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سمه تعالیاب  

 

  معرفی و تحلیل

نروژ ینظام آموزش  

 

  رایزنی فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در استکهلم

  1399اسفندماه 

 

 

چهارم مساحت ایران) و هزار کیلومتر مربع (حدود یک 385کشور پادشاهی نروژ با مساحت تقریبی 

ي اروپا و در همسایگی پانزدهم جمعیت ایران) در شمال قارهنفر (حدود یک 5،437،731بر جمعیتی بالغ 

تا  15درصد بین  65 ،سال 14درصد زیر  20از جمعیت نروژ است. کشورهاي سوئد، فنالند و روسیه واقع شده

  .سال سن دارند 65درصد باالي  15سال، و  64
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  آموزش و پرورش در نروژ تاریخچه

هاي اقتصادي و اجتماعی نروژ، همواره نام این دنبال پیشرفت دوم جهانی و به هاي پس از جنگاز سال

کیفیت آموزش شود که کارآمدترین سیستم آموزش و پرورشی را دارا هستند. کشور در صدر کشورهایی دیده می

   از میانگین سطح آموزش در اروپا باالتر است.عمومی در نروژ 

 یالديم1153 سال گردد. کمی پس از آن که درقرون وسطی برمیبه  مند در نروژي آموزش نظامسابقه

اسلو، تروندهایم و  شهرهاي ها درتحت قیمومیت کلیسا درآمد، مدارس کلیسایی براي تربیت کشیش این کشور

لیسایی به مدارس التین م. مدارس ک1537 سال نروژ در آموزشی اصالحاتاجراي برگن تأسیس شدند. بعد از 

آموزش خواندن براي  م.1736 سال تغییر پیدا کردند و داشتن یکی از این مدارس در هرشهر اجباري شد. در

نروژ مدارس مردمی را معرفی کرد که مکان اصلی آموزش همگانی و  1827در سال ي کودکان الزامی شد. همه

سوخ شدند و مدارس بنیادي توسط دولت معرفی شدند. این مدارس من 1970-1980هاي اجباري بود و در سال

متوجه عملکرد ضعیف نظام آموزشی خود در سیستم ارزیابی دولت نروژ  میالدي،90از اواخر دهه   

برآن شدند تا  کار تا سوسیالیستب محافظهاحزارهبران کشور از ي همه ،ي آنشد که در نتیجه (PISA)جهانی 

که در آن   Kristin Clemetي به گفتهضعف به بهبود عملکرد آموزشی کمک کنند.  این با پیدا کردن علت

تر شود و با ابعاد این مشکل روشن گفتگویی ملی،شد تا با  سال زمان صرف سهدوره وزیر آموزش نروژ بود، 

وحدتی براي حل ي اصالحی، از سیاستمداران تا معلمین و افراد محلی، در این برنامه کردن افراد مختلفهمراه

به نظامی منعطف و ي گذشته، آموزش نروژ دود دو دههي تمامی این اقدامات، طی حدر نتیجه آن شکل بگیرد.

 (Knowledge Promotion) مبناي ارتقاء دانشي درسی جدید بر داده بنیان تغییر شکل پیدا کرد و برنامه

- در حوزه بر عملکرد آموزشی نروژاي تاثیرات گستردهاجرا شده اصالحات آموزشی  این تغییرات و بازنویسی شد.

هاي جهانی شاخصبه جا گذاشت و موجب ارتقاي محسوس آن در  مطالعه علوم، ریاضیات و هاي مختلف شامل 

   .شد

 ،گرایانههاي تساويآموزشی مبتنی بر ارزش فراهم آوردن نظامنروژ  هاي آموزشیگذاريدر سیاست

ي فارغ از منطقه-آموزان نروژيي دانشهمه کهاست است. سیاست رسمی دولت نروژ آن ترین اصل بنیادي مهم

ها و خانوادهاکثریت قریب به اتفاق نتیجه در تحصیل کنند.  یدر سطح کیفی یکسان - ي خانوادگیزندگی یا طبقه

بر سر ابتی رق ،مدارسون دهند چها آسان است توجه نشان میجوامع، به مدارس محلی که دسترسی به آن

  .پردازندنمیتحصیل فرزندانشان  اي برايهزینهنیز  اهآموزان ندارند و خانوادهدانش
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 ساختار نظام آموزشی نروژ

