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 یتاریخمالحظات 

 از ترکیه در آنزمان قوم اتروسک. تاریخ روشن واضح ایتالیا به قرن هشتم پیش از میالد باز می گردد

تمدن این قوم . فعلی به ایتالیا مهاجرت کرده و در ناحیه شمالی ایتالیا حکومت استبدادی برقرار کردند

همزمان با ورود این قوم به خاک ایتالیا، . عالیترین تمدن در ایتالیا تا قبل از روی کارآمدن دولت روم بود

 .یونانیان نیز به نواحی جنوبی ایتالیا کوچیدند

 پنجم قبل از میالد سلتها از اروپای مرکزی به ایتالیا هجوم آورده و اتروسکها را از دره رود در قرن

در این قرن امپراطوری عظیم روم در ایتالیا پایه گذاری شد و بزودی صدها . پوبطرف جنوب عقب راندند

ن این حکومت بزرگ تعدادی از امپراطورا. هزار کیلومتر مربع از نواحی اطراف، تحت تسلط رومیان درآمد

، کومودوس )138 – 161(، آنتونیوس پیوس )117 – 138(آدریان : عبارتند از) سالهای بعد از میالد(

 – 350(، کنستانس )306 – 337(، کنستانتین کبیر )286 – 305(، دیوکلیتیان )180 – 192(

 این حکومت آخرین امپراطور ). 425 – 455(، والنتیان سوم ) 395 – 423(، هونوریوس )337

 میالدی به دو 395در ضمن امپراطوری روم در  سال . می باشد) 475 – 476(رومولوس اگوستوس 

اتیالیا بعد از تجزیه، همچنان مقر حکومت روم غربی . امپراطوری روم شرقی و روم غربی تجزیه گردیده بود

ه امپراطوری روم شرقی یا  بود در صورتیک476دوام امپراطوری روم غربی فقط تا سال . و جزو آن بود

 . میالدی دوام آورد1453بیزانس که در جنوب و جنوبشرقی اروپا و غرب آسیا حکومت می کرد تا سال 

از اوایل قرن پنجم ایتالیا همچون سایر نواحی امپراطوری روم مورد هجوم اقوام وحشی منجمله هونها، 

 منجر به انقراض 476بایل سرانجام در سال ویزیگوتها و گوتهای غربی واقع شده و حمالت شدید این ق
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امپراطوری روم شرقی همواره مدعی مالکیت ایتالیا .امپراطوری روم غربی و استیالی بیگانگان بر ایتالیا شد

در اواخر قرن پنجم تئودوریک کبیر سردار روم شرقی بفرمان زنو امپراطور وقت به ایتالیا حمله برده و . بود

با مرگ وی بعد از مدتی ایتالیا دچار هرج و مرج و .  کشته حکومت را بدست گرفتاودوآکر حاکم آنجا را

در اواسط قرن ششم . تشنج گشت و تنها شخص پاپ بود که توانست منزلتی ثابت در این کشور داشته باشد

در  میالدی قوم وحشی لومبارد که تا آنزمان 568در سال .مجدداٌ بر ایتالیا مسلط شد) روم شرقی(بیزانس 

اتریش و مجارستان فعلی سکونت داشتند و به ایتالیای شمالی هجوم برده و مملکتی به پایتختی پاویا تشکیل 

این قوم بزودی در ایتالیای مرکزی و جنوبی نیز نفوذ کرده و نواحی عمده ایتالیا را بجز ایاالت پاپی .  دادند

پاپ . رف بیزانس بود به تصرف درآوردندورم و نواحی راونا، پنتایولیس و سواحل جنوبی را که در تص

پس از . گرگوریوس کبیر که ایاالت پاپی را بنیان نهاده بود بزودی مملکتش را از دولت بیزانس مستقل کرد

 584در سال . مدتی مملکت لومباردها به دوم نشینهایی تجزیه شد که مهمترین آنها اسپولتو و بنونتو بودند

 و فردی را بنام آئوتاری بعنوان رهبر به رسمیت شناختند تا بتوانند در مقابل سران لومبارد با هم متحد شده

در اوایل نیمه دوم قرن هشتم میالدی لومباردها به رم حمله ور شده و .خطر همسایگانشان مقاومت کنند

 کمک خواست و پسر وی شارلمانی لومباردها را شکست داده و در) فرانسه(پاپ وقت از بین شاه فرانگها 

شارلمانی و پدرش در وسعت .  بعنوان امپراطور روم غربی در رم بدست پاپ تاجگذاری کرد800سال 

 لوئی اول بحکومت 814با مرگ شارلمانی در . دادن به ایاالت پاپی اقدامات موثر و فراوانی انجام دادند

ا چند ناحیه دیگر به  مملکتش میان سه پسرش تقسیم شد که ایتالیا همراه ب840رسید و پس از وی در سال 

در اینزمان مسلمانان قسمتهای بزرگی از نواحی جنوبی کشور را تحت . لوتار اول فرزند ارشد وی رسید

 میالدی اوتوی اول پادشاه وقت آلمان بدعوت پاپ به ایتالیا هجوم آورده و 962در سال .تصرف داشتند
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لیای شمالی و آلمان بود که به امپراطوری مقدس این آغاز اتحاد میان ایتا. بعنوان امپراطور تاجگذاری کرد

امپراطوران این امپراطوری مقدس تماماٌ غیرایتالیایی بودند و از اینرو تسلط آنان بر ایتالیا . روم معروف است

در قرن یازدهم میالدی ایتالیای جنوبی بدست اقوام مهاجم نورمن افتاد و چندی بعد به تصرف . متزلزل بود

در ایتالیای شمالی اتحادیه لومبارد در . سپس پادشاهان ناپل و سیسیل بر جنوب تسلط یافتند. آلمان درامد

 در شهرهای ناحیه 1167اتحادیه فوق الذکر از سال . مقابل امپراطوران مقدس روم یاغیگری می کرد

روایی بر امپراطور فردریک اول پادشاه وقت امپراطوری مقدس روم مدعی فرمان. لومباردی تشکیل شده بود

بهمین خاطر مردم آن منطقه بر علیه امپراطور سر به شورش برداشته و با . تمام شهرهای ناحیه لومباردی شد

اتحادیه سرانجام به پیروزی رسید و شهرهای آن دارای . پشتبیانی پاپ شروع به جنگ با امپراطور کردند

 تجدید فعالیت کرد ولی دوامی 1226 – 50این اتحادیه در بین سالها . خودمختاری و آزادی گردیدند

در قرون سیزده، چهارده و پانزده ایتالیا دارای پیشرفتهای فراوان اقتصادی گردید که خود پایه گذار .نیافت

کشور ایتالیا در دوره رسانس به ممالکی تقسیم شده بود با یکدیگر رقابت داشته و . عصر رنسانس شد

 . خارجی اتحادیه هایی برقرار کرده بودندبیشتر آنها برای اقتدار خود با ممالک

علت اصلی این جنگها رقابت اسپانیا و فرانسه بر سر نفوذ .  جنگ های ایتالیا آغاز شد1494از سال 

 فرانسه ناپل را تصرف کرد ولی 1494-95در مرحله اول جنگ در طی سالهای . در ایتالیا و تسخیر آن بود

در مرحله دوم . ونیز، و میالن متحد شده و ناپل را مجدداٌ آزاد نمودنداسپانیا، امپراطوری مقدس روم، پاپ، 

لوئی هفتم پادشاه فرانسه، میالن و جنوارا منفرداٌ و ناپل را متفقاٌ با اسپانیا اشغال ) 1499 -1504(جنگ 

 را به بعداٌ میان فرانسه و اسپانیا اختالف افتاده و طی جنگهایی فرانسه شکست خورده و نواحی اشغال. کرد

برای فرانسه موجب از دست دادن لومباردی و بدست ) 1508-16(مرحله سوم جنگ .اسپانیا واگذار نمود
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با رقابت بین شاه فرانسه و اسپانیا جنگ بازهم ادامه یافت که در پایان فرانسوای اول شاه . آوردن میالن بود

 پیمان مادرید آزاد شد ولی پس از آزادی  با قبول شرایط1526وی در سال . فرانسه به اسارت اسپانیا درآمد

در طی این . پیمان را نقض کرده و با کمک پاپ و چند سردار دیگر ایتالیایی، جنگ پنجم را برانگیخت

جنگ رم بوسیله سربازان اسپانیولی غارت شد و شکستهای پی در پی دیگری بر فرانسه و متحدانش واردآمد 

با این وجود هنوز . یان طرفین منعقد شد و به جنگها پایان داده شد پیمان صلح م1529تا سرانجام در سال 

در اینزمان مقتدرترین ممالک ایتالیا، و . هرج و مرج و عدم وجود مرکزیت در ایتالیا بچشم می خورد

 .نیزوساردنی بودند که در جنگهای اروپایی دخالت فعال داشتند

گهای جانشینی اسپانیا و لهستان که ایتالیا در قرون هفده و هجده، جنگهای اروپایی از جمله جن

 ممالک ناپل، 1748در سال . غیرمستقیم در آنها درگیر بود کشور را بکلی تحت استیالی خارجی درآورد

و مودنا در کنترل اتریش ) تسکان(سیسیل، پارا و پیناچنتسا در دست اسپانیا و نواحی میالن، مانتوا، توسکان 

ی نیز وجود داشتند که عبارت بودند از ایاالت پاپی، ساردنی، و نیز، جنوا و ممالک مستقل. قرار داشتند

 .لوکا

در اواخر قرن هجدهم بر اثر وقوع جنگهای اروپایی انقالب فرانسه، وضع سیاسی ایتالیا نیز دچار 

و که تحت سلطنت ناپلئون بناپارت ( نامش به مملکت ایتالیا 1805این جمهوری در سال . تغییراتی گردید

 1812در بین سالهای . تبدیل شد و در ضمن و نیز نیز به آن الحاض یافت) اوژن دوبوارنه(نایب السلطنگی 

کنفرانس .  نواحی ساوا، پیمون، پارما، لیگوریا، توسکان و ایاالت پاپی بتصرف فرانسه درآمدند1795 –

در نواحی ایتالیا ایجاد نمود که  تغییراتی 1814 – 15وین بدنبال اضمحالل امپراطوری ناپلئون در سالهای 

بعضی از ایاالت پاپی نیز با هم متحد شده و از اینزمان وحدت ایتالیا . سبب شورشهایی در مملکت گردید
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 ویکتور امانوئل دوم به پادشاهی ساردنی رسید و با کمک سایر آزدایخواهان از 1861در سال .آغاز شد

مه عمل پوشانیده و کشور ایتالیا مشتمل بر تقریباٌ تمام ایتالیای جمله کاوورو گاریبالدی وحدت ایتالیا را جا

 اومبرتوی اول 1878در سال . امروزی را بوجود آوردند که بعد از آن ایتالیا روی به سوی پیشرفت نهاد

در دوره حکومت این .  ویکتور امانوئل سوم به سلطنت رسید1900پادشاه ایتالیا شد و پس از وی در سال 

همچنین در این دورانها ایتالیا مستعمراتی همچون سومالی، اریتره . لیا دارای آزادی های فراوانی بوددو، ایتا

و لیبی بدست آورده و جمعیت آن افزایش فراوانی یافت و بهمین خاطر موج مهاجرتهای دسته جمعی بسوی 

تالیا جزو گروه سیاسی در سالهای پیش از جنگ جهانی اول در دوره صلح مسلح، ای.قاره امریکا آغاز شد

 ایتالیا با مسلط شدن بر 1914بود ولی با شروع جنگ در سال ) با آلمان و اتریش(نظامی اتحاد مثلث 

 نیز 1917 به  اتریش اعالن جنگ داده و شروع به نبرد نمود که سال 1915دریای آدریاتیک در مه 

در ماههای . ز پیروزیهایی بدست آمد نی1917در ماههای اکتبر و دسامبر سال . پیروزیهایی بدست آمد

) یوگسالوی فعلی( سپاهیان آلمان و اتریش، ایتالیهائیها را در ناحیه کاپورتو1917اکتبر و دسامبر سال 

در سایر . در این هنگام نیروهای دیگر کشورهای متفق بکمک ایتالیا آمدند. شکست داده و بعقب راندند

شدت گرفت و سرانجام با پیروزی نهایی متفقین جنگ پایان جبهه های جنگ در اروپا شکستهای آلمان 

براساس پیمانهای صلحنواحی تیرول جنوبی، تریسته، شبه جزیره ایستریا، قسمتی از . یافته و آلمان تسلیم شد

 .کارنیوال و جزایر زیادی در دریای آدریاتیک به ایتالیا داده شد

در (ا مفاد عهدنامه های صلح، شهر فیوم  میهن پرستان ایتالیایی در مخالفت ب1921در سال 

برروی هم ایتالیا در طی این دوران گرفتار اعتصابات و شورشهای . را تسخیر کردند) یوگسالوی فعلی

موسولینی (فراوان بود که این موضوع سرانجام منجربه تأسیس حزب فاشیست به رهبری بنیتو موسولینی شد 
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طرفداران حزب فاشیست پیراهن سیاه بر تن می کردند و ). یی داشتقبالٌ در فرانسه و سوئیس با لنین آشنا

 با پیروزی این حزب در انتخابات موسولینی با 1922در .  سالگی اعالم شده بود6حداقل سن اعضاء آن 

به نخست وزیری رسید و با شدت عمل شروع به حکومت ) ویکتور امانوئل سوم(رضایت پادشاه وقت 

شور را از مخالفین تصفیه کرده و تمام اوضاع کشور را تحت اداره حزب خویش وی با دیکتاتوری ک. کرد

 .در دوران حکومت او کارهای مثبت فراوانی از لحاظ عمرانی انجام گردید. درآورد

با قتل یکی از اعضای مهم حزب سوسیالیست ایتالیا بنام ماتئوتی بین حزب فاشیست و سایر احزاب 

پس از این ماجرا موسولینی با دیکتاتوری . ایر احزاب را غیرقانونی اعالم کردنداختالف افتاده و فاشیستها س

 موسولینی اختالف خود را پاپ را در مورد 1929در سال . شدیدتری به حکومت مطلقه خویش ادامه داد

 .موجودیت و اتیکان حل کرده و واتیکان بصورت کشوری کوچک ومستقل در کنار شهر رم درآمد

 نیروهای ایتالیایی به 1935در سال . دن هیتلر در آلمان، موسولینی به آلمان نزدیک شدبا روی کارآم

 آنجا را بتصرف خود 1936 از ایتوپی به آنجا حمله برده و پس از چندی در سال 1896تالفی شکست سال 

نگ های  نیروها و تجهیزات ایتالیا همراه با نیروهای آلمانی در ج1936 – 39در طی سالهای . درآورند

موسولینی برای استحکام موقعیت ایتالیا در دریای . داخلی اسپانیا بنفع سلطنت طلبان فعالیت می کردند

 به آلبانی حمله کرد و با وجود مقاومت شدید مردم آن، 1939مدیترانه و تسلط بر دریای آدرباتیک در سال 

ن آلبانی به جنگ با غاصبان ایتالیایی از همان آغاز اشغال، نیروهای پارتیزا. این کشور را تسخیر نمود

در همانسال جنگ جهانی دوم از سوی آلمان .  رسماٌ با آلمان نازی متحد شد1939ایتالیا در سال .پرداختند

با ورود ایتالیا به جنگ وضع نیروی .  بنفع آن کشور وارد جنگ گردید1940در اروپا شد و  ایتالیا در سال 

 ایتالیا به یونان حمله ور شد ولی با شکست ، 1940در ماه اکتبر .  بخطر افتاددریایی انگلستان در مدیترانه
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به آلبانی عقب نشینی کرد و در همین زمان جنگ در افریقا میان آلمان و ایتالیا از یکطرف و انگلستان و 

قین پایان  بنفع متف1943نبردهای شمال افریقا سرانجام در ماه مه . سایر متفقین از طرف دیگر ادامه داشت

، امپراطوری افریقای شرقی ایتالیا، به دست انگلستان ساقط 1941یافت و این در حالی بود که در سال 

در .  ایتالیا و آلمان به امریکا اعالن جنگ دادند و جنگ گسترده تر شد1941در یازدهم مارس . شده بود

