
 

 

 مدار آموزش مؤسسه

Institution-Based Education 

یکی از راهبردهایی که نظام آموزشی کشورها را در دستیابی به اهداف 
اهمیت و ارزش باالیی که  سبب به ها آموزش. این کند یمخاص یاری 

در رشددد و سوسددقت ادت ددادی کشددورها دارنددد ظددا را از نظددام آمددوزش 
 مؤسساتی مختلف و در مراکز و ها شکلی فراسر گذاشته و به ا مدرسه

. در شدوند  یمد گوناگون که خارج از چارچوب نظام مدرسه هستند ارائه 
 صدورت  بده در سدنین مختلدف    هدا  گروهافراد و  مؤسساتاین مراکز و 

، سجربیات و عالیق خدود را  ها مهارت سوانند یمیا داوطلبانه  و ودت ظاره
 ظرورش دهند. 

 مدار تعاریف و مفاهیم آموزش مؤسسه

شود کهه   هایی گفته می مدار به آموزش برنامة آموزش مؤسسه
افتد؛  طور کامل یا بخشی از آن در نهادی آموزشی اتفاق می به

کاربردی که در مؤسسها  مختله    -علمی های نظیر آموزش
شهد    توسهب بخهص صیویهی یها        آموزشی تدارک دیهد  

توانهد شهامل    هها ههم مهی    شود. ایه  آمهوزش   د لتی ارائه می
های ضم  صهدم    ههم بخشهی از کسهر ت ربهة       آموزش

 (.OECD, 2008عملی در محیب کار باشد )
( 1385مهدار ازنظهر ا هازی )    های آموزشی مؤسسه نظام 

شوند که بی  فراگیهر   هایی درنظر گرفته می یکی از انواع نظام
های  کنند: نظام برقرار می های آموزشی تعامل   ارتباط   نظام

شهود کهه    های آموزشی گفته می ر به نظاممدا آموزشی مؤسسه
مؤسسة آموزشی امکانها  یهادگیری ازلملهه آموزشه ران       

های متناسر با نیاز  مربیان را فراهم کرد    فراگیران در زمان
 کنند. صویص در آن ا اضور پیدا می

مهدار  ایهح م مشهابه     در کنار مفهوم آمهوزش مؤسسهه   
وعی مشهاهد   دی ری نیه  در هن هام بررسهی ادبیها  موضه     

ههایی اسه  کهه نظهام      مدار آمهوزش  شود. آموزش مدرسه می
آموزش رسمی در زمان   مکان معی  مدرسهه   بها اههدا     

در  گن انهد؛  مشخص آموزشی در برنامة درسی مهدار  مهی  
گیرد که صهار  از مدرسهه یها     هایی قرار می مقابل آن آموزش

ننهد   ک های اامی   کمک به اشکال دی ر مث ً ازسوی سازمان
 (.Despres, 2013شود ) ری ی   الرا می برای فراگیران برنامه

مدار  قتهی در مقابهل آمهوزش صهار  از      آموزش مدرسه 

ههای رسهمی    گیرد معادل آموزش مدرسه موردمحالعه قرار می
در لهای دی هر در    شود. همی  ایهح م  معمول تعری  می

شهد  اسه . البتهه      مهدار تعریه    مقایسه با آموزش مؤسسهه 
هههای  رزهههای مشههخص   صحههوط معینههی بههی  آمههوزش  م

شود   ادبیها  موضهوع    مدار دید  نمی مدار   مؤسسه مدرسه
نظهر   المللی در ای  ایح م نی  الماع ندارد. به در سحح بی 

لای یکدی ر  رسد که ای  د  ایح م در منابع مختل  به می
انههد. در دندسههالة اصیههر   بهها پیههدایص لنههبص  کههار رفتههه بههه

مدار بهرای   ایی از آموزش  ایح م آموزش مؤسسهتمرک زد
شد  اس  که یهک مؤسسهه    کار گرفته  های آموزشی به برنامه

گهویی بهه نیهاز صایهی در محهیب لارافیهایی          برای پاسخ
کهار را   ریه ی   الهرا کهرد    ایه      التماعی صویص برنامهه 

