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 سوئدریزی درسی برنامه آموزشی و نظام

 93/2/2999تاریخ پذیرش و انتشار:  21/9/2991تاریخ دریافت: 

 

 1علی حسینی خواه  دکتر

 

 يتيترب کالن يهااستياهداف و س

ها، ارزش برابر انسان ،بشربر احترام به حقوق  يد مبتنیآموزش با ک است.يدموکرات جامعه يهاانيبنبر  يت سوئد مبتنيترب و يمنظام تعل

و  ي، بردباريو همبستگ يهمدل آگاهي از خاستگاه فرهنگي خویش، ،يقوم -ينید يهااحترام به تفاوت آزادي فردي، زن و مرد، يبرابر

که  ت سوئديتربو ميد تعلیدر قانون جد (.1321تربيت یونسکو، و المللي تعليمباشد )دفتر بين ستیز طيو احترام به مح، يریپذتيمسئول

زبان، تجارب و معلومات  ،يبافت زندگ بر يد مبتنیدر مدرسه با هادانش و ارزش انتقالآمده که ، ن شده استیست و نه فصل تدويدر ب

 کسانی طیشراو  تيفيک يد دارای، بایيايت جغرافينوع مدرسه و موقعنظر از آموزش در همه مدارس کشور، صرف آموز باشد.ي دانشقبل

کاوش، د حس یمدرسه را با يهاتيان فعاليبن و استآموز دانش يجانبهرشد هماهنگ و همهکمک به  مدرسه، يف اصلهد باشد.

 1(.: فصل اول1321، تيتربو ميد تعلیقانون جد) ل بدهديتشک آموختنل به يمو  يکنجکاو

 

 تيم و تربيت کالن نظام تعليريمد

را به 5تيتربو ميقانون تعلبودجه و ، پارلمان ص بودجه آموزش و پرورش است.يخصو ت يگذاراستيمسئول س ،4و دولت 9پارلمان   

الزم  ،7و پژوهش وزارت آموزش و پرورش قیاز طرصادر و  را 6کالن يهادستورالعملاحکام و ، دولت بر اساس قانونرساند و يب میتصو

ن و احکام و يقوان يدر اجراو دولت  ت و قدرت پارلمانيمسئول، يرمتمرکز بودن نظام آموزشيبا توجه به غ سازد.يم ياتيو عمل االجرا

ت يم و تربيسطوح تعل يهمه يبرا ياحکام و اهداف ملن ييتع راجع به اساساً . پارلمان و دولتاستو محدود  يکل، اتين جزئييتع

 يدرس يهابرنامهبویژه  ياسناد ملست. کشور اسرتاسر مدارس در ت يفين کيو تضمط برابر یجاد شرایهدف آن، او  کننديم يريگميتصم

توسط  (نیيو متوسطه سطح پادبستان  دبستان،شيشامل پ) 8يآموزش اجبار سطح يبرا البس(ي)س يموضوع يدرس يهاو برنامه يمل

-ين میو تدو ميتنظ، ن و احکاميبر اساس قوان و 9تيتربو ميتعل يمل توسط آژانس و آموزش بزرگساالن متوسطه سطح باال يو برا دولت

 23ئت بازرسان مدارسيت و هيتربوميتعل يمدارس، برعهده آژانس مل يآموزش يهاتيفعال يابيو ارزش ي، بازرسيريگيپ يفهيوظ د.شو

 يمل يهاآزمون يها به طراحدانشگاه با کمک ،مدارس است يج آموزشینتا وت يفيک دن بهيو بهبود بخش يمسئول بررس ،آژانس است.

