزان  این بارگساالن آموزش در کاربددی - لمیع مرسسات
 سزطو   کزار،  کنزار  در تا است کدد  هداهم هداگیدان بدای را

 درصد 1۶ حدود کل در کنند. دنبال نیا را تحصیلی گوناگون
 تشزکیل  بارگسزاالن  را کزاربددی  - علمزی  مرسسات هداگیدان

 (.Ministry of Education, 200۶) دهند می
 

 کارگاهی مدارس

 مزدارس  ازجملزه  جوانزان  کارگاهای و ای حدهه های زشآمو
 سززهم عملززی کززار کارگززاهی، مززدارس در .هسززتند جدیززد

 کزه  دهد می اختصاص خود به را درسی بدنامه از چشمییدی
 یکزی  .اسزت  جوانان به شغلی های مهارت عدضه راستای در

 که است نوپاجا این به موسو  آموزش ها، عمل ابتکار از دیید
 هدف را ای حدهه تحصیالت در تحصیل تدک مستعد جوانان

 خصوصزی  تزدریس  هزای  طزد   از گیزدی  بهد  با و داد  قدار
 را آنزان  تحصیل ادامه حمایتی، اقدامات دیید و آموزان دان 

 هزای  روش تحصیلی، هددی های طد  اجدای .کند می تضمین
 ازجمله شغلی زندگی به ها روش این انتقال و هشدد  تدریس
 آمزوزان  دان  تحصیل تدک از اجتناب دایب اصلی های روش

  .(1398 اهکار، سنج  و رسانی اطالع )دهتد است هنالند در
 

 بزرگساالن آموزش و کاربردی - علمی آموزش

 اخیزد  دهز   دو طزی  ویزو   بزه  هنالنزد  در بارگسزاالن  آموزش
 بارگساالن آموزش سیاست .است کدد  پیدا تنوع و گستدش

 مطالعزاتی  هزای  هدصزت  کزه  اسزت  شزد   طداحی ای گونه به
 هنالنزد  کلی طور به کند. می هداهم بارگساالن بدای را متنوعی
 اسزت  کزدد   هزداهم  العمزد  مزادا   یادگیدی بدای عالی شدایط

(Ministry of Education, 200۶.)  در بارگسزاالن  آمزوزش 
 بارگساالن عمومی آموزش بخ  دو به رسمی طور به هنالند

 آمزوزش  .شزود  مزی  سزیم تق بارگسزاالن  ای حدهزه  آموزش و
 اهزداد  کاری زندگی های مهارت ارتقاء بد بارگساالن ای حدهه

 اهزاای   .دارد تأکیزد  آنزان  هداغزت  اوقات طول در بارگسال
آمادگی آموزش بارگساالن متزأتد از تغییداتزی اسزت کزه در     

 کیفیزت  ارتقزاء  به توان، می جمله آن از که دهد می ر  جامعه
 و جامعززه اقتصززادی ختارسززا تغییززد کززاری، هززای مأموریززت

 اشزار   شزهدی  منزاطق  بزه  روسزتایی  مناطق از اهداد مهاجدت
 متوسط  آموزش بد خود نیا بارگساالن عمومی آموزش کدد.

 مداکزا  ازسزوی  کزه  غیدرسمی آموزش و بارگساالن تکمیلی
 هزای  کزالس  و محلزی  متوسطه مدارس بارگساالن، آموزشی
   .تاس مشتمل شود، می عدضه دانشیاهی تابستانه

 در هززایی هدصززت بارگسززاالن، غیدرسززمی آمززوزش طزی  
 گزدهتن  نظزد  در بزدون  بارگسال اهداد سواد گستدش راستای

 اجتمزاعی  آموزش در .آید می هداهم آنان ویو  های صالحیت
 هززای هعالیززت قاعززد  بززد یززادگیدی تمدکززا بارگسززاالن

 هزای  طشد و قید آموزش، از نوع این در است. ساالرانه مدد 
 اعمال هددی های مهارت بداساس بارگساالن یعموم آموزش

 و اسزتخدا   بارگساالن، آموزش از دیید ویو  شکل .شود می
 شزغلی  مزدیدیت  و کارآموزی های دور  در اهداد این حضور
 اسزت.  اهزداد  قبیزل  این دادن قدار پوش  تحت و بیکار اهداد

 آن هزدف  و اسزت  ای حدهه آموزش عمدتاً کار بازار آموزش
  بدطزدف  و انسزانی  نیزدوی  تقاضزای  و عدضزه  یساز  متعادل
 بخز   اخیزد  های سال طی است. انسانی نیدوی کمبود کددن

 تحصزیالت  با کارآموزی و بارگساالن آموزش از چشمییدی
 بزه  اسزتحکا   بزدای  بزداین،  اهاون .است شد  همدا  هناورانه
 بزه  زیزادی  توجزه  شزهدوندان،  اجتماعی های مهارت و دان 

 جلزوگیدی  بارگسزال،  اهداد آموزشی و یاجتماع رها  اهاای 
 ویزو   نیازهزای  کزددن  بدطزدف  اجتمزاعی،  های محدومیت از