از نظهام آموزشهی رسهمی     کمک اامیان بیر نی   مسهتقل  به
 دهد. کشور ان ام می

ااضهر ایهح اا     با توله به شر ع ای  لنبص دراال 
مدار نی  به ادبیها  موضهوع    دی ری ازلمله مدیری  مدرسه

رسهد د  ایهح م آمهوزش     نظهر مهی   شد  اسه . بهه   اضافه 
مههدار لههای  ی  ایههح م  مههدار   مههدیری  مدرسههه مدرسهه 

تهوان    ضوم می اند. ای  مسئله را به مدار شد  آموزش مؤسسه
 لههوی ایهه  د  ایههح م در اینترنهه     م لسهه در هن هها
که عبار  آمهوزش   طوری های اط عاتی ااسا  کرد به بانک

ههای اصیهر کمتهر موردبررسهی        مهدار در مهر مهوم   مؤسسه
مهدار   های آموزش مدرسه که عبار  تحقیق قرارگرفته دراالی

تههولهی را در  مههدار رشههد بسههیار قابههل   مههدیری  مدرسههه
 اند. های اصیر داشته سال
 

 مدار های مؤسسه ریزی انواع آموزش برنامه

تهوان   مهدار را مهی   ههای مؤسسهه   ریه ی بهرای آمهوزش    برنامه
ههای سهنی    براسر نوع مراک    مؤسسا  آموزشی   یژگی

فراگیران   محتوای آموزشی به پنج شکل ان هام داد )ایهوان     
 (:1392؛ موادی   همکاران  1393؛ موادی  1371

مهدار ازطریهق مؤسسها    مراکه       هههای مؤسسه   . آموزش1
 آموزش رسمی؛

مؤسسها    مراکه     مهدار ازطریهق   ههای مؤسسهه   . آموزش2
 آموزش غیررسمی؛

 مدار برای لوانان؛ های مؤسسه . آموزش3
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 مدار برای ب رگساالن؛ های مؤسسه . آموزش4
 مدار در زمینة مهار . های مؤسسه . آموزش5

 شوند: اد  میهای فوق شرم د در زیر هرکدام از آموزش 

مدار برحسب نوع  های مؤسسه بندی آموزش تقسیم
 مؤسسات آموزشی

مدار در آنهها   های مؤسسه براسر نوع مؤسساتی که آموزش
 توان به د  نوع متدا ل آن اشار  کرد: شوند می ارائه می

شهد    . مؤسسا    مراک  آموزش رسمی: که کام ً شهناصته 1
شوند که در  ی میهای آموزش هستند   شامل همة فعالی 

شهوند.   مدار   لی صار  از سهاعا  درسهی ارائهه مهی    
اسههتفاد  از ایهه  نظههام م ایههای گونههاگونی دارد. نخسهه  

تههوان از تسهههی   فی یکههی مههدار  در صههار  از   مههی
سههاعا  اداری اسههتفاد  کههرد. د م اینکههه در بسههیاری از 

معلمههان مهدار    مراکهه  آموزشههی   تهوان از  مهوارد مههی 
ها در امر تدریس اسهتفاد    ها   هنرستان انازلمله دبیرست

عنوان مکان  کرد. سوم اینکه لامعة فراگیران مدار  را به
یادگیری   نی  لای اهی طبیعهی   متهدا ل بهرای ان هام     

های آموزشی درنظهر گرفتهه   ایحهة عملکهرد        فعالی 
در ایه  مراکه  بیشهتر اسه . در      تعهد نسب  به آموزش

های آموزشی در  توا   نوع فعالی ری ی مح رابحه با برنامه
تهوان بهه مهواردی ازلملهه سهوادآموزی        ای  مراک  مهی 

 یژ   های فنّی به للسا  بحث   مذاکر   آموزش مهار 
-ههای علمهی   در سحوم مقدماتی اشهار  کهرد. آمهوزش   

کاربردی نی  در قالر مؤسسها  آمهوزش رسهمی قابهل     
 هام  ااضر در بسیاری از کشهورها ان  الرا بود    دراال