برگزار  مدارس ران و معلمانیمد يه را برایپا يآموزشيهادوره نيهمچن و پردازد،يمعلمان م يبرا 22يابیرزا يو راهنما وزانآمدانش يبرا

در  مدرسه، يهايها و کاستیياشخاص راجع به نارساات یکردن به شکايدگيرسمکرر و  يدهایق بازدیاز طر زيئت بازرسان نيه .کنديم
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2. The New Education Act 

3 . Riksdag: www.riksdagen.se 

4 . Government: www.Regeringen.se 

5 . Education Act 

6 . Ordinances & General Guidelines 

7 .  Ministry of Education and Research: www.government.se/sb/d/2063 

8 . Compulsory Education 

9 . The National Agency of Education: www.skolverket.se 

10. The Schools Inspectorate: www.skolinspektionen.se 
11 . Assessment Guide 
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 يت مالیتحت حما مستقلِ مجوز به مدارسِ ياعطا است. توسط مسئوالن مدرسه ن و مقرراتيقوان تیرعا از حاصل کردننان ياطم يپ

 بازرسان است. ئتيف مهم هیاگر از وظید يکی زين 2دولت

 

 ساختار نظام آموزشي و معرفي سطوح تحصيلي

سطح (2: رديگيدر بر مسال را  تا بيست سنين یکدر حالت بهينه، و  است يسطح ساختار چهار يسوئد دارا يعموم نظام آموزش   

آموزش  .(سال 3) يراجباريسطح آموزش غ(4 (؛سال 9) يسطح آموزش اجبار(9 (؛سال 1) يآمادگ سطح(1 (؛سال 4) ش دبستانيپ

ریحي، تربيتي هاي تفسالگي در فعاليتاز یکشود. کودکان سالگي آغاز ميسبتاً اجباري است و از یکن گان وی، راپيش دبستاني در سوئد

ن در یسالگي توسط والد 8و حتي  7به دليل کمک به رشد و آمادگي تدریجي آنها، اغلب از سن  وجود،کنند، بااینشرکت ميو آموزشي 

سالگي اجازه تحصيل و اخذ مدرک دیپلم را دارا خواهند آموزان تا سن بيستن شرایط، دانشای شوند و درمي پایه اول ابتدائي ثبت نام

با  ساختار نظام آموزشي سوئد 9(،1329ورکت، )سکول ت سوئديتربو ميتعل يمل آژانس بر اساس اطالعات (.1329 1،ایپد يور)ی بود

 باشد:يمسطح به شرح زیر  پنجشامل  ،يکردن آموزش عاللحاظ

 و خانه 5تاندبس-پيش آزاد دبستان، مراکز -مراکز پيش جمله از : این سطح شامل مراکز متعدد4دبستانسطح پيش 

هاي کودکان و نيازها و است که اهداف و کارکرد آنها به سن و قابليت 7(هاي پداگوژیکمراقبت )یا خانه 6روزانهمراقبت

نيز سطح پيش  9فراغت-و مراکز آزاد اوقات 8فراغت-عالوه بر مراکز فوق، مراکز اوقاتي دارد. هاي والدین بستگخواسته

 دهد.را تحت پوشش قرار مي . این سطح، کودکان یک تا پنج سالندکنميدبستان را پشتيباني 

 23دبستان -هاي درسي قبل از پایه اول ابتدائي است و به آن، کالس پيشآمادگي، آموزش سطحمنظور از  آمادگي: سطح  

 شود.سالگي آغاز مي 6سال است و به طور معمول از شود. مدت این دوره یکاطالق مي

 دارد؛ بدین معني که آموزش ابتدائي و متوسطه سطح  21آموزش اجباري حالت تک ساختاري :22اجباري سطح آموزش

 9)با  24پایه( و دوره متوسطه سطح پایين 6)با  29: دوره ابتدائيتعریف شده است "ساله 9آموزش جامع "پایين، در قالب 

 مدرسه با توجه به منطقه، رفتن به. سن شودسالگي شروع مي 7رایگان است و به طور معمول از  آموزش اجباري، پایه(. 

آموزان با نيازهاي خاص براي دانش عادي،در این سطح، در کنار مدارس. باشدسالگي  8و حتي  6تواند منعطف است و مي

دبستان، در به مانند سطح پيش ژه در نظر گرفته شده است.یالت ذهني( مدارس و)ازقبيل: ناشنوا، نابينا، الل، داراي اختال

 کنند.ميفراغت، آموزش رسمي را پشتيباني -فراغت و مراکز آزاد اوقات -این سطح نيز، مراکز اوقات

 طور رایگان توانند داوطلبانه و بهمياز به پایان رساندن آموزش اجباري، آموزان پس دانش: 25اجباريسطح آموزش غير