 و رسزانی  اطزالع  )دهتزد  اسزت  شزد   بزاال  جمعیزت  با مناطق
 (1398 ، اهکار سنج 

 

-یعلم   آموزش به مربوط روزآمد یآمار یها داده
 یکاربرد

 کززل در   2018 سززال در هنالنززد، آمززوزش آمززار اسززاس بززد
 ای حدهزه  آمزوزش  هزای  دور  در جدیزد  آموز ن دا 123100
 %52 شزود؛  مزی  هنی مدرک کسب به منجد که اند کدد  شدکت

 آمزوزان  دانز   از دادنزد.  مزی  تشزکیل  زن آموزان دان  را آنها
 27300 ابتدایی؛ ای حدهه آموزش دور  در نفد 85000 جدید

 آمزوزش  در نفزد  10800 و بیشزتد  ای حدهزه  آمزوزش  در نفد
 سزه    2018 سزال  در انزد.  کزدد   شزدکت  تخصصی ای حدهه
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 بزود   کمتزد  قبزل  سزال  بزه  نسبت جدید آموزاندان  درصد
 درصزد  23 ی،هنزاور  درصزد  2۶ آمزوزان  دانز   بین از است.

 هززدا را رهززا  و بهداشززت درصززد 19 و خززدماتی صززنایع
 هزای  رشزته  نظزد  از مزددان  و زنزان  سزهم  نوسزان  گدهتند. می

 سزهم  رهزا ،  و هداشزت ب زمینه در است؛ زیاد بسیار تحصیلی
 14 ارتباطززات و اطالعززات هنززاوری زمینززه در و %83 زنززان
 در نفزد  322300  ،2018 سزال  در کلی طور به است. درصد

 را آنها درصد 51 که بودند تحصیل حال در ای حدهه آموزش
 آمزوزش  در آموز دان  57400 کل در دادند. می تشکیل زنان

 در نفد 21900 جویاندانش انمی از اند. کدد  شدکت کارآموزی
 ای حدهزه  هزای  آموزش نفد 19۶00 ابتدایی، ای حدهه آموزش
 شززدکت تخصصززی ای حدهززه آمززوزش نفززد 15900 و بیشززتد
 آمززوزش   2018 سززال در نفززد 79۶00 مجمززوع در .کددنززد
 ایزن  از انزد.  شد  التحصیل هارغ و رساند  پایان به را ای حدهه

 نفزد  77200 ابتزدایی،  ای حدهزه  صزالحیت  نفد 54500 اانمی
 ای حدهزه  صزالحیت  نفزد  7900 و بیشزتد  ای حدهه صالحیت
 4 تقدیبزاً  التحصزیالن  هزارغ  تعزداد  کددند. کسب را تخصصی

 زن آنهزا  درصد 55 و است بود  گذشته سال از بیشتد درصد
 (.Statistics Finland, 2019b) بودند
 یادگیدنزد   نفزد  10 از نفد 7  ، 2017 سال آمار اساس بد 

 ساله 19 تا 15 سنی رد  در بیشتد و 30 زید ای هحده آموزش
 آمزوزش  وارد اجبزاری  آمزوزش  از پس بالهاصله که هستند،
 در گزدو   ایزن  یادگیدنزدگان  همزه  تقدیبزاً  انزد.  شد  ای حدهه

 سززهم کننززد. مززی نویسززی نززا  ابتززدایی ای حدهززه آمززوزش
 ای حدهززه و تخصصزی  ای حدهززه صزالحیت  در یادگیدنزدگان 

 به رسیدن زیدا ،دکن می پیدا اهاای  آنها سن اهاای  با بیشتد
 همزه  دارد. کزاری  تجدبه به نیاز معموالً تحصیلی مدارک این

 دستدسزی  عالی آموزش به ای حدهه آموزش مدرک دارندگان
 کننزد،  مزی  انتخزاب  را مسید این آنها از بدخی هقط اما دارند،
 غالاشت اانمی انیینمی شوند. می کار بازار وارد آنها بیشتد زیدا
 اشزتغال  نزد   است. %5۶ ای حدهه آموزش های بدنامه همه از

 از ویزو   بزه  تخصصی ای حدهه های صالحیت التحصیالن هارغ
 (.CEDEFOP, 2019) اسزت  درجزه  بزاالتدین  کارآموزی را 
- علمزی  دانشزیا   25 و دانشزیا   14 هنالنزد  در کلزی  طور به

 هززای مهززارت دانشززجویان، بززدای کززه دارد وجززود کززاربددی 
 تزا  30 سنی گدو  %40 تقدیباً کند. می هداهم را عالی ای ههحد
 کننزد  مزی  کسب را عالی تحصیالت مدرک هنالندی ساله 34
(Korpela, 2017.)  
 