 (.Rodríguez-Planas, 2015شود ) می
. مؤسسا    مراک  آموزش غیررسمی یا صار  از مدرسهه:  2

شههامل مؤسسههاتی هسههتند کههه صههار  از محههیب رسههمی 
ایی هه  مدرسه   دانش ا  بود    شامل بسیاری از آموزش

ها امکان ارائه آنهها  لهود    اس  که در مدار    دانش ا 
ندارد یا ایوالً نباید در مدرسه ارائه شهوند  مثهل مراکه     

هههای کههارآموزی  ضههم  صههدم   مهه ارع    ارائههه د ر 
ای. نظههام  هههای فنّههی   ارفههه    رزی   سههازمانکشهها
بهر ارائهه آمهوزش در     کاربردی ع   -های علمی آموزش

  رسههمی   غیررسههمی االهه  قالههر مؤسسهها    مراکهه
شهود کهه در آن    دی ری از ارائهه آمهوزش را شهامل مهی    

های علمی   پایه در مؤسسا  رسهمی   بخشی از آموزش
 (.Ibidشوند )   بخص دی ر در محل کار ارائه می

 

مهدار برحسهب    های مؤسسهه  بندی آموزش تقسیم
 های سنی فراگیران ویژگی

ان د  نهوع  تهو  های سهنی فراگیهران نیه  مهی     براسر  یژگی
 مدار طراای کرد: های مؤسسه ری ی آموزش برنامه
مهدار بهرای لوانهان: لوانهان نیهر ی       های مؤسسه . آموزش1

 لوشهی بهرای پیشهبرد     ارزشمند انسانی فعال   پرلنهر 
شهوند. در   اهدا  توسهعه در ههر کشهور محسهو  مهی     

هههای  بسههیاری از کشههورها تعههداد لوانههانی کههه آمههوزش
نههوعی نیازمنههد   رسههاند    بههه ای را بههه اتمههام   مدرسههه
ههای توسهعه    هدای  در برنامه ری ی مناسر له  برنامه

هههای  هسههتند بسههیار زیادنههد. بنههابرای   یکههی از ن رانههی
ری ان استفاد  درس  از ای  نیر ی بالقو    مستعد  برنامه

اس  تا نیر ی آنها به هدر نهر د یها یهر  اص ل هری     
های    از آموزشنشود. یکی از راهکارهای مناسر استفاد

توان به د  دسهته   ها را می مدار اس . ای  آموزش مؤسسه
مقیها      های آموزشی ملی   به ر   تقسیم کرد: فعالی 

مقیهها .  ای یهها کودههک هههای آموزشههی منحقههه  فعالیهه 
مقیها  را اغلهر یهک     ههای سهحح ملهی   به ر      برنامه

ریهه ی  ادار    الههرا  سههازمان  یههژ    مشههخص برنامههه 
طور معمهول اههدا     سازمان ملی لوانان. بهکند  مثل  می

هها در سهحح که ن   شهامل مهواردی       ای  نوع آمهوزش 
ازقبیل هدای  توان لوانان در مسیر توسعه  فراهم کردن 

ههای   های گوناگون برای لوانان ازلمله فریه   فری 
آموزی  ت ربه کهردن   افه ایص تحمهل در برابهر      مهار 

کهردن شهرایب   کارهای دشوار   شرایب سهخ   فهراهم   
پذیری بی   های رهبری   مسئولی  رشد   توسعه مهار 

ههای آموزشهی    فعالیه   لوانان اس . دسهتة د م  یعنهی  
طهور محلهی    هایی اس  که به مقیا  شامل برنامه کودک

ههای دا طلهر.    شوند  مثهل گهر     ادار    تأمی  مالی می

https://scholar.google.com/citations?user=vQhw0vAAAAAJ&hl=en&oi=sra
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توانند با امای  مؤسسا  مختل     های می دنی  گر  
هههای غیرد لتههی مبههادر  بههه ارائههه    تشههکلدر قالههر 
سازی لوانهان    یژ  در زمینة آماد  های مختل  به آموزش