رشته تحصيلي ازقبيلِ  27شوند. این دوره مشتمل بر  پایه( 9)شامل  26وارد دوره متوسطه سطح باال داده و ادامه تحصيل

علوم انساني، علوم طبيعي، علوم اجتماعي، هنر و موسيقي، صنایع دستي، صنایع غذایي، منابع طبيعي، مدیریت کسب و کار، 

                                                
1 . Grant-aided Independent Schools 

2 . Eurypedia: European Encyclopedia on National Education Systems 

3 . Skolverket: Available at: http://www.skolverket.se 

4 . Pre-School 
5 . Open Pre-School 

6 . Day-Care Home 

7 . Pedagogical Care Home 

8 . Leisure-time Center 

9 . Open Leisure-time Center 

10 . Pre-School Class 

11 . Compulsory School Level 

12 . Single Structure 

13 . Primary School 

14 . Lower-Secondary School 

15 . Non-Compulsory School Level 
16 . Upper-Secondary School 
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هر رشته سه مدت زمان  کنند.کجا ارائه ميیها را یا اغلب آن رشته معموالً مدارس بزرگ همه داري است.رستوران و هتل

، دروس اختياري و پروژه روس عمومي مشترک، دروس تخصصيسال است و واحدهاي درسي هر رشته عبارت است از: د

 دیپلم.

 

 يموضوعات درس و جدول يليم سال تحصيتقو

و از ول سال ش دبستان در تمام طيکسان است. مراکز پینسبتاً  دبستان،شيسطح پ يسطوح به استثنا يهمه در يليآغاز سال تحص   

کودکان  ين در نگهداری، کمک به والدساعته در روز 21خدمات ارائه از هدف  باز است. 28:93تا  6:93از ساعت  دوشنبه تا جمعه

ر سطوح یسا يباً از مقررات زمانیشود و تقريم يسازمانده يکساله است که اغلب در مدارس ابتدائی، دوره يآمادگخردسال است. سطح 

اواسط ) ل ماه ژوئنیاوا و شوديمآغاز  ور(یل شهریاوا) اوتماه اواخر از  ست،ز و بهاریيکه شامل دو ترم پا سال تحصيلي. کنديم يرويپ

کل  ،ار دارندياختمدارس  (.1329، ایپد يوری) کنندتر آغاز به کار شيهفته پ ا دوی کید حدود یعلمان بام ،کنيل .ابدیيان میپا خرداد(

ل يتشک را درس يهاساعت در سال، کالس 553و روز  278 ، با رعایت این اصل که حداقلل کننديرا تعط يخاصا کالس درس یمدرسه 

از  تر باشد.ا بلندیتر تواند کوتاهيم ين دوره زمانیا، يليو سطح تحصاست. با توجه به سن  2:93تا  8روز مدرسه معموالً از ساعت  بدهند.

ط یگر، تنها شرایان ديساعت در روز است. به ب 9مدت آن معموالً شود و يرتر آغاز میها دصبح، يدوره آمادگآموزش در باب مثال، 

 . رندیبعدازظهر دا 27:93صبح تا  7ز از ساعت يبرنامه( ندر کنار مدارس، مراکز اوقات فراغت )فوق .فرماستحکم يبر سطح آمادگ يحداقل

روابط و  يارتباط کالم ،روان، سالمت جسم و يو سرگرم يزبر باد ي. تأکف نشده استیتعر يدرسدبستان، موضوعشيسطح پ يبرا

، یيه اول ابتدایارائه شده در پا با نگاه به دروس معلمان مشخص نشده است، اما يز دروس خاصين يسطح آمادگ يبرا است. ياجتماع

ط مدرسه يمحبه  کودک دادنساختن و عادت، آشنايدگدهند. در واقع، هدف دوره آمايه را به زبان ساده و جذاب ارائه مياول يهاآموزش

 :(1329، ایپد يوری) ر استین( به شرح زیيو متوسطه پا یي)ابتدا يسطح آموزش اجبار يبرا يدرسفهرست موضوعات است. یيابتدا

 سال 9 در دقيقه( 06) ساعت تعدادمجموع  يعنوان موضوع درس

 ه متوسطه(یپا 9 یي وه ابتدایپا 6)