: مقاطع تحصیلی در نروژ به شرح زیر است  

کودك 281622شامل  )هسال1-6ویژه کودکان پیش از دبستان (-1  

آموز دانش 633029شامل  )هسال 6-16ان آموزویژه دانشي اول (ي متوسطهدبستان و دوره-2   

  آموزدانش 243490شامل  سال) 19-18/16( ي دوممتوسطه-3 

  دانشجو 308394شامل  ،تحصیالت عالی-4 

دهد:آموزان و دانشجویان کشور نروژ را نشان مینمودار زیر آمار دانش  
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  ي پیش از دبستاندوره

آموزش و یا به بیان بهتر نگهداري کودکان زیر سن  (barnehage)نروژ موسساتی تحت عنوان برنهیج  در

کنند و ارتباطی با نظام دبستان را برعهده دارند. این موسسات عمدتا خصوصی هستند و شهریه دریافت می

شوند، اما از دولت بودجه دریافت آموزشی ندارند بلکه تحت نظارت وزارت کودکان و امور خانواده اداره می

  شود. هاي آنان براي والدین سنگین محسوب نمیشهریه در نتیجه .کنندمی

هاي شود اما سیستم آن با سیستم مهدکودكبه مهدکودك یا کودکستان ترجمه می  barnehageهرچند 

وارد این موسسات  از سال اولدرصد کودکان 70، طبق آمار رسمیمتفاوت است. کامال ایاالت متحده یا انگلستان 

ند. درمجموع تعداد نکدرصد افزایش پیدا می96سالگی به و در سهدرصد  92شوند که در دوسالگی به می

که از این میان هزار نفرند  282حدود شوند قبل از سنین دبستان به این مراکز سپرده می که کودکان نروژي

هاي آموزشی در این سنین در پنج زمینه ي برنامهمحتوا هستند. هسال 6 تا 3درصد 64درصد زیر دوسال و 36

متن و ارتباطات خواندن )زبان، 3)موضوعات زیباشناختی 2)جامعه، مذهب و اخالق 1شوند: طراحی می

  هاي بدنی و بهداشتفعالیت)5)طبیعت، محیط زیست و تکنولوژي و 4

  :عبارتند از انواع مهدکودك در نروژ

  شوندها اداره میشهرداريتوسط هاي همگانی که مهدکودك-1

  هاي خصوصیمهدکودك-2

هاي رسمی با یکی از انواع مهدکودك اما شوندها اداره میها در خانهاین مهدکودك هاي خانوادگی؛مهدکودك-3

  در ارتباط هستند.

در تمام وقت خود، به غیر از زمان غذا و استراحت را ها این مهدکودكکودکان در ؛ هاي طبیعتمهدکودك-4

  گذرانند.طبیعت می

ها شوند، مگر اینکه خانوادهی مینویسطور خودکار در مقطع ابتدایی ناماین دوره، کودکان به بعد از طی

بدهند که این درخواست نیز باید توسط شهرداري و مقامات  (Homeschool)درخواست آموزش در منزل 

 محلی تأیید شود. 

 

  275804  1. 2019سال  -هاودكنام کرده در مهدکتعداد کودکان ثبت

  5730  هاتعداد مهدکودك

  درصد 47   هاي همگانیمهدکودك نسبت

                                                           
١ https://www.ssb.no/en/utdanning/statistikker/barnehager/aar-endelige 
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 ابتدایی و متوسطه اول

ي افراد رایگان و اجباري است. سال (مقطع اول تا دهم) آموزش براي همه 16تا  6در این دوره، یعنی سنین 

آموزان پایه اول تا چهارم هاي قبل و بعد از ساعات مدرسه را براي دانشچنین دولت موظف است تا مراقبتهم

دهد اما در ي دروس را آموزش میهمهسال) عموما یک معلم  13تا  6ي دبستان (سن در دورهفراهم کند. 

اي در هاي خارجه و اقتصاد خانواده معلم جداگانههاي تربیت بدنی، زبانبراي رشته ،ي متوسطه مقدماتیدوره

  شود. نظر گرفته می

 و کردن بازي به گذرانند می مدرسه در کودکان که زمانی بیشترین ابتدایی ي دوره اول سال در

 زبان مقدماتی دوره و ساده هاي تفریق و جمع و الفبا یادگیري ،بازي کنار در. گذرد می عیاجتما آداب یادگیري

 ریاضیات،شامل  آنها درسی موارد هفتم کالس تا باالتر هاي سال در شود. می داده یاد آنها به نیز انگلیسی

علوم دینی  .است اجتماعی علوم و تاریخ جغرافیا، موسیقی، و شناسی زیبایی تجربی، علوم دینی، علوم انگلیسی،

 تدریس آنها هدف و تاریخچه ،مختلف ادیان يدربارهمطالب مورد نیاز  بلکه شود نمی مسیحیت به محدودالبته 

  . در جدول زیر ساعات و مواد درسی مختلف نشان داده شده است.شود می

تحصیلی هايپایهیافته به هر موضوع درسی به تفکیک ساعات اختصاص  
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است،  نروژيزبان به شود، تأکید بر آموزش در این مقطع گرچه یک یا دو زبان دیگر نیز تدریس می

هاي ملی، خالقیت در یادگیري ضمن انتقال مفاهیم و ارزشباور بر این است که با یادگیري به زبان مادري چون 

  و تفکر نیز بیشتر خواهد بود. 