 سیسیل هجوم برده و با تصرف آن در  نیروهای متفقین از شمال افریقا به1943ماههای ژوئیه و اوت سال 

دولت . در همین زمان ویکتور امانوئل آن ایتالیا تسلیم متفقین شد. ماه سپتامبربخاک اصلی ایتالیا وارد شدند

از اینرو .  به آلمان اعالن جنگ داد و بصورت یکی از متفقین درآمد1943بادوگلیو در ماه اکتبر سال 

سرانجام پس از تعرض نهایی آوریل سال . ه و به جنگ با متفقین پرداختندنیروهای آلمانی وارد ایتالیا شد

 با اعالم استعفای 1944درسال . بوسیله دول متفق آلمان شکست خورده و جنگ پایان پذیرفت1945

 بر اثر اجرای 1946در سال . بادوگلیو شاه نیز اختیارات خود را به پسرش اومبرتوی دوم واگذار نمود

 باعث از 1947پیمان صلح جنگ جهانی دوم با ایتالیا در سال . مت کشور جمهوری گردیدرفراندوم، حکو

 مناطق ایتالیایی 1954ایتالیا در سال . دست رفتن مستعمرات و قسمتی از ناحیه شمالشرقی کشور گردید

کی پس از اوضاع سیاسی ایتالیا در سالهای اخیر بسیار آشفته بوده و دولتها ی.نشین تریسته را بدست آورد

یکی از مهمترین حوادث دهه اخیر ایتالیا، ربوده . دیگری بر روی کارآمده، استعفا داده و یا سقوط می کنند

 بدست چریکهای شهری بریگاد سرخ می 1978شدن آلدومورو نخست وزیر پیشین این کشور در سال 

در همانسال جیووانی لئونه . وی بعداٌ بعلت عدم قبول خواسته های آنان از سوی دولت، بقتل رسید. باشد

رئیس جمهور وقت با افشاء سوء استفاده های مالی و سیاسیش مجبور به استعقاء گردید و پرتینی جانشین 

در . در سه سال اخیر چندین دولت بر سر کار آمده اند که همگی پس از چندی استعفاء دادند. وی گردید
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تعفای وی بعلت عدم رأی اعتماد پارلمان و همچنین  کوسیگا به نخست وزیری رسید ولی با اس1980سال 

ناکامی در تشکیل دولت، فرالنی به نخست وزیری رسید ولی وی نیز با افشای فراماسون بودن چند تن از 

 .نخست وزیر فعلی ایتالیا جیووانی اسپادولینی است. اعضای کابینه اش مستعفی شد

 مالحظات جغرافیایی

در نیمکره شمالی، ) شصت و چهارمین کشور جهان( ر مربع وسعت  کیلومت301 ,252ایتالیا با 

نیمکره شرقی، در جنوب قاره اروپا، در شمال دریای مدیترانه، شرق دریای تیرنو و در غرب دریاهای 

قرار گرفته و با کشورهای سوئیس و اتریش در شمال، فرانسه در شمالغربی و ) یونان(آدریاتیک و ایونی 

رقی همسایه بوده و در ضمن کشورهای کوچک سان مارینو واتیکان در آن واقع شده یوگسالوی در شمالش

 .اند

بر روی هم ایتالیا کشوری است کوهستانی که قسمت عمده آن را بخصوص در قسمت شبه جزیره 

آتشفشانهای فعالی مانند . هستند) آنپینو(ای، کوهها در برگرفته و مهمترینشان رشته کوههای آلپ و آپنین 

جلگه رود پو مهمترین جلگه و . وو و اتنا که گاهگاهی فعالیت آتشفشانی دارند نیز دیده می شوندوز

دیگر نواحی پست آن عمدتاٌ در . خاک آن را شامل می شود% 15حاصلخیزین نواحی آن بوده و حدود 

پو، آدیجه، : ند ازرودهای آن کوتاه و پرآب بوده و مهمترینشان عبارت.کناره ها و اطراف رودها واقع شده اند

جنگها در آن وسعت زیادی داشته و عمدتاٌ در نواحی شمالی و شبه . آرنو، توره، فلوره، برادانو و ولتورنو

آب و هوای ایتالیا در کوههای آلپ، معتدل کوهستانی و در سایر نواحی مدیترانه . جزیره ای واقه شده اند 

به ) مونته بیانکو: ایتالیائی(بلندترین نقطه آن، قله مون بالن .ای و معتدل و همراه با بارندگی فراوان می باشد
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و آرنو )  کیلومتر362(، آدیجه ) کیلومتر676( متر، در مرز فرانسه واقع شده و رودهای پو 4 ,807ارتفاع 

، ) کیلومتر مربع212) (ماجوره(وره دریاچه مادج. طویلترین رودهای آن می باشند)  کیلومتر 240(

  ,080) (ساردنیا: ایتالیائی(و ساردنی )  کیلومتر مربع24 ,460(یاچه و جزیره های سیسیل وسیعترین در

 .وسیعترین جزیره های آن می باشند)  کیلومتر مربع24

 مالحظات سیاسی

و انجمن ) که شامل مجلس نمایندگان و مجلس سنا ( سازمانهای قانونگذاری ، مجلس شورای ملی 

ن اجرایی اصلی قانون ، دولت مرکزی ، دولت محلی و ادارات شهرستانی و مسئوال.شورای محلی را میشود

با این همه مجلس تصمیم دارد که یک رفرم را تصویب کند که در . ادارات وابسته به شهرداری می باشند 

آن اجازه داده می شود هواداران خود مختار نظام فدرال بصورت ادارات محلی درآیند و دولت را اداره 

  .نمایند

پرتینی و نخست وزیر ) الساندرو(حکومت این کشور جمهوری بوده و رئیس جمهور ساندرو 

قوه مقننه از دو مجلس .  حزب است5جیووانی اسپادولینی از حزب جمهور یخواه و کابینه وی ائتالفی از 

 از مدت نمایندگی هریک.  عضو630 عضو و دیگری مجلس نمایندگان با 322تشکیل یافته یکی سنا با 

براساس آخرین تقسیمات .  تدوین شده است1948قانون اساسی موجود در سال .  سال است5این مجالس 

 . آنها در امور داخلی خویش خودمختاری دارند  ناحیه تشکیل گردیده که تعدادی از20کشوری، ایتالیا از 

سیحی، کمونیست، دموکرات م: فعالیت احزاب در ایتالیا آزاد بوده و احزاب مهم آن عبارتند از

 .، سوسیال دموکرات، رادیکال، جمهوریخواه و لیبرال)جنبش سوسیالیستی(سوسیالیست، نئوفاشیست 
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 به حکومت جمهوری تبدیل شده و 1946ایتالیا به لحاظ استقالل سابقه دیرینه دارد ولی از سال 

ملل درآمده و عالوه بر آن  به عضویت سازمان 1955در سال . روزملی آن اولین یکشنبه ماه ژوئن می باشد

 - فائو– امس – جامعه اروپا – اسه – سی سی دی – آدب – شورای اروپا – وئو –در سازمانهای زیرناتو 

  وهو- ومو– یوپو - یونسکو– اواسی دی – ایمف – ایمکو – ایلو – ایکائو - بانک جهانی  - یا اآ–گات 

 .نیز عضویت دارد

  مالحظات اقتصادی

 بر، بر مبنای قیمتهای جاری از بازار)درآمد ناخالص ملی (  ، جی دی پی 1999سال طبق آمار

 . بالغ می گردد%9/2 بیلیون  لیره با یک افزایش 265/128/2

 لیره ایتالیا 25/829 که هرست ا) چنتزیمو( سنتسیمو 100معادل(Lit)واحد پول آن لیره ایتالیا 

درآمد ( میلیارد دالر بوده 39/238 حدود 1978 سال تولید ناخالص ملی در.برابر با یک دالر می باشد

 .از کشاورزی بدست می آید% 7آن از صنایع و % 40که )  دالر4 ,189سرانه، 

 45/49 بالغ بر 1977درآمد بودجه ملی در سال . است% 2رخ ساالنه رشد تولید ناخالص ملی حدود 

 .یلیارد دالر بوده است م4/63میلیارد دالر و هزینه های بودجه در همین سال معادل 

نفت، فلزات ، ماشین :  میلیارد دالر بوده که بیشتر شامل48/99 حدود 1980واردات ایتالیا در سال 

وارد %) 8(و امریکا %) 12(، فرانسه %) 16(آالت،آهن و پوالد است که اکثراٌ از کشورهای آلمان غربی 

ماشین آالت صنعتی، : ر است که بیشتر شامل میلیارد دال91/77میزان صادرات این کشور حدود . می شود

%) 14(، فرانسه %)18(وسائط نقلیه، نساجی، اتومبیل و جنگ افزار است و اکثراٌ به کشورهای آلمان غربی 
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مهمترین صنایع کشور عبارتند از اتومبیل ، صنعت .صادر می شود%) 5/4هرکدام (و امریکا و انگلستان 

غالت، برنج، . ازی، هواپیماسازی، صنایع نظامی، شیمیایی و غذایی نفت، نساجی، ماشین آالت، کشتی س

انگور، زیتون، و میوه جات مهمترین محصوالت کشاورزی آن کشور را تشکیل داده و سرانه زمین 

 1  , 100 ,000گوشت گاو ) 1978(تولید ساالنه .  هکتار می باشد16/0مزروعی برای هر نفر بالغ بر 

.  تن می باشد427 ,000 تن و صید ماهی 53 ,000 تن، گوشت گوسفند 920 ,000تن، گوشت خوک 

سرب و جیوه . میلیارد کیلووات ساعت است8/174نیروی الکتریسته نیز معادل ) 1978(تولید ساالنه 

مهمترین معادن ایتالیا می باشند و دیگر معادن آن سنگ آهن، نفت، گاز طبیعی، ) دارای رتبه اول در جهان(

 میلیون بشکه است 645ذخیره نفت زیرزمینی آن بالغ ر . فور آهن، طال ، نقره و روی هستند لیگنیت، سول

)1980.( 

 اشتغال

در بخش % 15آن در صنایع و % 38 نفر است که 21 ,600 ,000نیروی کار کشور بالغ بر 

 . است نفر694 ,800 نفر و ذخیره آن 365 ,000تعداد ثابت افراد ارتش. کشاورزی مشغول کار هستند

 بود که عمدتاً در جنوب ایتالیا بودند و میزان بیکاری در 2669000 تعداد افراد بیکار 1999درسال 

 %) . 4/11(سطح ملی اساساً ثابت باقی مانده  

 که بیکاری در ایتالیا هنوز هم همان ویژگی را دارد که در اصل شامل افراد جوان نمودمی توان اذعان 

 . در جنوب ایتالیا می شود 
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 جمعیت

سرزمین ایتالیا ، صرفنظر ازجمهوری سان مارینو و ایالت واتیکان سیتی، منطقه ای است با وسعت 

 . هکتار 103/134/30

بالغ می ) سیزدهمین کشور جهان(نفر  57,497,000 بر ایتالیاجمعیت ،2003طبق امار سال

 .گردد

الف چشمگیر بین مناطق ، که بیش  سکنه در هرکیلومتر مربع با اخت191میانگین تراکم جمعیت ملی 

 .امتداد می یابد» واله وآستا « در نفر  37 ودر کامپانیا نفر  426از 

مردم در شهرها ساکن بوده و پرجمعیت % 67.  نفر در کیلومتر مربع می باشد9/188تراکم جمعیت 

جمعیت % 3/24: از لحاظ توزیع سنی . جمعیت کشور را تشکیل می دهد% 5حدود ) . رم(ترین شهر آن 

 سا 60جمعیت را نیز افراد باالتر از % 1/16 سال و 59 تا 15را افراد % 6/59 سال، 14را افراد کمتر از 

 در 2/13میزان تولد ) 1977(در ایتالیا .  سال است75 سال و زنان 69تشکیل داده و متوسط عمرمردان 

 6/17 میزان مرگ و میر کودکان نیز /است% 49/0 در هزار و رشد جمعیت 6/9هزار و میزان مرگ و میر 

مردم آن سفیدپوست و از تیره های مدیترانه ای، آلپی و ژرمن هستند و .نفر در هر هزار نوزاد می باشد

% 99. در آن زندگی می کنند) از جمله اسالوها، آلبانیایی و فرانسوی ها(گروههایی از کشورهای دیگر نیز 

 .رایج ایتالیایی و خط مورداستفاده التین می باشدمردم آن کاتولیک بوده، زبان رسمی و 

): 1975(و پرجمعیت ترین شهرها عبارتند از )  نفر 2  ,868 ,248(پایتخت این کشور شهر رم 

 ,202 ,215) (تورین(، تورینو )1  ,323 ,785) (ناپل(، ناپلی )  نفر1 ,731  ,281) (میالن(میالنو 
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) فیرنتسه(، فلورانس )491  ,330(، بولونیا ) 622 ,567(و ، پالرم) 805 ,855) (جنوا(، جنووا )1

 ). نفر365  ,208) (ونتسیا(و ونیز ) 398 ,642(، کاتانیا ) 465  ,823(

ونیز و تریسته در شمال دریای آدریاتیک، جنووا و الاسپتسیا در خلیج : بنادر مهم ایتالیا عبارتند از

 . و تارانتو در خلیج تارانتو)شرق دریای تیرنو(جنووا، ناپل در خلیج ناپل 

 زبان

  زبانهای قومی زبان ایتالیایی و 

ایتالیایی یک زبان رسمی است ، اگر چه دربعضی مناطق این  سرزمین گروههایی زندگی می کنند که 

به زبانهای مختلف صحبت می کنند و از زبان محلی که مرجع رسمی است برای اسناد محلی و برای 

مناطق دارای « این مناطق از یک فرخ خاص از استقالل لذت می برند و به .کنندتحصیالت استفاده می 

 .مشهور هستند » قانون خاص 

می شوند که آموخته اند زبان فرانسوی را همچون زبان مادریشان در کنار » واله دآوستا «  آنها  شامل 

ی را دارند و فریولی ـ ونزیا گیولیا که مناطق که مدارس زبان آلمانی و ایتالیای» ترنتینو ـ آلتوآدیگه « ایتالیا و 

دیگراقلیت های زبانی و .دو زبان تدریس می شودهر لیدین و اسلونی را شامل می شود جایی که در آن 

قانونی تصویب شده که از زبانهای 2000سالقومی تا به حال حمایتهای کمتری شده اند، اما اخیراً در اواخر

پرونس ، فریولی ، کارینینا ،  ویی آلبانیایی، یونانی ، کاتاالن ، ساردینا( اقلیتهای زبانیمورد تکلم 

با هدف افزایش ارزش و اعتبار زبان و حفظ میراث فرهنگی همۀ شهروندان ) کرواسی و غیره ،کارینا

 .حمایت به عمل آید
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 ارتباطات

  ,371 ,200، 1977 کیلومتر راه وجود داشته و در سال 293 ,300 حدود 1978در سال 

 1 ,452 ,000 وسیله نقلیه عمومی مورد استفاده بوده است و همچنین 1 ,236 ,100اتومبیل سواری و 

طول راه آهن مورد استفاده نیز بالغ بر .  وسیله نقلیه عمومی تولید شده است144 ,000اتومبیل سواری و 

 و پروازهای داخلی توسط  کیلومتر و ارتباطات هوایی بین المللی این کشور توسط آل ایتالیا20 ,317

 نفر توریست از ایتالیا دیدن می 13 ,235 ,000ساالنه حدود .شرکتهای دولتی الیوی و آنی انجام می شود

 .کنند

 فرستنده رادیویی 1  ,964 تعداد 1976در سال . ارتباطات تا اندازه ای توسط دولت کنترل می شود

 گیرنده تلویزیونی 12  ,377 ,000رنده ردایویی و   گی13 ,024 ,000 فرستنده تلویزیونی و 1 ,199و 

 تلویزیون تولید گردیده 2 ,330 ,000 رادیو و 1 ,800 ,000، 1975مورداستفاده بوده و در سال 

در ایتالیا بطور متوسط .  شماره تلفن مورد استفاده بوده است15 ,246 ,000 تعداد 1976در سال . است