 336 هنر

   336 يع دستيصنا

 336 يقيموس

 486 يسيزبان انگل

 1496 به منزله زبان دوم ي/ سوئديزبان سوئد

 336 (يياي، فرانسه، اسپاني)آلمان يارياخت يهازبان

 118 يزندگ يهامهارت

 966 اتياضير

 066 و بهداشت يت بدنيترب

 ساعت( 331م )هر کدا 880 ياجتماعماتي، تعلينيديماتخ، تعلي، تاريجغراف

 ساعت( 366)هر کدام  866 يآورک، فنيزي، فيمي، شيشناسستيز

 383 (Elective Subjects) يانتخاب موضوعات

 0000  مجموع ساعات 
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 تر، مدارس اجازه دارندقيان دقيبه بباشند. ي( م6665ساعت از مجموع ساعات فوق ) 633مجاز به کاستن  معمولطوربه مدارس

، يئدزبان سو اختصاص بدهند. خود ياريبه موضوعات اخت کاسته و را يدرسهر ماده ين شده براييتعزمان صد از در 13حداکثر 

فهرست  دهند.ين موضوعات اختصاص میاساعات را به ن یشتريسوئد است و ب يدرسيهابرنامه ، هستهيسيزبان انگلو  ياضير

ن سطح یست، چراکه ايالذکر نچارچوب واحد همانند جدول فوق يدارا ()متوسطه باال يراجباريسطح آموزش غ يبرا يدرسموضوعات

 هر کدام است که رشته( 21)شامل  ياحرفهويو فن هنرها، يآورفن ،يعي، علوم طبي، علوم اجتماعيانسانعلوم يشاخه ششدربردارنده 

 (:1321تربيت یونسکو، والمللي تعليمبينباشند )دفتر يم تخصصي و اختياريدروس  يدارا ،ه )مشترک(یپادروس  يبه استثنا

 

 باال متوسطه سال 3در  تعداد ساعتمجموع  يعنوان موضوع درس

 ساعت 1106مجموع  (يعموم) مشترک دروس -1

 933 به عنوان زبان دوم ي/سوئديزبان سوئد -

 133 اتياضیر -

 133 يسيزبان انگل -

 233 (ي)مدن ياجتماعمات يتعل -

 233 علوم -

 233 خیتار -

 233 و بهداشت يت بدنيترب -

 53 ينیمات ديتعل -

 ساعت 1406مجموع  ر مشترکيغدروس  -3

 2953 رشته يدروس تخصص -

 233 پلمید يپروژه عمل -

 ساعت 366مجموع  ياريدروس اخت -3

 ساعت 3066 مجموع ساعات

 هر امتياز معادل یک ساعت آموزش است. باشند. امتياز کسب کرده 1533دیبا، پلمیافت دیآموزان به منظور دردانش

 

 و نقش معلم يدرسيزيرند برنامهيفرا

  رد:يگيصورت م ریبه شرح ز يچهار مرحله متوال يط در ،ت سوئديتربومينظام تعلدر  يدرسيزیربرنامه يکل ندیفرا   

 .سازديمدون م تيم و تربيتعل يقانون ملدر قالب  ب ویتصو را تيم و تربيتعلن و احکام يقوان :پارلمان (2

م و يتنظ يليک سطوح تحصيتفک به يمل يدرس يهادر قالب برنامه ن ويبا نگاه به قوان ت رايتربو ميکالن تعل مباحث :دولت (1

 (2: ستاجزاءداراي ساختاري یکنواخت و متشکل از این  صفحه، 13ک با حجم یدرسي ملي هر هايبرنامه کند.ين میتدو

به مسائل  ،و رهنمودها اتيغا. در فصل 4هارهنمود (4؛ 3غايات (9؛ 3رسالت و وظائف مدارس (1 ؛1بنيادينهاي ارزش

                                                
1 . Fundamental Values 

2 . School Tasks 

3 . Overall Goals 
4 . Guidelines 
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، مسئوليت معلم و مدیر مدرسه نيز پرداخته رامونيط پيمحنحوه رابطه مدرسه و والدین، رابطه مدرسه و  ليقب حوزه عمل از