ی خوش و گذراندن ساعات تاکید مدرسه برو  شودانجام نمی دهیابتدایی ارزشیابی و نمرهدر مقطع 

که  این استاز سنجش معلومات تحصیلی، معطوف به  هاي تحلیلی نیز بیشو ارزشیابی مدرسه است جذاب در

 یا خیر.است بوده موفق آل براي جامعه ایده پرورش شهرونديدر آیا سیستم آموزشی 

- تحصیلی عملکرد نتیجهآموزان براي آگاهی از ، دانشدهم تا هشتم پایهیعنی  ي متوسطه اولدورهدر 

 که کندمی مشخص شان مدرسه و سکونت محل همراه به آنها هاي نمره. کنندمی دریافت رسمی هاي نمره شان

 توانند تحصیل کنند.می ايمدرسه چهبراي مقطع متوسطه دوم در 

یکی از  معموال درس این که باشند داشته اختیاري درس یک توانند می آموزان دانش ششم پایه در

 دانش گرفت صورت 2006 سال در که اصالحاتی از بعد البته. است اسپانیایی یا فرانسه آلمانی، زبان دروس

  کنند انتخاب عملی درس یک زبان دروس جاي به توانندمی آموزان

شود. مدارس دولت اداره میمدارس خصوصی در نروژ در اقلیت هستند و اکثر مدارس مستقیماً توسط 

شوند مدارس رسمی هستند تأسیس می جایگزینکه  یآموزشی خاص و هاي مذهبیخصوصی عموماً براي ایده

  شوند.و از جانب وزارت آموزش حمایت می بودهکه البته موردتأیید دولت 

  .ارائه شده است ابتدایی و متوسطه اولآموزان و مدارس دوره در جدول زیر آمار دانش

 

 تعداد کل مدارس ابتدایی و متوسطه اول- سال 20192 2799

دارس خصوصیتعداد م 261  

مدارس دولتیتعداد  2538  

آموزان این مقاطعمجموع دانش 636250  

آموزان مدارس خصوصیتعداد دانش 27027  

آموزان مدارس دولتیتعداد دانش 609223  

 

  

  

                                                           
٢   https://www.ssb.no/en/utdanning/statistikker/utgrs/aar 
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  متوسطه دوم 

سال از نظر قانونی این حق را دارد  16-19/18سنین  درتحصیل در این مقطع اجباري نیست اما هر شهروندي 

  :هاي زیر را انتخاب کندکی از گزینهکه ی

  دریافت کندسال آموزش عمومی *به مدت سه

آموزش  سال2سال کارآموزي و 2شود به که تقسیم می(قرار بگیرد  ايحرفهفنی و *چهارسال تحت آموزش 

به مدت دو سال  بعد از دو سال تحصیل در مدرسه آموز، دانش)2+2(مدل  ي مورد نظردر حرفه براي کار عملی

براي کارآموزي به یک شرکت و یا موسسه دولتی رفته و مشغول به کار می شود. که این دو سال به یک سال 

  ). آموزشی و یک سال کار مفید تقسیم می شود

  دهد:هاي مختلف نشان میآموزان این مقطع را در زمینهدانش جداول زیر آمارهاي

 تعداد دانشآموزان متوسطه دوم (در سال 20193) 196629

ايتعداد کارآموزان فنی و حرفه 48457  

آموزان و کارآموزانمجموع دانش 245086  

آموزان و کارآموزان مهاجرتعداد دانش 35974  

211920 آموزان و کارآموزان نروژي تعداد دانش   

 

 

  2019سال  -ي فعالیتي آموزشی و زمینهآموزان و کارآموزان متوسطه دوم به تفکیک برنامهدانشتعداد 