منتشر می ) 1974( روزنامه برای هزارنفر 113 و سرانه 6 ,770 ,000 نشریه روزانه با تیراژی حدود 78

 .مقیاس مورداستفاده سیستم متریک می باشد. شود

 90آموزشی دههسیاست های 

دولت و مجلس چندین بار تالش کرده .  یک دورۀ سخت برای سیستم تحصیل در ایتالیا بود 90دهۀ 

 جدید یا قوانین جدید ، اصالحات جدید جهت مدرنیزه اند که فرم کلی این سیستم را با ارائۀ واحدهای

کردن بخش های خصوصی تغیر دهند ، ولی هیچکس در انجام این اصالحات شرکت نکرد مگر تا سال 
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تم را به طور کلی تحت سبنابراین بسیاری از ناهمواریها این سی.  روی کار آمدRiforma Gentile که 1923

 در چند سال اخیر بیشتر به چشم آمده ، همچنین مقایسۀ جنجال برانگیز تأثیر قرار داده است که به خصوص

با دیگر کشورها نه تنها طراحان سیستم آموزشی را نگران کرده بلکه شاید ، نتایج عمده در زمینۀ کیفیت و 

 .ست کمیت یافته های آموزشی دانش آموزان و ادامۀ تحصیل آنها و کار آیندۀ آنها را تحت تأثیر قرار داده ا

بحثهای عمیق و طوالنی درسطوح سیاسی و اجتماعی درجهت آشنا شدن با همۀ قسمت های سیستم 

  .  صورت پذیرفتۀ شهروندانمر هماهنگ کردن آن با نیازهای روز ملی وآموزش

این بحثها زمینۀ بازرسی و نگاه دوباره و تجزیه کردن طبیعت و نقش سیستم آموزش کشور را از ابعاد 

مشکالت .الحات کلی بودص ا اعمال م می کرد که نتیجۀ آن تهیۀ چندین پیشنهاد و پروژه برایمختلف فراه

اساسی که بر سر راه اصالحات سیستم تحصیلی وجود دارد ، یافتن مدلی می باشد که با طرح تصویری 

 که درمیان  ناهماهنگیهایی.باشدکشورهماهنگ و اجتماعی  ایدئولوژیک،طراحی شده و انتظارات سیاسی

 : می توان از موارد زیر نام برد وجود دارددرانجامطرح کلی 

 قبول و پذیرش تحصیالت پایه •

 تشخیص آموزش پیش دبستانی به عنوان مقدمۀ تحصیالت  •

  با اهمیتبه عنوان دو چرخۀ تحصیلی  متوسطۀمقدماتی و تکمیلی تشخیص مدارس  •

خه و تبدیل کردن آن به یک چرخۀ فائق آمدن بر برنامۀ سنتی آموزش بوسیلۀ یکی کردن دو چر •

اولیۀ آموزش که خود سبب تداوم این روند و جلوگیری از عدم ادامۀ تحصیل دانش آموزان می 

 .شود 

 آن جهت آماده یظرفیتوسعت باالی متوسطۀ و تکمیلی  مقطع ی تحصیل برنامه هایسختی •

  کار ازاریا بورود به دانشگاه کردن جوانان برای 
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 کز گرای اداری حوزه آموزش مرسیستم تاکید بر •

 .سیستم ایتالیایی از ابتدا یکی از مرکزی ترین سیستم ها بوده است  •

اگر این روند برای بیشتر ازیک قرن به عنوان بهترین راه حل جهت دسترسی به آموزش اولیه ،  •

ساختار اداری که بتواند تجهیزات ارائه هماهنگ کردن تجهیزات آموزشی کشور برای 

شینۀ سیاسی ، یدارس را پشتیبانی کند، مورد حمایت قرار می گرفت، امروزه پوعملکرد م

 .اجتماعی و اقتصادی کشور کامالً تغییر کرده بود 

  تغییرات نیازهای جامعه  حوزه آموزش باسیستم اداریتطبیق  •

امکانات بین مناطق مختلف جغرافیایی ازجهت نحوۀ تحصیل و آموزشی تفاوت چشمگیروجود •

 آموزشی 

    اختار آموزشیس

 دانشگاه آکادمی هنرهای زیبا
 مؤسسات دانشگاهی

 
 
 

دوره های 
 آموزشی شغلی
 شاگردی
 آموزش
 استخدامی
 قراردادی و
 پیمانی

 تربیت معلم
 ابتدایی

تربیت معلم 
 کودکستان

 

 مدرسۀ
 حرفه ای

 مدرسۀ
 فنی

 مدرسۀ
 هنر

دبیرستان  هنر دبیرستان
 کالسیک

 یا
 علمی

 
 آموزش متوسطه

 
 آموزش ابتدایی

 
 کودکستان
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 .  ادامه می یابد نیز سالگی18 یا 16 سالگی می باشد که تا سن 15 دولتی تا سن  پایهآموزش •

مدارس جهت حضور در اخذ گواهینامۀ دوره   که بهراسکوالمه یا تحصیالت متوسطۀ فراگی •

  .تکمیلی متوسطه می انجامد

ند به واحدهای باالتر علمی ، تکنیکی ، هنری یا متوسطۀدانش آموزان می توانتکمیلی در مدارس  •

حرفه ای وارد شوند و به شرط اخذ گواهینامه می توانند به همۀ دانشگاهها وارد شوند و استخدام 

 شوند 

 سال 5. سه سال دورۀ آموزش حرفه ای منجر به کسب گواهینامۀ صالحیت و استخدام می شود  •

 .ه ای می شود که برابر است با گواهینامۀ مدرسۀ فنیدورۀ آموزشی منجر به اخذ گواهینامه حرف

 :سیستم تحصیلی شامل موارد زیر می شود 

 . ساله 6 تا 3 بین کودکانبرای ) غیر اجباری ( ـ  کودکستان 

 . ساله 11 تا 6ـ   ابتدایی برای بچه های بین 

 . ساله 14 تا 11 بین کودکان متوسطۀ برای مقدماتی ـ  مدارس 

درحالت کلی شامل دانش .متوسطه که شامل انواع متفاوت تحصیالت میباشدیلی تکمـ  مدارس 

 .  ساله است 19 تا 15آموزان 
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 دانش آموزانی که امتحانات دولتی را  تکمیلی بهاجازۀ ورود به تحصیالت دانشگاهی و غیردانشگاهی

و افرادی که سنشان بین دوره های آموزشی حرفه ای بصورت اختیارات کلی هستند . بگذرانند داده می شود

  . سال و گاهی اوقات باالتر ، م توانند حضور داشته باشند25 تا 16

می اتمام دوره مقدماتی متوسطه احتیاج به گواهینامۀ  برای بدست آوردن اجازۀ ورود به دبیرستان

ت دربارۀ  که می بایس استهدف ازقانونگذاریهای خاص و نوآوریهای آزمایشی ،ارشاد دانش آموزانی.باشد

 .تصمیم بگیرند تحصیالت دردبیرستانادامه شغل آینده شان یا 

 یآموزش پیش دبستان

 آموزشیساختار 

کودکستان که اولین شکل . یاد میشوداسکوالدل اینفاتریا ازمراکز پیش دبستانی در ایتالیا تحت عنوان

تعداد .قرار میگیردتحصیالت اولین سطح در جایگاه آموزش بچه ها در ایتالیا است ، اجباری نیست، اما 

کودکان رده از % 96اکنون درمجموع .دانش آموزان شرکت کننده در این مدارس درحال افزایش است

درطول این دوره معلمان ، باید مهارتهای بچه .در این کودکستانها شرکت می کنند  سال5 و 3 های سنی

 .  و روش یادگیری بهبود بخشند ها  را  مورد خالقیت ، طرز برخورد های اجتماعی ، استقالل

یا آنهائیکه سومین روز تولدشان ) اول سپتامبر(سال درشروع سال تحصیلی 3کودکان رده سنیهمۀ 

 . یک کودکستان پذیرفته شوند درقبل از سی و یک دسامبراست میتوانند

 هر  کهتی از سه بخش ، تشکیل می شوندل ، کودکستانهای دو1968 از 444قانون شمارۀ مطابق 

 .کندمی  همسن را  گروه بندی کودکانبخش  
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درحوزه های کوچک ،  همسنبا کودکان غیرگاهی اوقات این امکان وجود دارد که بخش هایی 

دانش آموزداشته باشد به استثنای بخشهائیکه دانش آموزان عقب ماندۀ 25هربخش نباید بیش از.تشکیل یابد

کلیه مراکز آموزش پیش دبستانی و مراکز مراقبتی ت استقالل،، به عل2000از اول سپتامبر سال.ذهنی دارند

آموزشی درپذیرش اهداف کلی سیستم مدیریت  باالترین سطح قدرت سازماندهی و کودکان در ایتالیا از

برنامۀ مطالعات ، موضوعات و در تعیین آموزش ملی ، ازادی تدریس و حق انتخاب آموزشی خانواده ها 

 .ردیدبرخوردار گتعداد ساعات 

همانندی ، استقالل و (برنامۀ آموزش کودکستانها بر اساس ارتباط نزدیک بین اهداف آموزشی 

 . و ابعاد توسعه و سیستم های فرهنگی نمادین پایه ریزی شده است) رقابت

 برنامه های آموزشی

موارد از جمله مهمترین برنامه های آموزشی که در مراکز پیش دبستانی ارائه می گردد میتوان از 

 :ذیل نام برد

                     یحرکتاعضای بدن و شناخت اعضای  •

 کلمات           ادای صحیح گفتار و تقویت  •

 اشیاء ، زمان و طبیعت    شناخت  •

 پیام ها ، اشکال و وسایل  شناخت  •

 دیگران برقراری ارتباط با  •

 است که بوسیلۀ سال 3 ـ5های آموزش پیش دبستانی در معنای دقیق تر آماده کردن تحصیلی بچه 

 .  فراهم شده است Materno Or Scuole per Ilnfanziaطرح به اصطالح 
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 سال وجود دارد و بوسیله برنامۀ 3توجه و خدمات آموزشی ویژه ای برای بچه های کوچک زیر 

Asili Nido برنامۀ .  فراهم شده استThe Scuole Mateme بخشی از سیستم آموزشی است 

 متعلق به سیستم آموزشی Asili Nidoسئولیت وزارت آموزش و پرورش می باشد در حالیکه که با م

 .نیست و تحت مسئولیت وزارت کار است 

 عمدتاً توسط شهرداریها حمایت مالی شده و در میزان بسیار پایینی شرکت های Asili Nidoبرنامۀ 

 کمی از جمعیت را تحت پوشش خود خصوصی و غیر انتفاعی حمایت میکنند که البته فقط نسبت خیلی

باضافۀ موارد اندکی .  در سطح ملی و بویژه در ایتالیای مرکزی و شمالی 8%قرار می دهند یعنی در حدود 

 در ایتالیای جنوبی و جزایر آن

 . اما در طی دهۀ اخیر پیشرفت قابل مالحظه ای در آمادگی تحصیلی افراد دیده می شود

تحت برنامۀ )  سال 3 از میان بچه های زیر 7/5( % دانش آموز100000 کمتر از 1992درسال 

Asili Nido برنامۀ .رسید ) 8%حدود ( نفر 120000، این تعداد به 1998 بودند که در سالAsili 

Nido مناطق و ایالت خود مختار ، (   توسط دولت یا گروههای فردی دیگری حمایت مالی شد

 ، بویژه مؤسسات مذهبی و غیر انتفاعی بخشی از هزینه این یا یکسری مؤسسات خصوصی) شهرداریها 

 . برنامه را به عهده می گیرند 

 بچه ها 95%حضور در مدارس پیش دبستانی اجباری نبوده اما تقریباً حالت فراگیر گرفته و بیش از 

 .مورد نظر در نوعی از محیط های آموزشی پیش دبستانی حضور یافته اند

ه طور کامل در مدارس عمومی  ،  با دیگر بچه ها  تلفیق داده شده اند که بچه های معلول هم  ب

 . تشکیل می دادند 1998 – 99 از تعداد کل دانش آموزان را طی سالهای 98/0%حدود 
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در مورد تفاوت نسبت دانش آموزان دختر و پسر به هم در مقطع پیش دبستانی ، نسبت دانش آموزان 

 و این نسبت بر می گردد به 1999  - 97در سال ) پسران  ( 8/51%مقابل   بود در 2/48%دختر به پسر 

 . . .   .عوامل جمعیتی به مسائل تبعیضی و 

شهرداریها و بویژه ( خدمات آموزشی پیش دبستانی توسط مؤسسات غیر دولتی % 50اخیراً بیش از 

 Preminencoاعث  پیشرفت بیشتر مدارس دولتی ب90فراهم می شود  طی دهۀ ) مؤسسات مذهبی 

 . این محیطهای آموزشی در مقایسه با مؤسسات غیر دولتی شد ) ؟(

از بچه هایی که در آموزش پیش دبستانی دولتی  % 57 این میزان شامل بیش از 1999و حاال در سال 

هدف اصلی .محیطهای آموزشی غیر دولتی می شود % 43شرکت کرده اند را در مقابل کمتر از 

لکت ، درحال حاضر تحت پوشش قرار دادن کل جمعیت مورد نظر و نیز بهبود کیفیت سیاستگزاران مم

مدارس پیش دبستانی دولتی معیارها و الگوهایی را پیروی می کنند . آموزشی در محیطهای آموزی می باشد 

صادر شده است که این الگوهای آموزشی چیزی مثل برنامۀ  ) 1991 ژوئن و 3( که توسط حکم وزارتی 

این طرحها در حقیقت ، اهداف مقطع پیش دبستانی را  طراحی می .وزشی دورس برای معلمین می باشدآم

کنند که این اهداف عبارتند از ک تقویت قابلیتهای فرد با توجه به ویژگیهای بدنی ، عقالنی و 

اناییهای های فرد بویژه توسایکودینامیک زد ، کمک به فرد در حصول اعتماد به نفس ، توسعۀ توانایی

 . ادارکی و احساسی اوست . ،  زبانی ، حرکتی عقالنی

فعالیتهای آموزشی  به طور منظم کنترل و ارزیابی می شود که این کار توسط بازرسینی که در وقع در 

 .نقش مشاورین عمل می کنند انجام می گیرد 
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ی آموزشی را پذیرفته و به این الگو) نه به طور رسمی(  بیشتر مقطع های پیش دبستانی غیر دولتی هم 

عوامل احساسی که انتظار می رود در بهبود .این ترتیب ، کیفیت خدمات آموزشی را تضمین می کند

الگوهای آموزشی ذکر شده ، باضافۀ صالحیت معلمین و : کیفیت خدمات آموزشی دخیل باشند شامل 

 . نسبت تعداد معلمین به شاگردین است 

، یک سری از بایدهایی هستند که مدارس پیش دبستانی باید به آن برسند منظور از الگوهای آموزشی 

 .و آن ها را بکار ببندند و فعالیتهای تحصیلی بچه ها باید در راستای این بایدها باشد 

صرفاً برنامۀ آموزشی واقعی یا خالصۀ دروس نیست و فهرستی از استانداردهای » بایدها « البته این 

می دهند ، اما می شود چنین پذیرفت که در واقع این  معیارها به منزلۀ یک کتاب کسب شده را به ما ن

راهنمای آموزشی  برای معلمین  و نیز برای آن دسته از افرادیکه مهمترین ابعاد پیشرفت و ترقی تحصیلی بچه 

 می کنند می ها را توضیح داده و تعریف می کنند و  روشها و الگوهایی مناسب را بریا آموزش مؤثر طراحی

 .تواند مؤثر واقع شود 

بسیاری از مدارس غیر دولتی هم ، یک سری هماهنگی هایی را در  راستای فعالیتهای آموزشی دنبال 

می کنند که معموالً همسو و هماهنگ با مدارس دولتی بوده اما تا حدودی از  طریق مطابقت با بافت محلی 

 Scuole، تجارب مهمی بایستی ذکر شود به عنوان مثال در این چارچوب .و اجتماعی ، غنی شده است 

dell Infanzia از Regio Emilia ، و میالن و دیگر شهرداریها Area Bambini از  Pistoia مدارس ،  

  Montessori و  Steinerپیش دبستانی 

 در بسیاری از این موارد هدف از حمایت آموزش پیش دبستانی ، مزیت و ویژگی خاص این دوره