 (.1322 ،درسي ملييهاشده است )برنامه

اجزاء  کند. يد ميها( را تولالبسي)س يموضوع يدرس يها، برنامهيمل يدرس يها: بر اساس برنامهتيترب و ميتعل يآژانس مل (9

( 4؛ ماهيت و ساختار محتوائي موضوع( 9؛ اهداف جزئي( 1؛ هدف کلي موضوع( 2هر سيالبس عبارت است از: 

 (.1322، يملهاي )سيالبسارزشيابي 

-يم ميتنظن یر مدرسه و والدیمد يبا همکار اغلب و يموضوع يدرس را بر اساس برنامه 2رسهمد يدرسبرنامه ،معلم: مدرسه (4

به مدارس ها( ژه انتخاب مواد و روشی)بو يدرس يزیربرنامه خُرد از امور يت برخي، مسئول2993کند. متعاقب اصالحات دهه 

است.  معلم اتارياخت س آن، جزویو تدر يسازماندهو نحوه  يدرس موضوعات يها و محتواتيانتخاب فعال شده است.واگذار 

و  در کنار مدرسه شود.يف میز تعرين ي، اهداف قابل تحقق محليمدرسه و با در نظر داشتن اهداف مل يدرس برنامه يالبته برا

 شوند.يم يدرس يهاف کتابيو تأل يز مشغول طراحين يخصوص ، ناشرانيمل يهاالبسيبا مبنا قرار دادن س

 

امر  که منظور آن استاست؛  1يبيکرد ترکی، رويدرس يزیرکرد سوئد به برنامهیجه گرفت که رويتوان نتيند فوق، میتوجه به فرا با

گر، یان ديبه ب  (.1321نن، يکرد متمرکز قرار دارد )کارکِیت رويتحت حاکم بر مدرسه است و نه ينه کامالً مبتن يدرس يزیربرنامه

 شود.يم اتخاذمات در سطح مدرسه ير تصمیو سا يملدر سطح  کالن ماتيتصم

 

 هاي درسي و مواد آموزشيتوليد کتاب

سپاري امر توليد، تنوع و تکثر در مواد و منابع درسي غيرمتمرکز، بدليل توجه بيشتر به نيازهاي فراگيران و بروندر نظام برنامه   

درسي مدون تحت نظارت درسي تنها یک کتابز که اغلب براي هر موضوعمتمرکز است. برخالف نظام متمرک یادگيري بيشتر از نظام

درسي موضوعي، هايدرسي توسط ناشران خصوصي و سازگار با برنامهدرسي، انواع کتابشود، در سوئد براي هر موضوعدولت تأليف مي

-درسي، راهنماي معلم، کتابکمک ، کتابدرسي هاي آموزشي )شامل کتابدرسي، بستهشود. براي همه موضوعاتطراحي و تدوین مي

شود. ليکن به توليد مي ، نرم افزار درسي، و فيلم9گویا الکترونيکي، کتاب ، کتابکارتتصویري(، فلش-هاي صوتيدي.آموز، سي.کار دانش

رغم شود. عليآموزان قرار داده ميدانشدليل قيمت باال، مواد و منابع یادگيري در کتابخانه مدارس و به تعداد زیاد در دسترس معلمان و 

درسي کماکان درسي وجود ندارد، نتایج تحقيقات نشان داده که کتابگونه اجباري در استفاده از کتاباینکه در مدارس سوئد، هيچ

 (. 9-23: 1338، 4ترین منبع براي آموزش و یادگيري است )کليوپراستفاده

واقع در  5ليبر ليب است. انتشاراتدیجيتال، انتشارات ايي، انتشارات ليبر و در زمينه کتابچاپترین ناشر در زمينه کتابمحبوب

المللي ناشران تربيتي ي موضوعات درسي است که جزو مجمع بينهاي درسي سوئد در همهترین و معتبرترین ناشر کتاباستکهلم، بزرگ

(IGEP)6 است که دفتر آن در استکهلم بوده و جزو  0ناتور و کولتورزه، انتشارات است. یکي دیگر از ناشران معتبر سوئد در این حو