ههایی   برای صوداشتاالی   کارآفرینی کنند. ازلمله طهرم 
توان در ای  زمینه اشار  کرد آموزش لوانان فاقهد   که می

های کشا رزی   زمینی اس  که با  لود فراگیری مهار 
ها ازسوی آنان فهراهم   د ای  مهار زمینة الزم برای کاربر

توانهد   مهدار مهی   ههای مؤسسهه   شود. بنابرای  آموزش نمی
شههرایب   ابهه ار الزم لههه   ر د لوانههان بههه عریههة   
کشا رزی   توسعة کشا رزی را فهراهم سهازند )ایهوان      

1371.) 
ههای   مدار برای ب رگسهاالن: آمهوزش   های مؤسسه . آموزش2

ههای آمهوزش تعلیمهی     ای   رسمی  که بهه شهیو    مدرسه
صردساالن مشهور اس   بهر انتقهال دانهص   مههار  از     

علهه  در دنههی   همهی   معلهم بههه فراگیهر تأکیههد دارد. بههه  
هایی ارتقاء سحح مهار  افهراد   امکهان کهاربرد آن     نظام

گیهرد.   در شرایب لامعه   زندگی مورد غفل  قهرار مهی  
یکههی از راهبردهههای ارزشههمند در ایهه  زمینههه ای ههاد    

ا    مراک  آموزش ب رگساالن اس  تا بها فهراهم   مؤسس
شههدن امکانهها  آموزشههی  آنههها بتواننههد بهها شههرک  در  

ههها    هههای آموزشههی گونههاگون سههحح مهههار      د ر 
 های صویص را باال ببرند )همان(. توانایی

 

مدار برحسب نوع  های مؤسسه بندی آموزش تقسیم
 محتوای آموزشی

نهوع محتهوای    مهدار براسهر   های آموزش مؤسسهه  در نظام
 توان د  نوع آموزش ارائه کرد: آموزشی  می

ههایی کهه در    های عمومی: بخهص عمهدآ آمهوزش    آموزش -
شوند مربهوط   مؤسسا    مراک  آموزش رسمی ان ام می

های عمومی   اط عا    دانص پایهه   به آموزش مهار 
هایی در همة مؤسسها  آمهوزش    باشد. دنی  آموزش می

 شود. ائه میطور متدا ل ار رسمی به
ههای   آموزی(: انهواع آمهوزش   های مهار  )مهار  آموزش -

تههوان در  مهههار  در سههحح مقههدماتی   پیشههرفته را مههی

مؤسسا    مراک  مختل    صهار  مدرسهه ارائهه کهرد.     
ههای اقتیهادی     یهژ  بهرای بخهص    هایی به دنی  آموزش

هها کارفرمایهان    اهمی  دارند دراکه در ای  بخهص  کشور
دیهد  هسهتند. ایه  نهوع      د مهاهر   آمهوزش  صواستار افرا

های آموزشهی در زمینهة    آموزش طی   سیعی از فعالی 
گیرد. ایه  نهوع    صدما   ینع    کشا رزی را دربر می

های شهالی هسهتند    ها اب اری برای ای اد فری  آموزش
های دانش اهی کمتر به آنها پرداصتهه   که ازطریق آموزش

هها قهرار    یه  د له   شود  بنابرای  بیشهتر مهورد اما   می
 (.Quintini & Martin, 2006گیرند )همان؛  می

 

 مدار انواع آموزش مدرسه

از اد د سال هفهتم مدرسهه در کشهورهای مختله  انهواع      
های مختل   لود دارد که  متفا تی از مدار  متوسحه با نام

ای     ظیفههة ا ل آنههها ارائههه آمههوزش   کههار رزی ارفههه   
در این ا کلمهة مدرسهه شهامل     مدار به فراگیران اس . مدرسه

شههود. نهادهههایی کههه   تمههامی ایهه  نهادهههای آموزشههی مههی 
کننهد در   مدار ارائه می یور  مدرسه ای به های ارفه آموزش