 .است که اغلب در سطوح بین المللی هم شناخته شده است 
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  توسط دانشکده های ویژه ای در سطح متوسطۀ 1998در مورد معلمان آموزش مقدماتی آنان تا سال 

 سیستم اموزشی تغییر یافته که شامل آموزش علمی 1998سطح باالتر همه ساله تکمیل شده بود ارسال 

 تا این که آنها برای پست تدریس Laureaنی با برنامۀ ویژۀ مدرسین در سطح آموزش پیش دبستا

 در مقطع پیش 1998در سال  % )  99 . 6 ، 92در سال  % 100(تقریباً .صالحیت الزم را کسب کنند 

 تا 1995 – 91 در سال 116 . 589دبستانی معلم ها خانم بودند که تعداد این معلمین طی این دهه از 

این افزایش به دلیل اصالحات اساسی است که در . افزایش یافته است1998تا  1994 در سال 131 . 312

مدارس دولتی در مقایسه با مؤسسات غیر دولتی انجام گرفته که نسبت باالتری از میزان معلم به شاگرد را 

ر درمقایسه با مدارس پیش دبستانی بسیای از کشورهای دیگر این نسبت معلم به شاگرد بسیا.نشان می دهد 

 در 12 . 5 در مدارس دولتی ، 11 . 3( . بود1998 تا 1994 در سال 1/12پایین است که میزان آن 

که این نسبت پایین با هدف مدارس دولتی این طور ترفیع داده می شود و بسیاری از ) مدارس غیر دولتی 

ل معرفی زمان مدارس خصوصی و شهرداری با امکان فراهم کردن بهترین خدمات آموزشی به عنوان مثا

آموزشی طوالنی تر با همکاری دو یا چند معلم ، تعیین معلمان متخصص برای فعالیت های ویژه ، افزایش 

ساعت آزاد ، باال بردن کیفیت تجهیزات آموزشی و اضافه کردن خدمات تکمیلی سعی در بهبود وضعیت 

 .آموزشی می کنند 

سازمان ، مجلس شورای ایتالیا ، توافق 1991 می 27 مصوب 179 قانون شمارۀ ه واسطه تصویب ب

تصویب کرد و در حقیقت این قانون نقطۀ شروع  ) 1989 نوامبر 20( ملل متحد را درموردحقوق کودکان 

 .در حوزه آموزش پیش دبستانی محسوب می گردد ایتالیا هایسیاست
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جدی آغاز به به صورت رسمی و  مدارس پیش دبستانی دولتی 1989از سال این قانون تصویب با 

  .فعالیت نمودند

برای بر برخورداری کلیه کودکان که 1998 مارس ، 18 مصوب سال 444قانون شمارۀ با تصویب 

حضور درمحیطهای آموزشی و تربیتی علیرغم زمینۀ اقتصادی ـ اجتماعی ، اجتماعی ، نژادی ، مذهبی و 

 ، یعنی زمانی 1998از سال .ردار گردیدتاکید دارد،آموزش پیش دبستانی از اهمیت دوچندانی برخوزبانی 

که آموزش پیش دبستانی دولتی ، پایه گذاری شد ، آموزش اولیۀ کودکان و توجه به آن ، به ابتکارات 

مؤسسات مذهبی ، مجمع و گروههای خصوصی و فردی اختصاص یافته و فقط نسبت . شهرداریها 

 در آموزش پیش دبستانی و محیط آموزشی   ساله ها3 – 6از % ) 50کمتر از  ( کودکان از محدودی

 سال ، شرکت در مدارس پیش دبستانی به بیش از 30در مدت این درحالیست که  .ردندحضور پیدا می ک

احداث مراکز پیش دبستانی در کلیه  دولت ، سرمایه گذاریکه این به واسطۀ افزایش  رسیده است% 95

 .ه استمراکز آموزشی بودکیفیت آموزشی وارتقاء  مناطق

 ، نشان می دهد که در این بخش هدف مورد نظر حداقل در زمینۀ میزان 1990 – 99دهۀ کنونی 

در زمینۀ کیفیت آمادگی تحصیلی ، مطالعات زیادی .حضور در آموزش پیش دبستانی تحقق  یافته است

باعث 1991ر سال اخیراً انجام شده که نشان می دهد پیشنهاد معیارهایی برای مدارس پیش دبستانی دولتی د

ایجاد روش جدیدی در آموزش دوران کودکی شد که بر پیشرفت قابلیتهای کودک در ابعاد گوناگون شامل  

پیشبرد تواناییهای فیزیکی ، عقالنی و سایکو دینامیک ، کسب تدریجی اعتماد به نفس و پیشرفت 

 . عقالنی فرد متمرکز شده بودتواناییهای فرد بویژه قابلیتهای احساسی ، ادراکی ، حرکتی و زبانی و
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تأثیر این الگوها نه تنها در مدارس پیش دبستانی دولتی بسیار تقویت شده بلکه در اغلب محیط ها 

این .توسط شهرداریها ، مؤسسات مذهبی و بخش های خصوصی و غیر انتفاعی حمایت مالی می شوند

 عاقالنه تر است که در رقابت با مدارس  نیستند اما با این وجودOrientamentiبخش ها مجبور به قبول 

 . پیش دبستانی دولتی این برنامه در نظر گرفته شود 

مطلب دیگری که قابل توجه است تالش در زمینۀ کسب برتری در سطوح پیش دبستانی دولتی و غیر 

دولتی است که چنان رقابتی به نظر می رسد که از طریق تفاوت های موجود بین محیط های مختلف 

 .مورد تشویق قرار می گیردموزشی آ

 آموزش همگانی 

 سیاستهای آموزشی

 

سیاست دولت ایتالیا به منظور رسیدن به هدف فراگیر کردن و بهینه سازی تحصیل اساسی در سال 

 طرح ریزی شده 1990 ژانویه تا اول فوریۀ 30طی کنفرانس ملی تعلیم و تربیت درشهر رم در تاریخ 1990

 . است 

 این گردهمائی ، میتواند این طور طرح ریزی شود که یک سری ایده ها و نظرات جدید نتایج اصلی

 : در مورد آموزش و تحصیل به طور گسترده در سطح کشور ارائه شده بویژه که 
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مدرسه تنها به سازمان مسئول در امر تحصیل نیست بلکه آن بخشی از یک سیستم آموزشی  •

اجتماعی باید بین مدرسه و جامعه ) توافق (زگاری سا« گسترده است به این معنی که یک 

 :برای نیل به اهداف مشترک پایه گذاری شود 

مدیریت اجتماعی مؤسسات آموزشی ، باید به طور مؤثر و کارا  اجراء شود و فقط در قاعده و  •

 .قانون خالصه نشود 

ی در توسعۀ به عنوان مابق« انعطاف ناپذیری ناشی از عملکردهای اداری در سطح مرکزی  •

بنابراین خود مخاری مؤسسات آموزشی باید » مؤسسات آموزشی و توسعۀ جامعه است 

 .شناخته شود 

شناخته شده و تعریف » استاندارد « و » سابقه « برای سطوح مختلف آموزشی بایستی هدف  •

شود و خدمات ارزیابی کیفیت سیستم آموزشی چیزی مثل خدمات ارزیابی ملی بایستی 

 .د معرفی شو

 . ردۀ سنی آموزش اجباری بایستی هماهنگ و مطابق با استانداردهای اروپایی باشد  •

برنامه های آموزشی مدارس بایستی به منظور پاسخگویی به خواسته های جدید توسعه  •

 .اقتصادی و اجتماعی تجدید نظر شود 

 .  است به دنبال سیاست طرح شده توسط مجمع ملی آموزش ، نوآوریهای مهمی معرفی شده

 معرفی شده که این 1990 ژوئن 5 ، 148در سطح مقطع ابتدایی ، مقررات جدیدی با قانون شمارۀ 

قانون راهها و ابزار ویژه ی را معرفی می کند که از  طریق آنها زمینه برای فعالیتهای اموزشی مداوم در سطح 

ن منظم و آموزشی جدیدی را در مقطع پیش دبستانی ، دبستانی و متوسطۀ فراهم شده و حکم ما و فرامی
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مقطع ابتدایی طراحی می کند و اجازۀ تطابقهای طرح شده ار بر اساس پیچیدگیها و دشواریهای فرهنگی و 

 . نیازهای اجتماعی می دهد 

با توجه به این سازمان ، سیستمی با بیش از یک معلم برای کالسهای درسی ، طبق ساختاری تحت 

 معلم برای 4 معلم برای هر دو کالس و 3که این قانون امکان وجود . ست   معرفی شده اModuloعنوان 

عالوه بر کالسهای واحدی ، کالسهای تمام وقت هم وجود دارند که .هر سه کالس را فراهم می کند 

درمورد . ساعت در هفته هم صبحها و هم بعد از ظهرها  تنظیم شده است40برنامۀ این کالسها بمدت 

 ، که شامل یک مرحلۀ آزمایشی طوالنی مدت می باشد که از سال 1994بیرستان، در سال دمقدماتی مقطع 

که .  شروع شده ، معیارهای جدیدی برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان معرفی شده است 1977

 .سیستم قدیمی را منسخوخ کرده و آن را با ارزیابی های ترکیبی و تحلیلی جایگزین نموده است 

متوسطۀ سطح تکمیلی  به این طرف ، برنامۀ آموزشی جدیدی برای نخستین مقطع 1990از سال 

 .باالتر آزمایش شده و مرتباً کنترل و ارزیابی شده است 

شده و ) شغلی (  باعث اصالح برنامۀ آموزشی حرفه ای 1992 چنان آزمایش و تجربه ای در سال 

 .  مؤثر واقع شود 2000سال انتظار می رود که در اصالح کلی سیستم آموزشی تا 

سیستم جدید آموزش معلم دبستانی و پیش دبستانی  ) 1990 نوامبر ، 19 ( 341به دنبال قانون شمارۀ 

 و حکم 1999 جوالی 31 از 471پایه ریزی و اجرا شده است که مطابق با حکم رئیس جمهوری شمارۀ 

 دبستانی و ابتدایی ، که از سال تحصیلی  است که معلمان آموزش پیش1997 مارس 10درون وزارتخانه ای 

 .  سالۀ ویژه ای دنبال خواهند کرد 4 شروع می شود ، یک دورۀ دانشگاهی 1998 – 99
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ن قانون اصل جدیدی را در زمینۀ آموزش و تربیت دبیر مقطع دبیرستان معرفی می کند به این معنی یهم

رشتۀ تحصیلی مورد نظرشان را گرفتند ، می توانند که معلمان  آتی بعد از اینکه مدرک دانشگاهی در زمینۀ 

 ساله ، دورۀ آمادگی کارشناسی ارشد شرکت کرده و در پایان هر یک از این دوره 2در یک دورۀ تخصصی 

ها آنها مدرک می گیرند و با داشتن این مدرک آنها واجد شرایط برای شرکت در رقابهای آزاد بریا مقام 

 . خواهند بود معلم مهار در مدارس دولتی 

 ، یک کمیتۀ علمی 1997 فوریۀ 5 از 84 و شمارۀ 1997 ژانویه 21 از 50حکمهای وزارتی شمارۀ 

و فنی جدیدی را تعیین کرده که وظیفه اش مشخص کردن دانش و مهارت اساسی بدست آمده از طریق 

 . آموزش در مقطع مدارس در آیندۀ یزدیک می باشد 

ایجاد یک روش جدیدی در زمینۀ تلقی از تحصیل و نقش اصلی آن  ) مجمع( نتیجۀ اصلی این کمیته 

 است که بایستی ضامن پیشرفت کامل استعدادها و تواناییهای دانش آموزان باشد

به منظور تطبیق دادن خودشان با دنیای پیرامونشان تا به یک توازن پویا و فعال با محیط پیرامونشان 

 سازی و توسعۀ قابلیتهایشان برای درک بیشتر و باال بردن میزان برسند و نیز بتوانند از طریق همگون

 .معلوماتشان قادر به اعتبار بخشیدن به تجارت خود گردند 

 :در این چارچوب ، مؤسسات آموزشی باید وظایف زیر را انجام دهند 

لیتهای طراحی برنامه ای با ساختارهای فرهنگی بنیادی که برای پیشرفت آتی تواناییها و قاب ) 1

که شامل ادارک ، اجراء ، تصمیم گیری ، طرح ریزی ، اجرای مراحل تلفیقی : متعدد ضروری است 

 .اجتماعی و فرهنگی است 
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پی ریزی یک چارچوب آموزشی درست است که در آن ارزش ضروری نسبت تاریخی  ) 2

 . شناخته شده که منتاسب با عصر حاضر و بافت فرهنگی و اجتماعی باشد 

اهنگی بین روشهای آموزشی و دورنمای شغلی نسل جوان یعنی میان مهارتها و تواناییها و هم ) 3

 .قابلیتای کسب شده در مدرسه و آن قابلیتهای مورد نیاز در محیط کار 

 ، بازگو شده که ارزش 1997 مارس 15 از 59اصل خود مختاری آموزشی توسط قانون شمارۀ 

ی دهد که با خود مختاری تعلیمی و سیستماتیک برخوردار شده قانونی به هر مدرسه و محیط آموزش م

حکم رئیس جمهوری  . ( 1999و این قانون مؤثر واقع شده در راستای مقررات صادر شده در مارس 

  ) .1999 مارس 8 از 275شمارۀ 

هدف اصلی خود مختاری آموزشی ، انعطاف پذیری بیشتر و هماهنگی برنامۀ آموزشی مدرسه با 

 ی واقعی جامعه است نیازها

 دراین چارچوب، مؤسسات آموزشی برهم و قدرتهای محلی تأثیرگذاشته و رابطۀ نزدیکی میان 

نیازها و استعدادهای فردی از یک طرف و اهداف ملی سیتم آموزشی از طرف دیگر را ترویج می 

سترده ای آغاز  اجراء خواهد شد و ضمناً برنامۀ آزمایشی گ2000خودمختاری آموزشی در سال .دهند

 :شده است به این ترتیب که 

 مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی ممکن است مسئولیتهایی را انجام بدهند که در ارتباط با خود 

 .مختاری واقعی است که آنها در آیندۀ نزدیک از آن بهره مند خواهند شد 

به نوآوریهای چنان فرصت داده شده به مدارس توسط دولت بوده که حمایت مالی مشخصی را 

 20 از 9قانون شمارۀ .تحصیلی در جهات نیل به غنی سازی و توسعۀ آمادگی تحصیلی اختصاص می دهد
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  سالگی و 15 تا 6 سالگی گسترش داده یعنی از 9 سالگی تا 8 ، آموزش اجباری را از قبل از 1999ژانویۀ 

اعالم کرده که آموزش اجباری   1999 ـ 2000 از آغاز سال تحصیلی 1999 می 17 ، 144قانون شمارۀ 

 ، الیحه ای دربارۀ اصالح 1997 جوالی 4در. سالگی اجباری خواهد بود18و آموزش حرفه ای تا سن 

این الیحه شامل  ) 1999سپتامبر ( دوره های تحصیلی به پارلمان واگذار شده بود که در شکل حاضرش 

معیارها و الکوهایی برای . ن طرحها طرحای جدییدی از ساختارهای معماری سیستم آموزشی است ای

 . اصالح کلی برنامۀ آموزشی مدارس ر همۀ سطوح تحصیلی ارائه می دهد 

افزایش کمی و کیفی منابع انسانی برای دانش آموزان است و با هدف . هدف از این اصالح برنامه 

روندان ، افزایش ترویج و گسترش موفقیتهای تحصیلی همگان می باشد و نیز ارتقای سطح فرهنگی شه

نیروی کار انسانی در شکلهای مختلف ، هماهنگی بین اموزش حرفه ای ، رشد آگاهی جامعه ، توسعۀ 

ویژگیهای اصلی این طرح .فرهنگ جامعه بر اساس افزایش تفاوتها و ارزشهای چند گرائی و آزادی است

 5 ستل ؟ 13 تا 6ابتدائی از سن  سال آموزش 7 سالگی ـ 6 تا 3 سال آموزش پیش دبستانی از سن 3: شامل 