هاي دیجيتال در منطقه کننده در زميه کتابترین ناشر و توزیعمطرح 9ليباي. انتشارت 8(EEPGمجمع ناشران تربيتي اروپاست )

و سایر محصوالت قابل دانلود را توليد  23صوتيکتابالکترونيکي، اسکاندیناوي است که دفتر آن در استکهلم واقع است. این ناشر، کتاب

                                                
1 . School Curriculum 

2 . The Mixed Approach 

3 . MP3-Book 

4 . Cleeve, Stuart 

5 . Liber: www.Liber.se 
6 . International Group of Educational Publishers (IGEP): www.igep.pl 
7 . Natur & Kultur (Nature & Culture): www.nok.se 
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9 . ELib: www.Elib.se 
10 . Audio-Book 
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هاي سازد در خانه و مدرسه به کتابآموزان را قادر ميپروژه جدیدي است که مخاطب آن مدارس است: دانش 2ليب يوايکند. مي

دي، واقع در پایتخت ي این ناشر و سایر ناشران دسترسي داشته باشند. شایان ذکر است، دفتر اکثر ناشران سوئدیجيتال و گویا

در دو شهر بزرگ سوئد، گوتنبرگ و مالمو قرار  9و اگمونت کارنن 1)استکهلم( است. دفتر تعدادي از ناشران نيز ازجمله اَندینا، گيدرَپيد

 دارد.

 

 يدرسبرنامه يابيارزش

، يسازمان کشور توسط دو اساساً يرونيب يبایارز رد.يگيانجام م يو درون يرونيب يابیارز وهيشنظام مدارس به دو  نظارت بر عملکرد   

)با  4يمحل ئتيهو  آموزش و پرورش استان توسط يدرون يابیرد. ارزيگيئت بازرسان مدارس صورت ميهت و يترب و ميتعل يآژانس مل

ران ين و فراگیکاران، والداز هم ير و با نظرخواهیعملکرد معلم توسط مد يابیارز شود.يانجام م آموزان(ن و دانشیران، والدیمد يهمکار

 مقياسبر اساس  یيابتداآموزش  دورهآموزان در دانش يهاآموختهارزیابي  (.1322 5،ياقتصاد يشود )سازمان توسعه و همکاريمحقق م

-درجه-ار، مقياس چهدوره متوسطهدر و  1321و از اواخر سال . است( 6اي )قبول، قبول با نمره خوب، قبول با نمره عاليدرجه-سه يفيک

( Fکه درجه آخر ) ن شدهیگزیجا (A to F) يادرجه-د ششیاس جديبا مق ل با نمره عالي(، قبول، قبول با نمره خوب، قبو7اي )تجدید

-و فقط براي دروس زبان سوئدي، زبان انگليسي و ریاضيات به اجرا درمي به بعد 9ه یاز پاملي اجباري تنها  . آزمونبه منزله مردود است

 آید.

 

 يدرس برنامه يهايها و نوآوراستيس

به وقوع  1321ر از سال یر و تحوالت زييتغ ،يدرس مفاد اسناد برنامهر آن بر يت و تأثيتربو ميد تعلیقانون جد بیتصوهمزمان با    

 :(1321 8شبکه مدارس اروپایي،؛ 1329رت آموزش و پرورش و پژوهش، )وزا وسته استيپ

ت يفيک ي( به منظور ارتقايمدرک دکتر يرتبه )دارايطرح جذب معلمان عال ياجرام معلم و شتر در استخدايب يريگسخت -

 ؛در مدارس سیدرت

  ؛ران و معلمان مدارسیشتر به مديب اقتدار ياعطا -

 ؛آموزان در همه سطوح تحصيليتأکيد بر امنيت و ایمني بيشتر دانش -

 ؛برنامه( در کنار مدارس گاه مراکز اوقات فراغت )فوقیت و جايشتر بر اهميد بيتأک -

 آوري در همه سطوح بویژه پيش دبستان؛هاي موضوعي زبان و ریاضيات، علوم طبيعي و فنحوزهشتر بر يد بيتأک -

 .يدرس يهانانه به مدارس و برنامهیکرد کارآفریاتخاذ رو -

 منابع

 در پانوشت صفحات آمده است. ينترنتیا يهانکيلها و تیآدرس سا 
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