 شوند: بندی می دهار دستة کلی تقسیم
ای ارائه  فراگیران در همان مدرسه ای به های ارفه . آموزش1

نند؛ مثل ک های هم انی را دریاف  می شود که آموزش می
ههای ا ل   فن ند  سوئد  برزیل )کشا رزی در همان سال
شود(   هند  آموزش متوسحه به فراگیران آموزش داد  می

های کهارآموزی ا لیهه در اصتیهار     برصی از انواع آموزش)
گیرد(. فراگیهران بها نیازههای صها         فراگیران قرار می
ز های ای م   تربیه  نیه  ا   آموزان کانون همچنی  دانص

مهدار هسهتند. البتهه     های مدرسهه  های هد  آموزش گر  
ای بهه   ههای ارفهه   که دنی  مدارسی برای آموزش ازآن ا

ت هی ا  صا  نیازمند هستند  برصی از کشورها انهواع  
انهدازی     منظور را  همی  صایی از مدار  متوسحه را به

 (.Tagde et al., 2019اند ) ت هی  کرد 
ق مشاهد  یا ت ربه در محل کار یها  . یادگیری فراگیر ازطری2

های یادگیری ساصتارمند در محیب  اقعهی کهار      فعالی 
شههود. در برصههی از کشههورها نظیههر  فعالیهه  تکمیههل مههی



 مدار آموزش مؤسسه

 4 

استرالیا   فرانسه  یادگیری ساصتارمند در محهیب کهار را   
کند. ان ی آ آنها ایه  اسه     ارزیابی   پذیرفته می مدرسه

ههایی کهارگران مناسهر     که در ای  ارائه دنی  آمهوزش 
 & Westموردنیاز صویص را شناسهایی   لهذ  کننهد )   

Bailey, 2013.) 
ههای هم هانی را دریافه      نهاد آمهوزش  . فراگیران در یک 3

ای را یهاد   ههای ارفهه   کنند   در نهادی دی ر مههار   می
ههایی باالسه     ههای دنهی  نظهام    گیرند. البتهه ه ینهه   می
(Korpi, 2003.) 
های عمومی در یک مدرسهه   از اتمام آموزش . فراگیران بعد4

نهام   ای ثبه   ههای ارفهه   صا  در مدار   یژآ آموزش
یهور  آشهکار یها پنههان      کنند که ممکه  اسه  بهه    می

های هم انی را نی  در برنامة درسی صهود داشهته    آموزش
هههای محلههی در آمریکهها   کانههادا     باشههند. مههث ً کههالج

لنهوبی در ایه     کار رزی   آموزش الحاقی در آفریقای
گیرند. البته ممکه  اسه  در یهک کشهور      گر   لای می

انواع مختله  اسهتل اما  نههادی آمهوزش   کهار رزی      
ریه ی   الهرا شهوند     ای در کنهار همهدی ر برنامهه    ارفه

(Rodríguez-Planas, 2015 .) 
 

 مدار الزامات آموزش مدرسه

برنامة درسهی همهوار  د  لنبهه    : الف( ماهیت برنامة درسی
عنهوان اههدا      رد  یکی اینکه ر ی کاغذ ده مهواردی بهه  دا

انهد   دی هری    های تدریس   ارزشیابی برنامه ذکرشد  ر ش
نحوآ الرای برنامه در عمل اس  که معموالً ای  د  کام ً از 

طهور معمهول شهامل     اند. برنامة درسی مدرسه بهه  هم متفا  
ی  شود نظیر توسهعة فهردی   التمهاع    های مختلفی می زمینه

ای یهها تحیههیلی    در نهایهه   هههای عمههومی ارفههه مهههار 
یا تحییلی. ای اد تعادل بهی    ای های تخییی ارفه مهار 

بران یه  بهود  اسه . در     های مختل  همیشه بحث ای  زمینه
درسی باید اتماً هن ارهای رفتاری   برصی از کشورها برنامة

که در آموزش  دی    فرهنگ را نی  لحاظ کرد  باشد. دراالی
مدار سؤال ایلی ایه  اسه  کهه فهار  از      ای   مدرسه ارفه