 سال برای آن دسته از دانش 18 سالگی ، آموزش حرفه ای اجباری تا سن 18 تا 13سال مقطع متوسطه از 

 سال طول خواهد 9آموزانی که بعد از پایان دورۀ آموزش اجباری ، دیگر ادامه تحصیل نخواهند داد که این 

با . سال اول مقطع متوسطه می باشد2ل تحصیل اساسی و  سالگی که شام15 سالگی تا 6کشید یعنی از 

 ، خدمات ملی برای کیفیت آموزشی نباشد که این خدمت 1997 می 31 از 307حکم وزارتی شمارۀ 

چراکه این اصالحات این امکان را برای مدارس فراهم می آورد که حمایت درستی در  میت استهحائز ا

ظور اینکه نیازهای ارزیابی مختلفی را در متن خود مختاری بر سطوح فنی و علمی را فراهم کرده به من

 .آورده سازد و همینطور دسترسی به اطالعات در زمینۀ عملکرد سیستم آموزشی امکان پذیر خواهد بود 
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این خدمات انتظار می رود که الگو هایی برای معیارهای رفتاری در رابطه با فعالیت آموزشی مدارس 

 اعی و اقتصادی و فرهنگی آن ترویج و گسترش دهدو بافت منظم ، اجتم

در مدرسۀ ملی ، ارزیابی  ) 1999 ژوالی 20 ، 258(  این خدمات اخیراً بوسیلۀ حکم شمارۀ 

سیستم آموزشی تغییر شکل داده که جایگزین سیستم مرکزی سابق خواهد شد که همین حکم ، مؤسسه 

با حکم وزارتی . در واقع در فلورانس پایه گذاری کرد ارائۀ اسناد ملی برای تحقیق و نوآوری آموزشی که

OM 1997 جوالی 29 ، 455 ، شمارۀ ، Centri Territorial Permanenti بنا نهاده شده که 

هدفش این است که فرصت الزم برای دستیابی به سواد و آموزش پایه ای در سطوح ابتدایی و متوسطه و 

جوانها و افراد بزرگسال با چنان .یالت اولیه هستند فراهم سازدحتی باالتر را برای افرادیکه فاقد تحص

کمبودهای آموزشی و تحصیلی یکی از گروههای مورد نظر و اولیه در سیاست جاری دولت است که 

 .هدفش توسعۀ فرصتهای برابر و با ارزش بریا همۀ شهروندان می باشد 

 آموزش پایه

 اهداف کلی

 . سال خواهد داشت8 سال بجای 9 طول مدتی از پایهت ، تحصیال2000ازیکم سپتامبر سال 

این یک مرحلۀ مهم درساماندهی مؤثر پیشرفت سیستم تحصیلی همگانی است و یک قسمت از یک 

 .نوسازمانی کلی زنجیرۀ تحصیالت می باشد 

از  سالگی پایان می پذیرد هدف 15 سالگی شروع می شود و در 6بنابراین تحصیالت اجباری در

 . نی افزایش سطح فرهنگی جوان ترین افراد جامعه استوسازمان
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یک مدت دراز تحصیل بمعنی .عالوه براین ،هدف ازنوسازمانی کاهش سرعت ترک مدرسه است

دانش آموزان میخواهند فرصتی برای آزمایش تحصیالت باالتر داشته باشند و شاید کلیه این میباشد که 

  . برای رفتن به دنبال یادگیری تشویق بشوند

، برابری میان دانش آموزان برای بدست آوردن فرصت برای پیدا کردن حرفه پایهتوسعۀ تحصیالت 

عناصر مهر کلیدی .اش را تضمین میکند ، که این مستلزم یک تغییر درمحتویات روش تدریس می باشد

 : و جدید عبارتند از

 همساز کردن تدریس  •

 انعطاف پذیری و استقالل  •

ی یکسری از ابزارهایی که میتواند برای پربازده کردن تدریس و یاد دادن  استقالل مدارس یعن

دیگران آهسته وبعضی سریع تر .آموزش میبیننددانش آموزان درمراحل متفاوت .استفاده بشود

 .باشددر نظر گرفتن احتیاجات خاص هر دانش آموزبا از اینرو، الگوی تدریس باید، .ترهستند

    دانشگاهی  پیشآموزش

 تار آموزشیساخ

   پنج  دوره  این ول ط.  شود  اغاز می  سالگی  پنج  در کشور ایتالیا از سن)Element are(   ابتدایی  تحصیالت

   دروس  در ان  شوند که  می)Media(  ه  متوسط  ساله  سه  دوره  وارد یک  اموزان  دانش سپس.  باشد  می سال

  ه  متوسط  ساله  و سه  ابتدایی  ساله  پنج  دوره در پایان.  برخوردارند  ای  ویژه  از اهمیت  و علوم  پایه ریاضیات

در .  شود  اغاز می  سال5   تحصیل  مدت ول  با ط  دبیرستان  دوره  شود و سپس  برگزار می  داخلی امتحانات
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   شود شرکت رگزار می ب  سراسری  که  نهایی  در امتحانات  اموزان  دانش  کلیه)Superior(   دوره  این پایان

 .  شوند  می)Diploma di Maturita(متوسطه   اخذ دیپلم  به کنند و موفق می

 ابتداییآموزش 

 ساختار آموزشی

طول می به پنج سال قبال مدت زمان تحصیالت اجباری با آموزش دورۀ ابتدایی شروع می شود که 

تحصیالت دورۀ ابتدایی در سراسر کشور ..میشدته فسال درنظر گر11 و6 و برای بچه های بین انجامید

 آینده نگری کلی که درتمام ه واسطه سیاستتشکیل و فعالیت مدارس ابتدائی ب.کامالً گسترده شده است

 ساعته درهفته یا 30ا ت 27میگرددبرنامه های آموزش ابتدایی طی آموزشهای کشوراعمال میشود تنظیم 

مدارس دورۀ ابتدایی همچنین میتوانند تحت مالکیت .گرددارائه می  ساعت درهفته ،40تمام وقت آموزش 

آموزش ابتدایی اولین دورۀ آموزش اجباری با هدف باال بردن سطح فرهنگی . دولت باشند یا خصوصی باشند

 سال از 5 که به مدت استنسبت به آموزش اجتماعی و هماهنگی با دیگر ارگانها مثبت جامعه با دیدگاهی 

 در صد 93آموزش ابتدایی اساساً توسط مدارس دولتی فراهم می شود که . کشد سال طول می6–11سنین

اما تعدادی مؤسسات خصوصی نیز وجود دارند که عمدتاً توسط .از گروههای سنی را در بر می گیرد

مدارس دولتی . درصد از جمعیت جوان خدمت می کنند7گروههای مذهبی حمایت مالی شده که به 

 کلیه کودکاناز چندین دهه .کنندمی در مدارس خصوصی والدین شهریه پرداخت رایگان است در حالی که

این ردۀ سنی در کالس های آموزش ابتدائی ثبت نام می کنند اگر چه تعداد کمی از این دسته این دوره ها را 
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یا قبل از پایان این دوره ترک تحصی می کنند بدون این که مدرک پایان دورۀ آموزشی را ه وطی نکرد

  .دریافت کنند

در مقطع آموزش ابتدایی این دهه با اجرای مقررات جدیدی مشخص شده که توسط قانون شمارۀ 

 .  تصویب شده است 1990 ژوئن 5 ، 148

تعریف بهتری از گروههای و  آموزشی  هایمعرفی زبانهای خارجی دربرنامهاساسی اعم ازابتکارات 

این ابتکارات .طع به مورد اجرا گذارده شده است در این مقموضوعات جداگانه انضباطی وتدریس

 ایجاد فرصتهای بیشتر  آنمیباشد که هدف اصلیاستوار1981سال  چارچوب اصالح برنامۀ آموزش ابتداییبر

مهارت در زبانهای مختلف کسب مهارت دانش آموزان برای دستیابی به سطح فرهنگی گسترده تر بویژه 

و کسب پیشرفت از جستجوی تجارب خود،  ازروشهای مختلف برایاستفادهکودکان بابنابراین .میباشد

  .برخوردار می گردندافکار انتقادی ، خود مختاری و آموزش اساسی برخورداری از درجهت یتوانائیهای

برنامۀ آموزشی جدید براصل اختصاصی کردن فرآیند آموزش ویادگیری از طریق  فعالیتهای دانش 

العات زیادی در چند سال اخیر در زمینۀ محتوا و کیفیت آمادگی تحصیلی مط.آموزی بیشتر تأکید می کند

ارات استقرار سیستم کنترل در وزارت کبدنبال قوانین جدید وضع شده انجام گرفت که مهمترین این ابت

آموزش و پرورش می باشد که به طور منظم  هر دو سال وضعیت آموزشی را از ابعاد مختلف کنترل می 

ساختار و ابعاد موسسات آموزشی و تعداد کالسهای درسی ، تعداد به بررسی و نظارت  مثال به عنوان.کند

 .می پردازدمعلمان و دانش آموزان 

در حقیقت خود مختاری آموزشی این اجازه را به مؤسسات غیر انتفاعی میدهد که در راستای بهبود 

ی آموزشی مدارس و فعالیتهای فوق طراحی و برنامه ریزی طرحهابه کیفیت آموزش بومی و منطقه ای 
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مبادرت برنامه همسو با نیازهای ویژه و منابع قابل دسترس در جهت استفادۀ  بهتر و مؤثر تر از منابع 

از آنجائیکه . ارائه شده استابتدایی تداوم تحصیل از دورۀ پیش دبستانی به تاکید عمده ای بر روی.نمایتد

به میزان تخصص معلمان در این دوره حات جدید می باشد ، بنابراین گیری اصالرمنابع انسانی و شامل به کا

 .اهمیت ویژه ای داده می شود 

 در این زمینه معرفی مدل های جدید آموزشی شامل تخصص های اولیۀ بیشتر و کالس های آموزشی 

های درون گروهی کاربرد دارد که خود باعث جایگزینی مدل ها و روش های قدیمی با مسائل و روش 

 .انضباطی جدید می شود

مسألۀ ترک تحصیل یکی از مسائل مهم سیاستگذاران می باشد حتی اگر این تعداد نسبت خیلی کمی 

که این امر هنوز هم یکی از  ) 1998– 1997رس دولتی در سال تحصیلی دادر م% 0. 07.( را شامل شود

  می باشد یموانع دستیابی به اولویت های سیاست آموزش همگان

ین وضعیت در سراسر کشور ایتالیا گسترش یافته اما از دیدگاه کمی این مشکل در مناطق جنوبی و ا

 واضح است که . را بدون توجه به جنسیتشان تحت تأثیر قرارمیدهدکودکانجزایر جدی تر است و 

آمیز نیز ابتکارات زیادی با هدف مبارزه با افت تحصیلی در این زمینه انجام شده که تا حدودی موفقیت 

 درصد در 0 . 17درحقیقت میزان ترک تحصیل بطورپیوسته در حال کاهش بوده و از میزان . استبوده

که این روند عمدتاً در است  کاهش یافته 1997-98 درصد در طی 0 . 60 به میزان 1991 تا 1995سال 

 ایتالیای جنوبی به چشم می خورد

 % ) . 0. 09به  % 5. 45ز ا( و در جزایر  % ) 0 . 08تا  % 0 . 2از ( 
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 مسئول تحصیل فرزندانشان بوده و کودکاناولیای 1997 آوریل 6 مصوب 29شمارۀ  طبق قانون

 عدم انجام این کار توسط اولیای دانش آموزان اخطار داده و در صورت بهمتصدیان بومی و شهرداری باید 

 .هشدار ناموفق طبق قانون با آنان رفتار شود 

 انجام کودکانریهای متعددی در زمینۀ جلوگیری از ترک تحصیل و افت تحصیلی  نوآو95طی دهۀ 

ن مقیاس هایی دو مورد به نظر می رسد که مؤثر بوده ، اولی کنترل افراد ترک ی در میان چن. استشده

تحصیل کننده بوسیلۀ وزارت آموزش و پرورش که از طریق ارزیابی های مداوم در سطح استانی با هدف 

دومی یک سری و صورت گرفتهافراد ترک تحصیل کننده و معرفی مجدد آنها به سیستم آموزشی پیگیری 

طرح هایی است که توسط وزارت آموزش و پرورش اداره شده است در این چارچوب به دانش آموزان 

تجدیدی یک ساله یا دو ساله توجه ویژه ای شده است چون که این وضعیت به عنوان یکی از عوامل ترک 

در صد از /.. 3این وضعیت در حال بهبود بوده و هم اکنون تعداد افراد تجدیدی .صیل به حساب می آیدتح

با این ابتکار تأسیس سازمان نظارتی در زمینۀ نظارت بر افت .کل بچه های ثبت نام شده را تشکیل میدهد

مؤسسۀ ملی ارزیابی تحت مسئولیت  ) 1999 جوالی 20(  این مؤسسه اخیراً .مدنظر قرار گرفتتحصیلی 

، بیشتر بچه هایی که در اولین سال آموزشی ابتدایی ثبت نام کرده اند از استسیستم آموزشی قرار گرفته 

 میزان 99 – 1998در سال  % 95 .1.قبل تجربه ای مشابه مدرسه در محیط های پیش دبستانی داشته اند 

تر هم هست چنان تجربه ای به نظر می رسد که  ساله باال5پیش دبستانی بود اما این نسبت برای بچه های 

 .برای کار موفق در آموزش ابتدایی از حمایت قابل توجهی برخوردار باشد 

بچه های معلول در کالسهای معلمولی در کنار بچه های دیگر حضور یافته و از طرف معلم 

 .یژه همکاری می کنند مساعدت می شوند که معلم با آنها در زمینۀ طراحی اجراء و طرحهای آموزش و
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همینطور مهاجرین هم در کالسهای عادی حضور یافته و در بسیای موارد مدارس دوره های ویژه ای را 

نسبت این افراد به کل جمعیت دانش آموزان درحال رشد است  .برای آنها به زبان مادریشان برگزارمیکند

توسعه ۀ آموزشی مدارس ابتدایی دراین دهه برنام.بود% 11 1999 تا 1998که این تعداد در سال تحصیلی 

 استفاده از و و مهمترین ابتکارات در این زمینه معرفی زبان خارجه به عنوان یک موضوع درسی جدید یافته

 – 93در زمینۀ آموزش زبان خارجه اجراء مقررات مربوطه از سال .اطالعات و تکنولوژیهای ارتباطی است

از کالسهای پایۀ % 6/43 یک زبان خارجی در 1994 –5فت و در سال  شروع و به تدریج انجام یا1992

 . چهارم و پنجم تدریس شد . سوم 

، فرانسه % 3/78 شامل زبانهای انگلیسی 1995 – 6زبانهای تدریس شده به عنوان زبان دوم در سال 

 . بود % 0/4و آلمانی /.% 4، اسپانیولی % 4/17

وزش و انتصاب معلمین بود که وزارت آموزش و پرورش یکی از مشکالت اصلی در این زمینه آم

 به ویژه به دنبال برنامۀ اصالح تکنولوژیهای ICTاستفاده از .برنامۀ ویژه ای را به این منظور آغاز کرد

 ICTاز مدارس ابتدایی با برنامۀ % 50 ، 1998در سال .  در حال افزایش است 2000 تا 1997آموزشی 

 و همان میزان در سال 1992در سال % 93( ان مدارس ابتدایی خانم هستند بیشتر معلم.مجهز شده اند

1998 . (  

 در دانشکده های ویژه ای در سطح ) ( Instituti Magistrali معلمین تحت برنامۀ 1998تا سال 

ظور متوسطه با دوره های چهار ساله تعلیم یافته اند که در پایان هر کدام از این دوره ها دانشجویان به من

 . دریافت مدرک بایستی یک امتحان نهایی را بگذرانند 
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 چنان دانشکده هایی از رده خارج شده و معلمان آموزش ابتدایی بایستی بعد از 1998در سال 

می نام  ساله دانشگاهی ثبت 4 ساله در یک دورۀ 5زش متوسطۀ سطح باالتر وگذراندن یک دورۀ آم

. جد شرایط مدرک داده می شود تا به پست معلم ابتدایی دست پیدا کنند  به افراد وادورهدر پایان هر .کردند