 یکاربرد-یعلم یها آموزش تیریمد

 وظیفه آموزش وزارت هنالند، آموزش مدجع باالتدین مناله به
 لزت دو و پارلمان سوی از که دارد را آموزش سیاست اجدای
 را آمزوزش   است. وزارتخانه مقدرات مدبزوط بزه   شد اتخاذ
 و ای حدهه آموزش کلی اهداف ملی، سطح در کند. می تدوین

 هدهنزگ  و آمزوزش  وزارت سزوی  از هزا  صزالحیت  سزاختار 
 بززه را مجوزهززا همچنززین وزارتخانززه ایززن شززود. مززی تعیززین
 ملزی  آژانزس  کنزد.  می اعطاء ای حدهه آموزش کنندگان هداهم

 اهداف جائیات با را ها صالحیت ملی الاامات نالنده آموزش
 هزداهم  ای حدهزه  هزای  صالحیت از یک هد اصلی محتوای و

 آمززوزش اصززلی نفعززان ذی (.CEDEFOP, 2019) کنززد مززی
 است. شد  داد  نشان (1) جدول در آنها وظای  و ای حدهه

 
  فنالند در ای حرفه آموزش اصلی نفعان ذی .1 جدول

(CEDEFOP, 2019) 

 ای حدهه آموزش قوانین ارلمانپ
 ای حدهه آموزش های صالحیت ساختار
 بززه شززد  داد  تخصززیص سززاالنه بودجززه
 ای حدهه آموزش
 دانشجویی های سال تعداد حداکند
 استداتوی بودجه میاان

 دولت بدنامه در ای حدهه آموزش توسعه دولت
 تعزداد  جمله از مشتدک واحدهای ساختار

 ها شایستیی
 و آمززززوزش وزارت
  هدهنگ

 ای حدهه آموزش قانون کددن آماد 
 ها صالحیت ساختار
 ای حدهه آموزش عدضه مجوز

  نظارت و اعتبار تأمین تنظیم، هدایت،
 آمزوزش  ملی آژانس
 هنالند

 ملی های صالحیت الاامات کددن آماد 
 هزای  پدوژ  را  از ای حدهه آموزش توسعه
 مالی تأمین
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 آموزش ارزیابی مدکا
 هنالند

 و آمزززوزش نظزززا  پیامزززدهای یارزیزززاب
 یادگیدی

 کننززززدگان هززززداهم
 ای حدهه آموزش

 طزور  بزه  شد ، داد  مجوز محدود  در آنها
 آمزوزش  پیشنهاد تخصیص دربار  مستقل
 شزیو   سازماندهی گیدند. می تصمیم خود

 محززیط و آموزشززی مرسسززه آمززوزش،
 .است اهداد این با یادگیدی

 

 یکاربرد - یعلم یها آموزش یمال منابع

 هدهنزگ  و آمزوزش  نظزا   تحت ای حدهه آموزش مالی تأمین
طور عمومی در همه سزطو  بزا درآمزد     قدار دارد. آموزش به

 بدای ابااری هنالند در امد این شود. مالیاتی عمومی تأمین می
 جمعیزت،  کزل  بزدای  آموزشزی  بدابزد  هزای  هدصزت  تضزمین 
 محززل و جنسززیت قززومی، ،از پیشززینه اجتمززاعی نظززد صززدف
 خصوصزی  بخز   را ها هاینه کل درصد ۶/2 است. سکونت

 ای حدهزه  آمزوزش  مزالی  منزابع  اصزلی  بخز   کند. می تأمین
 شود، می تأمین محلی و مدکای دولت ازسوی مشتدک طور به

 تصزمیمات  %.70 ها( )شهدداری محلی مقامات و %30 دولت
 محلزی  دولزت  سهم و بودجه اساس بد ها تخصیص به مدبوط

 طززور بززه بودجززه (.CEDEFOP, 2019) گیززدد مززی صززورت
 شزود.  مزی  داد  ای حدهزه  آمزوزش  کننزدگان  هداهم به مستقیم
 مسزتقل  طزور  بزه  تواننزد،  ای مزی  حدهه آموزش کنندگان هداهم
 هدف کنند. گیدی تصمیم بودجه کارگیدی به چیونیی دربار 

  کننززززدگان هززززداهم هززززدایت مززززالی، تززززأمین نظززززا 
 و ای حدهززه آمززوزش اهززداف راسززتای در ای حدهززه آمززوزش

 اسزت  نیزاز  مزورد  های مهارت قداردادن مخاطب مرتد طور به
(Finnish National Agency For Education, 2019.)  بزا 

 کزه  (2017/532) هدهنگ و آموزش مالی تأمین قانون اصال 
 منسجمی بودجه سیستم شد، االجدا الز    2018 سال آغاز از

  اسزت.  شزد   ایجزاد  ای حدهزه  آموزشزی  های بدنامه همه بدای
 آمزوزش  بزدای  همسزانی  بودجزه  نظزا   دربددارند  قانون این

 آمزوزش  بیشزتد،  ای حدهه آموزش تکمیلی، متوسطه ای حدهه
 اسزت  مزدرک  دریاهزت  بزدای  کار بازار آموزش و کارآموزی

(CEDEFOP, 2019.) 
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