های آموزش هم انی نظیر فرهنهگ  تکامهل    محتویا  برنامه

ای  فردی   نظایر آن  آیا نههاد آموزشهی بهه محتهوای ارفهه     
ههای   صی از کشورها نی  غیر از مههار  توله کرد  اس ؟ بر

ای دی ر هیچ موضوع دی ری را در برنامة درسی صهود   ارفه
ندارند نظیر ت ربهة اسهترالیا کهه در مهدار  متوسهحه بهرای       

های صیلی محد د  لی تخییی بها ههد     فراگیران مهار 
 شود.   پیدا کردن شال در بازار کار ارائه می

در مهواردی  : ل ک ار ب( جایگاه تجربه و یادگیری در مح  
یادگیری فراگیران بها ت ربیها  یهادگیری در محهل کهار یها       

شههوند   در  هههای یهادگیری سههاصتارمند تکمیهل مههی   فعالیه  
برصهی کشهورها    کشورهای مختل  اشکال متفا تی دارد. در

آموزان با محل کهار ههیچ    نظیر م ارستان  ژاپ    کر   دانص
سازی یا کارگها    هها ازطریق شبی تماسی ندارند   همة مهار 

شوند. مث ً در دهی    هنهد ممکه  اسه       آموزشی ارائه می
هههای  تمههام د ر  یهها سههال ا ل د رآ کههارآموزی در موقعیهه 

ت هی ا    امکانهاتی   شود   از کار رزی نهادمدار سپری می
شهود کهه بخشهی از سهاصتار آن نههاد آموزشهی        استفاد  مهی 

ر ز در    یهک هستند. در مقابل  در کشور سهوئد یها فرانسهه   
هههای  اقعههی از ضههر ریا  برنامههة   هفتههه کههار در موقعیهه 

هایی در کارنامة فراگیران ثب     آموزشی اس . دنی  فعالی 
 شود. ارزشیابی می

ه  ای وم  و ک و ک  ارور ی  ج( س   و و تکرک  ن برنام  ه
ای  های آموزش ارفه اینکه آیا برنامه: مدار ای و مدرسه حرفه
صیر نی  یکهی   ختل  باشند یامدار هم دارای سحوم م مدرسه

دی ر از ابعاد مهم ای  نهوع از آمهوزش اسه . ژاپه    کهر       
بندی آموزشی در  لنوبی از نمونه کشورهایی هستند که سحح

طور  شود؛ به ای آنها دید  نمی نظام آموزش   کار رزی ارفه
های آصهر د رآ متوسهحه    سال هایی را در معمول دنی  برنامه
هها تخییهی    کنند. در ژاپ  ای  مههار   یبه فراگیران ارائه م

هها در   مههار   ای از نیستند   در نر ژ   سوئد نیه  م موعهه  
شد  اس . در برصی دی ر کشهورها بهر     برنامة آموزشی دید 
ای یها یهنعتی متمرکه      های صها  ارفهه   آموزش تخیص

 (. Korpi et al., 2003; West & Bailey, 2013هستند )
میه ان   ی ومو ش ی دانگ گاهی   ه ا  د( هکاهنگی با برنام ه 

ای با آموزش  های آموزش ارفه همخوانی   هماهن ی برنامه
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ههای   عالی تأثیر زیهادی بهر نحهوآ طرااهی   الهرای برنامهه      
ای در مدار  متوسحه دارد. در اتحادیهة ار پها    آموزش ارفه

عنوان شرط  ای به معمول نیس  که عملکرد در آموزش ارفه
ر آمهوزش عهالی شهناصته شهود؛     الزم یا کافی برای پذیرش د

ههای درسهی    دراکه سحح موضهوعی   هوشهی ایه  برنامهه    
رسد. بنابرای   در بسهیار از کشهورها    نظر نمی معموالً کافی به

شهوند   بهه    آموصت ان متوسحه برای بازار کار آماد  می دانص
شهود کهه در آمهوزش عهالی ادامهه       همة آنها الاز  داد  نمهی 
های آمهوزش   توانند  ارد برنامه میتحییل دهند. تنها کسانی 
های فرا ان از صهود   های قبلی توانایی عالی شوند که در د ر 