 .این قانون جدید تصور می شود که اساساً صالحیت الزم برای معلمان آتی را بهتر کند 

 

  آموزشی اتاصالح

آموزش دورۀ ابتدایی هفت  ) 1997 / 59قانون باسانینی شمارۀ ( به علت اصالح سیستم تحصیلی 

 .ارائه می گرددسال 13 تا 6 ه کودکان رده های سنی و بانجامیدهطول به سال 

 استقالل آموزشی  ابتدایی ازتصریح میکند مدارسهمچنین )1997 /59قانون شمارۀ (قانون باسانینی 

استقالل به معلمان یک مجموعۀ کامل از فرصتها می دهد که برنامه های .برخوردار می باشندو سازمانی 

این کار .اف پذیرتر سازند و آنها را با نیازهای یادگیری دانش اموزان تطبیق دهنددرسی جاری را انعط

به علت اصالح هر مدرسه ای .ابتکاری را افزایش می دهد که هم اکنون بسیاری از معلمان انجام می دهند

گذاشت برنامه آموزشی مخصوصی را تشکیل خواهد داد و در اختیار دانش آموزان خانواده های آنها خواهد 

 .که در آن تشریح خواهند کرد

 شرایط ورودی 

  .از حق حضور در مراکز آموزش ابتدایی برخوردار می باشند سال6کلیه کودکان رده سنی
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محدودیت های مربوط به انتخاب مدرسه می تواند به دلیل امکانات مربوط به مکان مدرسه و تعداد 

متشکل می  حداکثر بیست و پنج و حداقل ده دانش آموز کالسها معموالً از.واحدهای کارکنان مدرسه باشد

 .  دانش آموز داشته باشند25 و بیشتر از6نمی توانند کمتر ازطبق قانون مدارس ابتدایی .گردد

 برنامه های آموزشی

 :از جمله مهمترین برنامه های آموزش ابتدایی میتوان از موارد ذیل نام برد

 زبان ایتالیائی  •

 زبان خارجی  •

 ت ریاضیا •

 علوم •

 علوم اجتماعی وجغرافیا ،تاریخ •

  و موسیقی آوازآموزش هنر، •

 تربیت بدنی  •

که گزینش یا عدم گزینش آن به اختیار خود دانش آموز تنها موضوع انتخابی است علوم مذهبی که  •

 .و والدین وی می باشد
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 ارزیابی تحصیلی

 امتحانات نهائی 

( تحت عنوانتحصیلی سال  پایان  درآزمون ملزم به شرکتدرپایان کالس پنجم ، دانش آموزان 

میگردند که در صورت موفقیت درآن به مقطع مقدماتی متوسطه راه می ) اسامی دی لیسترا المنتار

مشتمل می دو امتحان کتبی و یک امتحان  شفاهی بر تحصیلی سال  پایان گفتنی است که آزمون .یابند

 .گردد

 آموزش متوسطه

 مقدماتی متوسطهآموزش 

 تار آموزشیساخ

متوسطۀ می شود که سه سال طول مقدماتی آموزش اجباری ، عالوه بر آموزش ابتدایی شامل مقطع 

 این دوره یک آموزش نظری عمومی و . سال در آن تحصیل می کنند11 – 14کشیده و بچه های 

مقدماتی  مدارس بیشتر.چارچوبی برای پیشرفت تواناییهای دانش آموزان در همۀ زمینه ها را فراهم می کند 

 را شامل می شود 11– 14از دانش آموزان ردۀ سنی % 3/96متوسطۀ توسط دولت حمایت مالی شده که 

بچه هایی که در مدارس غیر دولتی هستند توسط مؤسسات مذهبی و سایر مؤسسات % 7/3در حالی که .

ع ابتدایی درمدارس مانند مقط متوسطۀمقدماتی آموزش .خصوصی و غیر انتفاعی حمایت مالی می شوند

و اولیاء ازطرف دست اندرکاران منطقه ای برای خرید کتابهای درسی حمایت مالی . ست ادولتی رایگان 

 که در مدارس خصوصی درس می خوانند هزینه و شهریه را پرداخت می کنند که از کودکانی . می شوند
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اما تا حدودی . اجباری است60ۀ اوایل دهاز متوسطۀ مقدماتی آموزش .  شروع می شود99 – 2000سال 

نسبت باالیی از بچه ها قبل از پایان این دوره ها و گرفتن مدرس ترک تحصیل می کنند یا ثبت نام نمی 

ترک تحصیل .تکمیلی متوسطه می باشندبرای دسترسی به آموزش فراهم کننده زمینه الزم رس ااین مد.کنند

ج آن در زمینۀ آموزش اساسی بچه ها و نیز فرآیند شغلی و مشکلی در این زمینه می باشد که تأثیر و نتای

 ، 90 – 91میزان ترک تحصیل کننده ها در سال تحصیلی .استتواناییهای کاری آنها مورد توجه واقع شده 

 کاهش یافت در این روند بنظر می رسد که بهبود 1997 – 98در % 48/0بود که این میزان به % 4/1

-98در % 74/0 به 1990 – 91در سال % 56/2از ( ی مهم باشد بی جنووضعیت آموزشی در ایتالیا

  )97/0 به 75/2( و در جزایر از  ) 1997

در این صورت هنوز . اگر میزان تکرار سالیانه به عنوان نشانه ای برای تفسیرهای از این تغییرات باشد 

به سال تعدادشان در حال کاهش ترک تحصیل کننده ها در این مقطع تحصیلی وجود دارد در حالی که سال 

-7 در حالی که آنها در . هستند1994-95 های سال دیاز دانش اموزان تجدی% 3/5است و درحقیقت 

 .بوده اند% 6/4، 1996

تفاوت آشکار بین مناطق مرکزی ـ شمالی ایتالیا و مناطق جنوبی و جزایر آن حکایت ازاین مشخصۀ 

 گذراندن مقطع مقدماتی.تقسیم میشود تی و تکمیلی متوسطه مقطع مقدماآموزش متوسطه به دو  .دارد

 . اجباری است تکمیلیسال اول سطح متوسطۀ گذراندن اجباری است درحالیکه تنها 

 اما با وجود این دانش آموزان میتوانند یکی ازانواع مختلف رشته ها را درپایان دورۀ متوسطۀ پایین 

مقدماتی  آموزش .مشتمل می گردد سه ساله آموزشیرۀ دوبر متوسطۀ مقدماتی آموزش .انتخاب کنند

 دانش آموزان بینمتشکل گردیده و به آموزش  اول ، دوم و سوم پایه تحصیلی3از» اسکوال مدیا « متوسطۀ
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دبیرستانهای نیز در متوسطۀ تکمیلی  آموزش .تعلق دارد سال 14 تا 11 رده های سنی

، مدارس فنی و مؤسسات حرفه ای ) یرستانهای هنری دب(کالسیک،دبیرستانهای علمی،دانشکدۀ هنری ،

. برخوردار نمی باشدبرنامه های آموزشی متنوع از » اسکوالمدیا « مقطع مقدماتی متوسطه .ارائه می گردد

 3ا ت 2ازامکاناتهنرکده های موسیقی  ووابسته به دانشکده های هنر مقدماتی متوسطه مدارسدانش آموزان 

  . برنامه های هنری وموسیقی برخوردار می باشند فوق العادهآموزش ساعت

همراه با ساعت درهفته، 36و یا  ساعت در هفته 30بر  کالسهای درسی مقطع مقدماتی متوسطه

 .آموزش زبان خارجی مشتمل می گردد

 پذیرش تحصیلی

 پذیرششرایط  

یانی تحصیلی دورۀ دانش آموزان باید مدرک پا) اسکوالمدیا ( متوسطه قطع مقدماتی برای ورود به م

 .معموالً درسن یازده سالگی بدست می آید که ابتدائی را داشته باشند

آزمون هوش  الزم به ذکر است که از دانش آموزان غیر بومی عالوه بر اخذ مدرک اتمام دوره ابتدایی 

 .و استعداد مبنی بر اعطای مجوز تحصیل به آنان به عمل می آید

 ارزیابی تحصیلی

ایتالیائی ، زبان  (امتحان کتبی3از»اسامه دی لینزا مدیا«متوسطۀمقدماتی نی آموزش امتحان پایا

درپایان .تشکل می گرددمامتحانی دروس ازکلیه ریاضیات و یک زبان خارجی و یک مصاحبه بین رشته ای 

  .به دانش آموزان اعطا می گردد»دیپلمادی لینزا مدیا« ائی،مدرکهسال تحصیلی و بعد ازارزیابی ن
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خوب ، خوب و متوسط بسیارعالی، ارزشیابی تحصیلی تحت عناوین طبقه بندی فوق بر مبنای مدرک 

کودکان خود ارزیابی تحلیلی عالوه بر این والدین دانش آموزان نیز ازحق .به دانش آموزان ارائه می گردد

انی که از نتایج به دانش آموز.صورت می گیرد کمیتۀ امتحانی برخوردارمیباشند که درصورت تمایل توسط

 .اطالق می گردد» نان لیستر یا تو« قابل قبولی در امتحانات برخوردارنگردیده اند عنوان

 متوسطۀ تکمیلی آموزش 

 ساختار آموزشی

، دانش آموزان ممکن مقدماتی متوسطهبعد از پایان دورۀ آموزش اجباری و گذراندن امتحان دورۀ 

 .ا بگذرانند  ساله ر3 یا 4 ، 5است دوره های تحصیلی 

 ساله طبق 15متوسطۀ اجباری نبوده به جز اولین سال از این دوره که برای بچه های تکمیلی مقطع 

اگرچه ساختار . اجباری شده است1999– 2000اصالح جدید انجام شده در شروع سال تحصیلی 

نای آموزش فنی و آموزشی این دوره طی چندین دهه همچنان به همان شکل باقی مانده است البته به استث

الحاتی در آن زمینه صورت گرفته باعث تغییر محتوای آموزی در طول زمان بر صحرفه ای که یک سری ا

 . شده است ) طبق اصالحات قوۀ مقننه 

افزایش در تعداد و نوع دوره های آموزشی قابل دسترسی ، معرفی گستردۀ شاخه های جدید آموزشی 

 سال اول این مقطع تحصیلی را شامل 2و برنامه های جدیدی که خصوصاً ) به عنوان مثال علوم کامپیوتر ( 

ساختار کلی این مقطع آموزشی .می شود به طور گسترده ای آمادگی تحصیلی این دوره را تغییر داده است

در آیندۀ نزدیک تغییراتی خواهد یافت چرا که اصالح کلی سیستم آموزشی ، اساسی ترین تأثیرش را در این 
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از کل دانش % 2/93این مدارس هم عمدتاً توسط دولت حمایت مالی شده که . نشان خواهد داد سطح 

باقی مانده نیزدرمدارس غیردولتی حضوریافته توسط بخشهای خصوصی و % 8/6.آموزان را شامل می شود

از متوسطۀ به خودی خودهنوز رسماً به عنوان بخشی تکمیلی مقطع آموزش .مذهبی حمایت مالی می شوند

آموزش بنیادی محسوب نشده ، اگر چه نسبت باالیی از فارغ التحصیالن دورۀ اموزش اجباری در این دوره 

یک مشخصۀ عمومی در کل مناطق ایتالیا ، نسبت باالتر دانش آموزان دختر به پسر است  .دثبت نام می کنن

متوسطۀ را با مدرک ی تکمیل دانش آموزانی که مقطع آموزش 1995-96 درسال 5/78% به 5/81%یعنی 

 سالۀ جامعه را تشکیل می داد و تعداد دانش آموزان دختر نسبت 19 از جمعیت 1/63%به اتمام رسانده اند

 که بایستی به این تعداد افراد ، آن دسته ای که در دوره های 8/58% به 6/76%به پسر باالتر است یعنی 

 از گروه سنی این دوره را در 8/5%که این افراد آموزش فنی و حرفه ای شرکت کرده اند هم اضافه شود 

فراگیر کردن  دربیشتر کشورهای اروپایی مثل ایتالیا ،هدف سیاستگزاران. تشکیل می داد1995-96سالها 

متوسطۀ یا تکمیلی  به مقطع آموزش دانش آموزاندستیابی به این سطح آموزشی ، به عبارت بهتررساندن 

ات جدید در زمینه اموزش اجباری باعث افزایش قابل مالحظه ای از مقرر.آموزش فنی و حرفه ای است

ترک تحصیل دراین مقطع .میزان جوانان شرکت کننده در آموزش رسمی برای گرفتن مدرک شده است

دالیل این امر که .نیستسطح اجباری مقطع تکمیلی متوسطه را که چ نمی باشدتحصیلی نیازمند توضیح 

 از فارغ التحصیالن مقطع آموزش سطح 4/7( %این مقطع ثبت نام نکرده اند چرا تعدادی از جوانان در 

یا طی این دوره ها ترک تحصیل کرده اند متفاوت است که این تفاوت بر اساس زمینه اقتصادی ، ) پایین تر 

ه ای از ی از مناطق به عنوان مثال در ایتالیای شمالی ، برای عدرخدر ب.اجتماعی یا عوامل دیگر میتواند باشد
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غلی امکان پذیر بوده و به همین دلیل این افراد شافراد بعد از اتمام دورۀ آموزش اجباری براحتی فرصت 

 .انگیزۀ خاصی برای ادامۀ تحصیل در مقاطع باالتر ندارند 

درمناطق دیگر بویژه درایتالیای جنوبی و جزایر ، میزان بیکاری در میان جوانان بـاالتر اسـت حتـی در                    

امۀ تحصیل باز می    د عده ای که دیپلم یا مدرک دانشگاهی دارند و این عوامل تا حدودی افراد را از ا                 میان آن 

 ،خصوصـاً در مؤسسـات      تکمیلی ترک تحصیل کننده ها بویژه بعد از اولین سال آموزش متوسطۀ             نمیزا.دارد  

کل دوره ایـن میـزان   ، برای 1997-8فنی و حرفه ای و مؤسسه های فرهنگی و هنری باال است که در سال      

درمقایسه با ایتالیـای شـمالی و   ) 6/8(%ودرجزایر) 2/5(%با میزان یک کم بیشتر در ایتالیای جنوبی       % 5/7

مسألۀ دیگری کـه بایسـتی در اینجـا ذکـر شـود میـزان بـاالتر تـرک                   .بوده است ) 8/4(%،  ) 8/4(%مرکزی  

می باشـد و ایـن تفـاوت در همـۀ            ) 4/5%( نسبت به دانش آموزان دختر       ) 4/8( %تحصیل کننده های پسر     

 .مناطق کشور ایتالیا مشاهده شده است 

دانش آموزان وارد مقطع متوسطۀ مقدماتی و قبول شدن درامتحان پایانی پایه بعد از اتمام آموزش 

 . سال به طول می انجامد3-5مدت زمانکه می شوند متوسطۀ تکمیلی آموزش 

 . متوسطۀ به پایان می رسدتکمیلی لین سال آموزش  در پایان اوپایه در واقع ، آموزش 

 دانش آموزان به چنانچه به اتمام میرسد اگرپایه  آموزش 20 –1 –1999 از 90قانون شمارۀ طبق 

  .باشند یا به سن پانزده سالگی رسیده  یافتهمتوسطه ارتقاءتکمیلی سال دوم تحصیلی 

 :د تقسیم می شوذیل به گروههای تکمیلی آموزش متوسطه 

  ککالسیکی ) 1

 هنری  ) 2
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 فنی  ) 3

 حرفه ای  ) 4

 پذیرش تحصیلی

 شرایط ورودی 

نائل آمده پ»دیپلمادی لینزا مدیا«متوسطهمقدماتی مدرک پایانی آموزش به احرازهردانش آموزی که 

می تواند در آموزش .باشد ازمجوزحضور درکالسهای آموزش تکمیلی متوسطه برخوردار خواهد بود

 . ال شرکت کنند متوسطۀ با

 آموزشیمراکز

 .می پردازند» ارویند کالسیکو« تحت عنوانمطالعات کالسیکبه دبیرستانهای کالسیک که  •

دورۀ  ( به دو دوره سازمان یافته کهپنج سال مطالعه را شامل می شوددوره آموزشی مدارس فوق 