آموزاندانش کارآموزان4 آموزان و کارآموزاندانش   

 مجموع درصد زنان مجموع درصد زنان

 مجموع 196629 51 46597 28

 آموزشهاي عمومی 122450 56 - -

ي تخصصی دروس عمومیمطالعه 94454 56 - -  

 ورزش و تربیت بدنی 12268 44 - -

                                                           
٣   https://www.ssb.no/en/utdanning/statistikker/vgu/aar 
 این آمار شامل دانشآموزانی که در مدارس درحال فراگیري دورههاي فنی و حرفهاي هستند نیز میشود ٤
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و تئاتر موسیقی 6338 69 - -  

 هنر، طراحی و معماري 2992 78 - -

 رسانه و ارتباطات 6398 49 - -

 آموزش فنی و حرفهاي 74179 42 46597 28

سازيساختمان 9086 7 10220 5  

 طراحی، هنر و صنایع دستی 3611 75 1837 84

 برق و الکترونیک 9959 6 8932 5

 سالمت، رشد کودك و نوجوان 23519 80 8557 79

 رسانه و ارتباطات 0 . 37 54

داريکشاورزي، ماهیگیري و جنگل 5192 51 1402 30  

 رستوران و صنایع غذایی 3546 47 1950 47

 حمل و نقل و خدمات 8073 32 5477 31

 تولیدات صنعتی 11193 11 8185 9

 

درصد  و نیزاند ي مقدماتی متوسطه دوم را آغاز کردهدوره 2013آموزانی که در پاییز تعداد دانشدر جدول بعد 

، انداي اخذ کردهاین مقطع را تمام کرده و پذیرش کالج یا دانشگاه یا مدرك فنی حرفه 2019آموزانی که تا سال دانش

 ارائه شده است. 5

این مقطع را تمام کرده و آموزانی که درصد دانش  مجموع  آموزاندانش

اي اخذ پذیرش کالج یا دانشگاه یا مدرك فنی حرفه

  اندکرده

  78,1  65433  مجموع

  74,1  33756  آموزان پسردانش

  82,4  31677  آموزان دختردانش

  87,5  34643  آموزش عمومی

  84,0  15536  آموزان پسردانش

  90,4  19107  آموزان دختردانش

                                                           
٥   https://www.ssb.no/en/utdanning/statistikker/vgogjen/aar 
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  67,5  30790  ايآموزش فنی و حرفه

  65,6  18220  آموزان پسردانش

  70,2  12570  آموزان دختردانش

  

آموز یک معلوم مشغول دانش 9به ازاي هر  بر اساس آن نفر گزارش شده که 21،857تعداد معلمان این مقاطع 

  به کار است. 

 Post-secondary vocational( یا تکمیلی متوسطه پیشرفته دوره اي درآموزش فنی و حرفه

education(  

مدت ارائه هاي کوتاهاي مقطع متوسطه دوم در دورهاین مقطع با هدف تکمیل آموزش فنی و حرفه

ماه و حداکثر ها حداقل شششود. مدت زمان این دورهاما تحت عنوان آموزش عالی نیز تعریف نمی شود،می

آنان را مردان و  8822نفر است که  15271ها یا کارآموزان این دوره آموزاندانشتعداد کل است.  دوسال

  دهند.نفر را زنان تشکیل می 6449

  عالیتحصیالت 

 3تحصیالت عالی به تمامی انواع تحصیل بعد از دوره دوم متوسطه اطالق می شود که به طور معمول 

این د. شوالزم است مدرك پذیرش در دانشگاه ارائه  تحصیالت عالی		مراکزسال طول می کشد. براي ورود به 

قانون  .شودکسب می 23/5ز طریق قانون مدرك با گذراندن شاخه مطالعات عمومی در دوره متوسطه دوم و یا ا

 5 یا کرده باشد تمامسال را  23به این صورت است که شخص متقاضی ورود به مراکز تحصیالت عالی باید  23/5

 .سال سابقه کار و تحصیالت متوسطه دوم داشته باشد

 :مراکز تحصیالت عالی در نروژ به سه دسته تقسیم می شوند

دوره ي 	بر روي دروس تئوري (مثل هنر، علوم طبیعی، علوم انسانی) متمرکز هستند و :هادانشگاه

 . بردزمان میسال  3آن  دوره دکتري	ساله و2	دوره کارشناسی ارشد	ساله، 3آن  لیسانس

کارشناسی 	و	کارشناسی	اي در مقاطعاین مراکز تنوع درسی گسترده: کالج هاي دانشگاهی

 .دهی در این مراکز مشابه دانشگاه هاستي نمرهنحوهو  دارند	دکتري	و	ارشد

از  ،محدود ارائه می شودرشته هاي محدود و با ظرفیت پذیرش  برخیمراکز  : در اینیمراکز خصوص