نشان داد  باشند. البتهه در دهی    کهر  لنهوبی کسهانی کهه       
توانند بهه آمهوزش    اند  می ای دریاف  کرد  های ارفه آموزش

 عالی هم  ارد شوند. 
وع کهردن شهواهدی کهه موضه     پیهدا  ه( دسترسی و برابری 

مهدار را بررسهی کهرد      دسترسی   برابری در آموزش مدرسه
مواردی که از ای  آموزش برای  باشند آسان نیس ؛ به غیر از

شهد  باشهد    های محر م ارائه  رسانی آموزشی به گر   صدم 
اال  شهواهد صهوبی در دسهتر  اسه . البتهه در       که درای 

هههای آموزشههی  بسههیاری از کشههورها افههرادی کههه در برنامههه
در مقایسه با کسانی کهه   کنند ای شرک  می مدار ارفه مدرسه

کننهد دارای   نام مهی  های آموزش متوسحه ثب  در دی ر برنامه
تر   پیشرف  آموزشی کمتهری   التماعی پایی  اقتیادی سحح

تر  ای سحح پایی  های ارفه ترتیر در آموزش همی  هستند. به
 ضهعی   مراتهر   کننهد کهه بهه    نهام مهی   معموالً کسهانی ثبه   

تری دارند در مقایسه با کسانی که در  التماعی پایی  اقتیادی
انهد. البتهه برصهی     نام کهرد   های فنّی سحح باالتر ثب  آموزش

ههای آموزشهی مهیها     کنند که اگر دنهی  فریه    استدالل می
ها   اقشهار پهایی  لامعهه هرگه  فریهتی       نباشد  دنی  گر  

نها شانس آنهها  برای تحییل متوسحه نخواهند داش    ای  ت
 (.West & Bailey, 2013اس  )

 

-تجارب برخی کشورها در زمینة آمهوزش لمیهی  
 مدار کاربردی و مدرسه

گویی مدرسهه بهه    مدار برای پاسخ طورکلی  آموزش مدرسه به

مشک   محیب التماعی   لارافیایی پیرامهونی طرااهی     
الرا   ارزشیابی شد  اس . ای  برنامه شامل تر یج زنهدگی  

های لنسهی نظیهر ایهدز  آمهوزش      الم  پیش یری از بیماریس
های مذهبی  زیس  یا برنامه صحر  آموزش محیب رفتارهای کم
 شود.   سیاسی می

ای  های مؤسسه ای دربارآ اهمی  تلفیق آموزش در محالعه 
ای در کشور دانمارک  مشخص شد کهه   های ارفه با آموزش

بر  های مبتنی برنامهاگر مدار  مقاطع متوسحة معمول بتوانند 
های آموزشی معمول  یادگیری ازطریق عمل را در کنار برنامه

کننههد  پیشههرف  تحیههیلی  آمههوزان ارائههه صههویص بههه دانههص
داری افهه ایص پیههدا صواهههد کههرد  طههور معنههی فراگیههران بههه

(Aarkrog, 2005.) 
سهازی   نظام آموزش متوسحه در ان لسهتان بها صیویهی    

تحههول شههد  اسهه . در  م 2010مههدار از  آمههوزش مدرسههه 
انهد تها اهد د زیهادی      هها توانسهته   ان لستان  با ارائهه برنامهه  

 ابست ی مالی مدار  متوسهحه را بهه د له  کهاهص دهنهد      
لحهاظ اقتیهادی   مهالی کمهک      که ای  مهدار  بهه   طوری به

هها   اند. همچنی  در ایه  برنامهه   زیادی به د ل  مرک ی کرد 
آمههوزش متوسههحه کننههدگان  عنههوان ارائههه مقامهها  محلههی بههه

 (.West & Bailey, 2013اند ) د ل  مرک ی شد  لای  ی 
ای در  ههای مدرسهه   در کشور هلند اهمی  ارائه آمهوزش  