« قبل ازتشکیل مقدماتی دورۀ سه سالۀ و ، چون 4-5کالسهای» جیناسیو«تکمیلی با عنوان دو ساله 

 .می شودتقسیم »اسکوال مدیا 

 » الیسئو سانیتینیکو « دبیرستانهای علمی  •

 بر آموزش علمی در یک که  از یک دورۀ پنج ساله تشکیل می شوددوره آموزشی مدارس فوق

 .دورۀ سه ساله تأکید می کند

 » الیسئو آرتیستیکو « دبیرستانهای هنر  •
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هنرهای (ار سال طول می کشند و به دوبخش سازمان یافته  چهدوره آموزشی مدارس فوق

 .تقسیم می گردد) معماری وتصویری و طراحی صحنه 

 » اینسبیتیو دآرت« مدرسۀ هنرهای کاربردی  •

متکی بر یافته  بخشهای سازمان وبهه دیسال طول کش5دوره آموزشی مدارس فوق

هنرهای گرافیک ، هنرهای کاربردی ،نقاشی تزئینی،مجسمه سازی تزئینیی نظیر هنرهایتخصصاحراز

 .منتهی می گرددچوبی ، سرامیک و فلزی و غیره 

 مدرسۀ موسیقی  •

دوره سه با گذراندن که ه مشتمل می گرددسال2دوره آموزشی مدارس فوق به آموزش مقدماتی

 . خاتمه می یابدساله 

 اهداف کلی

 : موارد ذیل نام برداز جمله مهمترین اهداف مراکز آموزش تکمیلی متوسطه میتوان از

« آماده سازی جوانان جهت حضور درمراکز دانشگاهی به واسطه برگزاری دوره های آموزشی در •

 ) دبیرستانهای کالسیک ( » الیسئو کالسیکو 

 تربیت نیرو وکادر آموزشی مورد نیاز مدارس کشور به واسطه آموزش افراد الیق در  •

 ) معلم مدارس تربیت . ( » استیتوتی ماگیترالی «  •

« تربیت نیروی فنی مورد نیاز حوزه اقتصاد و صنایع کشور ازطریق ارائه دوره های آموزشی فنی در •

 ) مدارس فنی ( » استیتیوتی تکنیک 
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تربیت نیروی حرفه ای مورد نیاز حوزه اقتصاد و صنایع کشور ازطریق ارائه دوره های آموزشی  •

 ) مدارس حرفه ای (»ایستیتیوتی پروفشنال « در

 ارزیابی تحصیلی

درآزمون نهایی مقطع تکمیلی متوسطه با عنوان دانش آموزان قطع آموزش تکمیلی متوسطه در پایان م

موفق به گذراندن دانش آموزان مدارس دولتی ومدارس رسمی که کلیه .شرکت مینمایند) اسامه دی استاتو(

آزمون نهایی مقطع تکمیلی .نددرآزمون نهایی شرکت کنمیتوانند متوسطه گردیده اند سال آخر دوره 

به دانش آموزان موفق در آزمون نهایی . از سه آزمون کتبی و یک آزمون شفاهی تشکیل میشودمتوسطه

 .گواهینامه دیپلم متوسطه اعطا می گردد

 آموزش عالی

      ساختار آموزشی

   شامل  که  است  هایی  دوره  اول ح سط. شود  می  تقسیم ح  سط  سه  در کشور ایتالیا به  دانشگاهی تحصیالت

   است  دانشگاهی های  دوره  دوم ح سط. شود ا می  اعط)DU(   مدارک در خاتمه.  باشد  می  و کاراموزی درس

   دوره  به  مربوط  سوم ح سط.  شود ا می  اعط)DL(   مدارک  انجامد و در خاتمه  می ول  ط  به  سال6 تا 4 از  که

   های  دوره  برای  انجامد که  می ول  ط  به  سال6 تا 2 ها نیزاز   دوره  باشداین می   و پژوهشی  تخصصی های

 دانشگاهها   ورود به جهت. شود ا می  اعط)DR(   مدارک  پژوهشی  های  دوره  و برای)DS(   مدارک تخصصی

 )Diploma di Maturita (  دبیرستان  دیپلم  مدرک  داشتن  افراد محلی  ایتالیا برای  عالی  اموزش و موسسات

 و   زبان  امتحانات  از گذراندن  توانند پس  دیگر نیز می  از کشورهای  دبیرستان  دیپلم دارندگان.   است الزامی
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  ام نظ.  نمایند  را دریافت  دانشگاه  پذیرد مجوز ورود به  می ر انجام  مورد نظ  دانشگاه  توسط  که ورودی

 از   دبیرستان  دیپلم  با مدرک  اموزان  دانش1998  از سال.  باشد  می یتالیا سالیانه ا  در دانشگاههای تحصیلی

   اوری  و فن  علوم  دانشگاهها و تحقیقات  وزارت  به  و ارسال  جایابی  مخصوص  برگ  تکمیل ریق ط

Ministero dell Universita e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) (ورود بهمجوز   

 .  دارند  می دانشگاهها را دریافت

    تحصیلی عمقاط

1-Diploma Universitario (DU (بعد از دیپلم  سال3 و حداکثر 2   حداقل  دوره  این  مدت ول ط   

   همراه  به  اموزان دانش.  شود  می  در ایتالیا نامیده  دانشگاهی  تحصیالت  اول ح  سط  باشد که  می دبیرستان

 مورد   های  در حرفه  دوره  بعد از پایان  شوند که  می  نمایند و اماده  می  شرکت  کاراموزی  های  در دوره رسد

   با گرایش  که ....Diplomato in   مدرک  اموختگان  دانش  به  دوره در پایان.  شوند ر در بازار مشغول نظ

  در رشتهLaurea   دوره  دوم  توانند وارد سال  می رک مد  نوع  این دارندگان.  شود ا می  شود اعط ذکر می

 .  خود شوند تحصیلی

2-Diploma di Laurea) DL(رشته  شامل  که  است  سال4   حداقل  دوره  در این  تحصیلی  مدت ول  ط   

 و   و مهندسی  فنی  های  رشته  به  مربوط  ساله5   های  دوره است  پایه  علوم  های  دوره  و بعضی  انسانی  علوم های

   تحصیالت  دوم ح  سط  دوره این.   است  سال6   مدت  نیز به  پزشکی  های  باشد و دوره  می یا کشاورزی

 پردازد و در   نیز می  کاراموزی  به  مربوط  دروس  گذراندن  دانشجو همراه  باشد که  در ایتالیا می دانشگاهی

 گردد   امیز نماید یاداوری  موفقیت  خود دفاع  و از رساله  داده  انجام ی تحقیقات  است ف  موظ  پایانی سالهای
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   نباید با مدارک  این شود که می  اوردهDottore/Dottoressa   ایتالیا واژه  دانشگاهی  در مدارک که

 .  شود  اشتباه)Dottore di Ricerca( در کشور ایتالیا   سوم ح  سط دانشگاهی

3-Diploma diSpecializzazione (DS(ععد از مقط ب  دوره این  Laurea ورود   گردد و شرط اغاز می 

 و حداکثر 2   حداقل  تحصیلی  مدت ول ط.  باشد  می  ورودی  در امتحانات  و قبولیLaurea   مدرک دارا بودن

 کامال   است ص مشخ  دوره  از اسم ور که  گردد همانط  می  ارائه  و تحقیق  درس  صورت  و به  است  سال5

   سوم ح سط.  نماید  می  دفاع  تحقیقاتی  دانشجو از رساله در پایان.  باشد ر می  مورد نظ  تخصصی مباحث

 .  باشد  می  تحقیقاتی  ها و برنامه  دوره  این  در ایتالیا شامل  دانشگاهی تحصیالت

4-)Dottorato di Ricerca (ع  بعد از مقط  نامند که  می دکترا  تحقیقاتی  را برنامه  دوره این  Laurea اغاز 

   پیش  عنوان  را به3 بند   تخصصی  های  شود دوره  می  خواسته لب  از داوط  تغییر رشته  گردد و یا در صورت می

  ی  ط  است  و الزم  است  همراه  و منحصرا با تحقیق  بوده  سال3   حداقل  تحصیلی  مدت ول ط. نیاز بگذراند

   می  الزامی  تحقیقاتی  امیز از رساله  موفقیت دفاع.  گردد  ارائه  جدیدی  یا موضوع  کشف  مجهولی قیق تح این

 باشد   می  سراسری  در ازمون و شرکت Laurea   مدرک  دکترا در ایتالیا دارا بودن  دوره  ورود به شرط. باشد

   یک  دکترا سالی  دوره  سراسری امتحانات.  شوند  می  پذیرفته  تعداد مشخصی  گوناگون  های  رشته  برای که

 .  شود  برگزار می  اوری  و فن  علوم  دانشگاهها و تحقیقات  وزارت بار توسط
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   تحصیلی  مدارک ارزشیابی

 3یا  Laurea 2   مدرک  از جمله  دانشگاهی  مدارک و کلیه) Diploma Universitario (DU  مدارک-1

 .  شود  می  ارزشیابی  کاردانی  عنوان  به یرستان دب  بعد از دیپلم سال

   عنوان  به  ساله4   های  دوره  برای  دبیرستان  بعد از دیپلم)Diploma di Laurea (DL  مدارک-2

 .  شود  می  ارزشیابی کارشناسی

  نوان ع  به  ساله5   های  دوره  برای  دبیرستان  بعد از دیپلم)Diploma di Laurea (DL  مدارک-3

 .  شود  می  ارزشیابی  ارشد پیوسته کارشناسی

   و داشتن  تحصیلی  سال2   حداقل  گذاردن  با شرط)Diploma di Specializzazione(  مدارک-4

 ارشد در   کارشناسی  عنوان  به  ارشد پیوسته  کارشناسی  ارشد و با دارا بودن  کارشناسی  عنوان  به کارشناسی

 .  گردد  صدور تایید می  صحت  ارزشیابی ر کمیسیون  شود و یا با نظ  می زشیابی ار  یاد شده تخصص

   عنوان  ارشد به و یا کارشناسی Laurea   مدارک  داشتن  با شرط)Dottorato di Ricerca (DR  مدارک-5

 .  شود  می دکترا ارزشیابی

   ارزشیابی  اخذ شود غیر قابل غیر حضوری و   ترددی  ای  مکاتبه  صورت  به  که  دانشگاهی  مدارک کلیه-6

  .  است
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  عالی فنی و حرفه ایآموزش 

 سیستم آموزشی فنی حرفه ای انسجام یافته درسطح غیردانشگاهی درحال تحقق 1998از سال 

با هدف دوبارۀ سازماندهی و نو آوری این شاخه از مطالعه که این منابع را . بخشیده شدن است 

ی موجود در آن  قلمرو هماهنگ میکند این ابتکار مهم  شروع آزمایشی است از یک بازسازمانهای آموزش

دوره . آموزش فنی نامیده می شود تکمیلی تحصیالتتحت عنوان  غیر دانشگاهی که  تکمیلیمسیر آموزش

 دریک روش هماهنگ با وزارت آموزش و پرورش،دانشگاهها و های آموزش تکمیلی فنی و حرفه ای

ارائه مان یافته و ز بازار کار ساجهت اشتغال در بوجود آوردن متخصصان واجد شرایط الزم مدارس با هدف

  .می گردد

 اهداف کلی 

 :میتوان از موارد ذیل نام بردفنی و حرفه ای از جمله مهمترین اهداف مراکز آموزش تکمیلی 

ه ای و فنی ابی به تخصصهای حرفه ای الزم بخش های تولیدی که در معرض تغییرات حرفیدست •

 عمیق قرار می گیرند 

 ارائه سیستم کارآمد فنی و حرفه ای از طریق تربیت کادر متخصص فنی و حرفه ای •

 بین المللی شدن بازارها همگامی با دانش فنی و حرفه ای جهانی به واسطه  •

  ایجاد هویتهای حرفه ای الزم بازار کار •

 ارزیابی تحصیلی

 . استدوره های کارآموزی اجباری زمان مدت  درصد 40 تا 30حداقل گذراندن 
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و موفقیت در آزمونهای »الئورئا « و » دیپلما یونیورستیارو« مطالعات درسطوح در صورت ادامه 

مدارک نهایی باید این درحالیست که . فنی و حرفه ای صادر می گردد1عملی و تئوری گواهینامه درجه 

  .ی آموزشی باشده ها  پایان دورتعلیمیدانش و مهارتهای منعکس کننده 

 غیر دانشگاهیعالی  آموزش 

 آموزش عالی غیردانشگاهی از مجوز فعالیت رسمی مؤسسات2000مطابق قانون مصوب سال

 .درجهت افراد ماهرغیرآکادمیک در رشته های مختلف برخوردار گردیدند

یک  هنری درمدارس موزهایۀ آموزشضعربه  ،یدرمحدودۀ سیستم آموزشگاهاین گونه مراکز

 آموزشگاهآموزش ترجمه در یا و دانشکده های رقص ملی آموزش رقص در » کانسرواتوری دی موزیکا «

 .مبادرت می نمایند مترجمان های 

 پذیرش تحصیلی

 شرایط ورودی 

تکمیلی  غیر دانشگاهی بعد ازموفقیت در امتحان پایانی  عالی پذیرش درمؤسسات آموزش

 و بودهتعداد ظرفیتهای موجود محدود ازآنجاییکه .یردصورت میگورودی آزمون متوسطه و یک 

شرایط و مهارتها به عدم نیاز حضور فرد داوطلب برخی برخورداری ازدرمواردی،، ثابت استههرسال

 .جهت شرکت در آزمون ورودی منتهی می گردد
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 آموزش غیر رسمی

 خصوصیآموزش 

 خط مشی قانونی

اصلی سیاست آموزشی دولت موظف است یک سیستم  قانون اساسی ایتالیا و قاعدۀ 33بند مطابق 

مدرسۀ دولتی در دسترس برای همۀ افراد جوان و بر طبق نگرش و آرمان علیرغم شرایط اجتماعی و 

افراد خصوصی محق می باشند مدارس و دانشگاهها ، تأسیس کنند مطابق این قانون .اقتصادیشان تهیه کند

 . بدون هیچ قیمتی برای دولت

دانش آموزان از امکانات  تضمین آزادی کامل و برخورد یکسان ارس خصوصی موظف بهدرمقابل مد

 .می باشندمدارس دولتی  در مقایسه با دانش آموزانآموزشی 

 :بنابراین طبق قانون اساسی ایتالیا می بایست سه نوع مدرسه بشرح زیر وجود داشته باشد 

 . ـ مدارس دولتی که مستقیماً توسط دولت اداره می شوند 

، که بوسیلۀ سازمانها یا شهروندان شخصی هدایت میشوند اما پذیرش آن نیمه دولتیـ مدارس 

 . صورت میگیردبصورت رسمی از طرف دولت 

 .ندارندرا صالحیت تهیۀ گواهینامه با ارزش  قانونی که ـ مدارس خصوصی 

ایست مدارس خصوصی را از طریق مدیران مسئول برای آن منطقه که دارای مدیران ایالتی می ب

 . حق باز کردن مدارس جدید می باشند ، نظارت کنند 
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 تحصیالت خصوصی در سطح ابتدایی

 :در مراکزی به شرح ذیل ارائه می گرددتحصیالت خصوصی ابتدایی 

یا انجمن هایی که وضعیت این مدارس بوسیلۀ گروهها : مدارسی که برسمیت شناخته شده اند •

قانونی دارند ومورد تأیید هستند ازطریق یک توافقنامه و گرفتن جواز از آموزش و پرورش 

 . اداره می شوند

این مدارس بوسیلۀ شهروندان که دارای گواهینامۀ آموزشی معلم : مدارس خصوصی مستقل •

تهای مشروع و اخالقی رسمی یا مدرکی که بیانکنندۀ قابلی ابتدایی،کالسیک یا دیپلم فنی

 . باشد اداره می شوند

 تحصیالت خصوصی در سطح متوسطه 

 اعتبار  مراکز آموزش خصوصی متوسطه به واسطه برخورداری یا عدم برخورداری ازصالحیت

مدارس قانونی تأیید شده ، تا آنجائیکه مربوط شده فقط . مدارس دولتی،مشخص می شودبا یکسان 