  .مارکتینگ و هنرهاي زیبامدیریت بازرگانی،  جمله

در دسترس دانشجویان کالج دولتی در کنار مراکز متنوع دیگر آموزش عالی  26دانشگاه و  17 در نروژ

کنند که دو یا سه سال به طول تري را ارائه میمدتهاي کوتاهتر برنامههاي تخصصی کوچکهستند. کالج
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شوند. درصد بسیار کمی از میتري برگزار که مطالعات دانشگاهی در مدت زمان طوالنیانجامند درحالیمی

درصد افراد 40تا در کشور دیگري به دانشگاه بروند. حدود  گیرندتصمیم می در نروژ التحصیالن دبیرستانغفار

پذیرفته شدن در این با درصد از آنان 25کنند که ي مراحل رسمی ورود به دانشگاه میساله، خود را آماده19

اند با درصد دیگري که نتوانسته10نویسی کنند. توانند در همان سال در کالج یا دانشگاهی ناممراحل می

که تعداد  چونکنند. درمجموع هاي دیگر و مراکز دیگر اقدام میرسمی در دانشگاه قبول شوند، از راه معیارهاي

هاي مربوط به تکنولوژي، از جمله پزشکی، رشته هاهاي درنظر گرفته شده براي اکثر رشتهمتقاضیان از کرسی

رو ر نروژ مقداري با محدودیت روبهبیشتر است، تحصیالت دانشگاهی رایگان و باکیفیت د بیزنس و تربیت معلم

  است. 

هاي آموزان برتر متقاضی ورود به کالجدانشبخش زیادي از برخالف بسیاري از کشورهاي دیگر، در نروژ 

و  17ها تاد در کالجست. نسبت دانشجو به اسها هاي که تقاضا براي دانشگاههستند، تقریبا به همان اندازهمحلی 

محسوب ، اساتید دانشگاه کارمندان دولت دولتی هستند که دانشگاه ها در نروژ و از آنجا است 11ها در دانشگاه

  6. شوندمی

آورد که فضاهاي علمی سطح وجود میبنیان، این نیاز را بهگیري نروژ در تکیه بر اقتصاد دانشسخت

بر درآمد نفتی را به حداقل استانداردهاي جهانی پیدا کنند تا بتوانند تکیه دولت کیفی قابل قبولی را در 

هاي در بخش همانطور کهآموزان براي ورود به بازار کار است. دیگر تربیت هدفمند دانش نکته مهم 7برسانند.

سازي هاي پایانی متوسطه تماماً صرف آمادهدر نروژ سال شد، و تحصیالت عالی دیدهمتوسطه دوم  مربوط به

روي هاي پیشبلکه ورود به دانشگاه تنها یکی از گزینه شود،یآموزان براي ورود به دانشگاه نمدانش

آموزان حق انتخاب براي دریافت آموزش فنی و به دانش این کشوردر سیستم آموزشی التحصیالن است، زیرا فارغ

اه اجبار مستقیم یا غیرمستقیمی جهت ورود به دانشگ ،شود و درنتیجه براي ورود به بازار کاراي داده میحرفه

  وجود ندارد.

  

   

                                                           
٦ https://education.stateuniversity.com/pages/1126/Norway-HIGHER-EDUCATION.html 
٧ Transformation from an Oil-based Economy to a Knowledge-based Economy in Saudi Arabia: the Direction of 
Saudi Vision 2030- Journal of the Knowledge Economy 
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شود.سال نروژ بر اساس میزان تحصیالت ارائه می 16در پایان آمار جمعیت باالي   

سال به 16سطح تحصیالت شهروندان نروژي  مجموع مردان زنان

 باال 

هاکردهمجموع تعداد تحصیل 4371274 2193961 2177313  

تر از متوسطه دومکم 1100884 568264 532620  

 متوسطه دوم 1609559 869358 740201

ايدیدگان فنی و حرفهآموزش 129035 82553 46482  

 تحصیالت عالی کوتاه مدت 1057705 427611 630094

 تحصیالت عالی بلند مدت 448184 234055 214129

   ph.Dمقطع 45404 26106 19298

نشده یا به اتمام نرسیدهتحصیالت ثبت 25907 12120 13787  
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 Nature Barnehage نگهداري از کودکان پیش از دبستان در 

 

  

 

 

کنندی استفاده میراحت هايکفشاز آموزان در فضاي مدرسه ن و دانشبسیاري از معلما  
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آل خودآموزان جهت طراحی کالج ایدهزمانی به دانشاختصاص   
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