زمینة تاذیة سالم مورد بررسهی لهدی قرارگرفتهه اسه . در     
بعهد   یک بررسی در ای  زمینه نتایج تحقیقاتی نشان دادند که

ای آنهها   تاذیه از ارائه آموزش دربارآ غذاهای لدید   ارزش
انهد اط عها    دانهص      ها توانسته معلوم شد که ای  آموزش

آموزان را در انتخا  تاذیهة سهالم    های دانص بینص   گرایص
 (.Battjes-Fries et al., 2015بهبود بخشند )

مدار در زمینهة   های آموزشی مدرسه در آمریکا ارائه برنامه 
آمیه    موفقیه  پر رش ر ایة تفکر   صودآگاهی در لوانهان  

 یهژ  در زمینهة    هها بهه   که ای  نوع آمهوزش  بود  اس  طوری
 بهداش  ر انی باعث پیشرف  تحییلی فراگیران شد  اسه  

(Cheek et al., 2017.) 
مدار بر دانهص   در کشور هند با محالعة اثر آموزش مدرسه 

معلمان دربارآ بهداش  محیب مدرسه  معی  شد که با الرای 
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مدار  دانص   بینص معلمان نسب  بهه   سهبرنامة آموزشی مدر
طهور فرا انهی متحهول     مدار بهه  قبل از برنامة آموزشی مدرسه

شد  اس . در ای  محالعه بهداش  مدرسه بهه معنهی تاذیهة    
 ههوای تمیه   صهدما  بهداشهتی      سالم   رزش  امنی   آ 

 (.Tagde et al., 2019اس  )
کههاربردی نیهه  ت ههار  -هههای علمههی در زمینههة آمههوزش 

ها در له   کشورهای مختل  نشان می دهد که ای  آموزش
سازی آنها بهرای  ر د   اف ایص مهار  عملی فراگیران   آماد 

ههای   به بازار کار موفق بود  اس . برای مثال  نظهام آمهوزش  
کههاربردی در کشههور م ارسههتان بههه د  شههیو  الههرا -علمههی
های نظری در مؤسسها    شود. در شیوآ ا ل ارائه آموزش می
ههای عملهی در    هها یها د ر    موزش رسمی اس    آمهوزش آ

هایی صار  از مدرسه   دانش ا    اکثراً در مراک  کاری  مکان
هها   مهدار  بها     گیهرد. در شهیوآ د م دانشه ا     یور  مهی 

های د لتی یا صیویی اقدام  همکاری مراک  کاری   شرک 
ای در داصههل مؤسسهها   بههه تأسههیس مراکهه  آمههوزش ارفههه

های  ند   از افراد بات ربه   صبر  برای آموزشکن آموزشی می
-های علمی (. آموزشHorn, 2016شود ) ای استفاد  می ارفه

کاربردی در بسیاری از کشورها ازلمله آلمان   دانمارک  از 
کهه بخشهی از    یهور   کند. بدی  یک نظام د گانه پیر ی می

شود   بخص دی هر در   آموزش در مؤسسة آموزشی ان ام می
شود که در ارتباط مسهتقیم     های الرا می ا یا کارگا ه شرک 

ر زانه بها محهیب کهار هسهتند. بنهابرای   یژگهی ایه  نظهام         
های کاری   امکان تحبیهق     آموزشی ارتباط ن دیک با محیب

شهد  دانشه ویان بها دنیهای      های یاد گرفته سازگاری آموزش
 (. Koudahl, 2010 اقعی کار اس  )

های شالی   کاهص بیکهاری در   منظور تقوی  فری  به 
های اساسی کهه در بهی     آموصت ان  یکی از فعالی  بی  دانص

کشورهای پیشرفتة ار پایی ازلمله ان لیس  آلمهان  هلنهد     
ههای   سوئد مورد تأکید فرا ان قرار گرفته اس  ارائه آمهوزش 

باشهد. تأکیهد    ای مهی  کاربردی یا همهان فنّهی   ارفهه   -علمی
ای به سهم    های مدرسه انتقال از آموزشها  گونه آموزش ای 

 (.Korpi et al., 2003باشد ) کار   بازار کار می
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