 .  ، مراکز امتحانی می باشندبرای دانش آموزان خودشان

 ح باالتر وتحصیالت خصوصی در سط

 :دو نوع موسسه در این سطح از تحصیالت وجود دارد 

مؤسساتی که دیپلم سطح  باالی غیر دانشگاهی برای حرفه های تخصصی سطح باال در مقوله های 

 که شرایط قانونی دارند ، این مؤسسات بوسیلۀ مدیریت دولتی یا بوسیلۀ گروههایی.هنری فراهم می کنند

تنظیم و اداره می شوند اگر آنها از برنامه ها و محتویات قابل مقایسه با مدارس دولتی پیروی کنند و یا اگر 
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صادر مورد تاییدطرح سیستم تحصیلی شان نشأت گرفته از یک عالقۀ عمومی است ، برایشان گواهینامه ای 

 .  تحصیالت هنری ادارۀ آموزش و پرورش نظارت می شوند این مؤسسات بوسیلۀ بازرسانی ازبخش.شودمی

  آموزش عالیدانشگاهها و دیگرمؤسسات

 این حقیقت را اذعان کرده است که ، دانشگاههای خصوصی قانوناً 1991 سال 243قانون شمارۀ 

تأیید شده اند و بوسیله افرادی خصوصی که برای آنها وسائل مالی ضروری توسط گروههای محلی و 

جمن ها یا مؤسساتی که این مؤسسات با سرمایه های  ضروری برای مدت مدید بوجود آمده اند ، تشکیل ان

 .شده است 

  راه دور ازآموزش

  ساختار آموزشی

های   ها توسط دانشگاه     است و برخی دوره    III، دانشگاه رم     دوره های آموزش از راه دور      عرضه کننده عمده  

کننـدگان    تالشهای مربوط بـه آمـوزش راه دور از سـوی عرضـه            . گردد   ارایه می  دیگر و نیز توسط کنسرسیوم نتونو     

 . دولتی ادامه نیافته است و بخش خصوصی نیز سیر نزولی دارد

  خصوصی آموزش راه دور اتموسس

در حـال حاضـر، نماینـده بخـش         .هیچگونه موسسه دولتی آموزش از راه دور در کشور ایتالیا فعالیت نـدارد            

ی به نام تورین است که باقی کالجهای خصوصی آموزش راه دور در ایتالیا را خریداری کرده                 ا  خصوصی، موسسه 

وجـود آورده    آن را بـه  Italian Telecom است که گـروه تجـاری   Trainetیک تحول مهم ظهور . است
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.  بودItalian Telecomاست و آغاز فعالیت آن ارایه آموزش راه دور به شکل داخلی و برای تعلیم کارمندان 

 . های تجاری، بازار خود را توسعه بخشید بندی این بخش، چند سال قبل با پوشش دادن دانشجویانِ سایر گروه

 یهای آموزش راه دورِ دانشگاه دوره

 است و یک تدارک دانشگاهی      III، دانشگاه رم     دوره های آموزش از راه دور دانشگاهی       عرضه کننده عمده  

انس، فررا و پلی تکنیک میالن به وجود آمد کـه ایـن امـر بـا گـرایش فزاینـده بـه                های فلور   کوچک توسط دانشگاه  

تعـدادی کنسرسـیوم وجـود دارد کـه اغلـب شـامل             . هـا همـراه بـود       ها بر روی وب، در میان دانشگاه        عرضه دوره 

هـا از     ورهترین آنها کنسرسیوم نتونو اسـت کـه بـه ارایـه د              معروف. ها و نهادهای دیگر است      هایی از دانشگاه    گروه

 ،Consorzio per I`Universita` a Distanza (CUD)کنسرسیوم دیگر، موسـوم بـه   . پردازد طریق ماهواره می

 .  تعطیل شد1990در اواخر دهه 

 0 های آموزش از راه دور دولتی موسسه

 65000 های آموزش از راه دور خصوصی موسسه

 0 های آزاد دانشگاه

 10000 ها انشگاههای آموزش از راه دور د دوره

 75000 جمع
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 آموزش بزرگساالن

 تاریخچه و اهداف آموزشی

سالها قبل ، هدف از آموزش بزرگساالن مبارزه با بی سوادی کامل بود و این نوع بی سوادی مطمئناً 

نوع دیگر بی سوادی که به اندازۀ بی سوادی کامل نگران کننده و همه گیر است وجود .کاهش یافته است

ما آنرا به عنوان بی سوادی کارکردی از نظر می گیریم که در برگیرندۀ افرادی چه دارای مدرک دارد و 

تغییر کیفی .تحصیلی و چه بدون مدرک است که قادر به فهم یک متن مربوط به زندگی روزمره نمی باشند

ن وسایلی می در مواد و یادگیری باعث پیشرفت در وسایل آموزشی جدید شده است و این وسایل جدا از آ

،  خواندن و نوشتن و حساب کردن بودباشد که در گذشته های دور که مشکل اصلی آموزش بزرگساالن به

 از بین  1982 تأسیس شدند و درسال 1947مدارس عمومی قدیمی در سال .مورد استفاده قرار می گرفتند

( و دوره هایی برای شاغالن ) ی برای گرفتن مدرک دورۀ ابتدای( در حال حاضر دوره های آموزشی . رفتند 

داریم و این دوره ها در آغاز برای آندسته از افرادی بود که قبالً ) برای گرفتن مدرک دورۀ راهنمایی 

 ساعت در سال به آنها اجازۀ حضور درکالسها را 150استخدام شده اند و یا قراردادهای کارشان در حدود 

در کالس درس بطور قابل مالحظه ای کاهش یافت و در درسال گذشته تعداد شاغالن حاضر .می دهد

برای این افراد ، اشخاص بیکار، خانمهای خانه دار، افراد .دوره هایی که در حال حاضر برگزار میشود

 .  سال و اخیراً مهاجران کشورهای جهان سوم می باشند 15جوان باالی 
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 نهادهای مرکزی

یی نیازها ، برنامه ریزی ، هماهنگ سازی ، فعال کردن و مراکز محلی در تعیین مکانهایی برای شناسا

ادارۀ ابتکارهای آموزشی و تربیتی برای بزرگساالن و همچنین برای جمع آوری و پخش اسناد و مدارک 

 بطور کلی آنها در یک مقطع مشخص عمل می کنند و وظیفۀ هماهنگ کردن پیشنهادهای .ظاهر می شوند

این مراکز، مرجع تربیتی و اجرایی خود  را در .  شده در عرضه شان را دارند آموزشی و تربیتی برنامه ریزی

دارند که فعالیتهای آموزشی بزرگساالن در محدودۀ تحت پوشش آنها صورت ) ابتدایی ، راهنمایی (مدرسۀ 

 . می گیرد 

 : ائه دهند  ژانویه تأسیس شدند و می توانند فعالیتهای زیر را ار29 ، 1996مراکز منطقه ای در سال 

 ـ  پذیرش ، مشورت و راهنمایی

 ـ  آموزش مجدد و کاربردی اولیه ، نظر به امکان دسترسی به مقاطع باالتر آموزشی و تربیت 

 ـ  زبان و یادگیری زبان تخصصی 

 . ـ  یادگیری و توسعۀ آموزشی شغلی اولیه که دارای شرایط الزم می باشد 

 .یتی به شیوۀ فرعی ـ  ورود مجدد به سیستم آموزشی و ترب

بزرگساالن میتوانند به فعالیتهای مراکز دست یابند و براساس اولویت همۀ بزرگساالنی که در کلیه 

گرفتن مدرک تحصیلی اجباری مردود می شوند و آنهایی که دارای مدرک تحصیلی اجباری می باشند ، می 

 . توانند دوباره به دوره های آموزشی و تربیتی برگردند

 ، یک سری 1964های شبانه برای دانش آموزان شاغل در دورۀ راهنمایی پیشرفته در سال  کالس

قوانین برای تأسیس مدارس راهنمایی پیشرفته با کالسهای شبانه برای افراد شاغل یا افرادی که بطور موقت 
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دند زیرا ، این فقط مدارس فنی بر اساس قوانین ، شروع به کار می کر.استخدام شده اند ، وجود داشته است

 . شد و بعداً این قوانین به مدارس دیگر نیز گسترش یافت ینوع  آموزش با تقاضای بیشتری رو به رو م

 سیاستهای آموزشی

بزرگساالن به طبقات برطبقه بندی  90دههطی استراتژی دولت برای بررسی تحصیل بزرگساالن ،

  .استوار بود تیمختلف جمعیتی برحسب تقدم تحصیال

اتژی دولت در قبال آموزش بزرگساالن عمدتا بر کاهش نرخ بیسوادی در میان اقشار محروم از استر

 بی سوادی و نداشتن سواد پایه ای و اولیه می تواند به عنوان یک .تحصیل یا افراد کم سواد تاکید دارد

امۀ مردم نتوانسته مشکل به جامانده  از نیمۀ اول این قرن به حساب آید مشکلی که هنوز دولت و همچنین ع

این مسئله درجریان زندگی جدید انسان ها و آموزش همگانی دراین مورد غفلت .اند بر آن فائق آیند

قرارگرفته شد ، بنابراین تحصیل بزرگساالن در ایتالیا و بسیاری از دیگر کشورها مأموریت خود را تغییر 

 بزرگساالنی که تحصیالت ابتدایی را در سن ل به بیسوادان ویمهیا کردن حداقل میزان تحصصدد دروداده 

 .،برآمده استمربوطه انجام نداده اند

 معضالت اساسی

افراد و تعداد %) 14/20(باالی بی سوادان اصلی ترین معضل حوزه آموزش بزرگساالن ،نرخ 

 ) 12 /2(% ابتدایی را به پایان نرسانده اند قطع آموزش که هنوز م استبزرگساالی

شده اعالم اجباری 1860ابتدایی ازسال ت که حضور کلیه افراد در مراکز آموزش و این درحالیس

 .است
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 اقدامات آموزشی

از جمله اقدامات به عمل آمده در راستای کاهش نرخ بیسوادی و توسعه آموزش بزرگساالن میتوان از 

 :موارد ذیل نام برد

 1860اجباری سازی حضور افراد در کالسهای آموزش ابتدایی از سال •

 و  سال از ابتدای استقالل کشور2 درمدارس حداقل برای مدت اجباری سازی حضورکودکان •

 1923سال  طی Casati Lawتصویب قانون 

  1923 سال برای همه درسال 5 اجباری به تتحصیالافزایش دوره  •

ابی زیراهیچ امکانی برای ردی،با تمام این تفاسیر دربسیاری از موارد این اجبارکامالً مؤثرنبود •

 . که در کالس ها شرکت نمی کردند وجود نداشتکودکانی

   1962 اجباری سازی حضور افراد در کالسهای مقطع متوسطه طی سال •

به سیاست گذاران و بی توجهی غل به تحصیالت حتی در سطح ابتدایی اشمبسیاری از دم نیاز ع •

 این مساله

  .یسواد و یا کم سواد می باشندبه افراد بزرگسال که یا ب درصد از کل جمعیت 5/17 تعلق •

 سال دارند در هیچ کالس اجباری و یا 40بنابراین نسبت قابل توجهی از جمعیتی که اکنون باالی  •

 . به موازات آن هیچ واحد آموزش حرفه ای از مدارس فنی و حرفه ای شرکت نکرده اند

سازمانها یا افراد شخصی بسیاری از آنها توسط ادارات ، که  دانشگاه نسل سوم 350احداث تعداد •

محلی یا استانی مورد حمایت مالی مقامات  گرفته و توسطمورد حمایت و ضمانت قرار

 تمایل به یادگیری و یا دوباره یادگیری درافرادافزایش  هدف اصلی این دانشگاه ها.قرارمیگیرند
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ردن زمینه ای این واحدها به منظورگرفتن و بدست آوردن کیفیت نیست بلکه برای فراهم آو.است

در مردم برای یادگیری مسائل جدید ، دوره کردن اطالعات گذشته ، تمرین فعالیت های فرهنگی 

رائه شده به جوانان وجود ا این تفاوتی است که بین این واحدها و واحدهای  ومی باشد. . . و 

موزش اولیه دارند این برنامه ها برای بزرگساالن جوان و پیر که نیاز به افزایش و پیشرفت آ.دارد

 طرح ریزی شده است 

 به  افراد بزرگسالآموزش بزرگساالن با هدف تشویقدرحوزه  Socratorبرنامه های اجرای  •

 تحصیل و آزمایش و تجربه و روش های آموزش بزرگساالن 

 بزرگسال در دوره های آموزش بزرگساالنافزایش چشمگیر تعداد افراد  •

 . ت کرده اندکگساالن درانواع واحدهای تحصیلی شر نفرازبزر300000بیش از،90طی دهه

 

 آموزش معلمان

 تاریخچه و ساختار آموزشی

درمدارس ابتدایی ، معلمان وقتی این .معلمان همیشه یک پیکرۀ حقوقی از کارکنان دولت بوده اند 

 صالحیت راپذیرفتند که مدارس ابتدایی ازمدیریت محلی تحت نظرمدیریت دولتی 

 . در آمدند ) 1933 و در مناطق بزرگ در سال 1919وچک در  سال مدارس مناطق ک(

یک بازنگری از شرایط کاری کارکنان عمومی دولت همیشه بعضی نوسانات در پیکرۀ حقوقی 

اگر چه ، درحال حاضر کارکنان دولتی یک واقعیت جداگانه می باشند و بعنوان .معلمان را نشان داده است
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بنابراین به محض اینکه قوانین جدید در هماهنگی .دایی شروع شده استیک نتیجه یک فرآیند تمرکز ز

مؤسسات آموزشی مشخص شود ، تمرکز زدایی بیشتری بوجود می آید و در نتیجه اکثریت فعالیتهای 

هیئت وزیران .اجرایی مربوط به ادارۀ موسسات از سطح مدارس مرکزی و استانی به خصوصی انتقال می یابد

تمرکز زدایی همچنین یک .یابی ، هماهنگی و اثبات صحت امور را بعهده می گیردمسئولیتهای جهت 

 .بحث چانه زنی در سطح مدارس را در برخواهد داشت 

 پایهآموزشی معلمان 

و مدارس ابتدایی یک معلم باید مدرک علوم آموزشی ) کودکستان ( برای تدریس در مهد کودک 

ودش ، معلم باید مدرک آموزشی ابتدایی داشته باشد ، تا اینکه در بر اساس شاخۀ انتخابی خ.ابتدایی بگیرد 

 .آزمون برای تدریس در کودکستان و مدارس ابتدایی پذیرفته شود 

دورۀ گرفتن مدرک یک دورۀ چهار ساله است که مستلزم یک دیپلم مدرسۀ راهنمایی پیشرفتۀ پنج 

اله و در بر می گیرد دو شاخه را ، یکی برای ساله می باشد تا پذیرفته شود و شامل یک دورۀ رایج دو س

 .کودکستان  و دیگری برای مدارس ابتدایی 

یک آزمون برای پذیرفته شدن دردوره های تعیین سطح الزمست زیرا تعداد پستهای استخدامی در 

 سطح ملی بر اساس نیازها برای تدریس کارمندان در مدارس تأسیس یم شود 

تهای تربیتی اضافی خاصی برای تکامل دانش آموزان  معلول در مدارس همچنین دورۀ آموزشی و مهار

وجود دارند که می توانند بصورت یک مدرک برای پذیرش درامتحان برای مکانهای آموزشی  کمکی 

آموزش معلم  برای تدریس در مدارس راهنمایی هنوز در دانشگاه انجام می گیرد ولی دیگر مدارک .باشند

 . ارزش ندارد 
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ل حاضر مدرک باید در طول دورۀ دو ساله در مدارس تخصصی گرفته شود و ملزم به یک عنوان درحا

 . برای پذیرفته شدن در آزمون برای تدریس می باشد 

یک مؤسسه از شاخه های مختلف که شامل کالسهای تغیین سطح می باشد ، تشکیل می گردد ، 

ه تصویب رسید ، معیارهای الزم  برای تعریف  ب1998 می سال 26قانون وزارت آموزش و پرورش که در 

برنامه ریزی مطالعات ، اجرای دوره های آموزشی و فعالیتهای آموزشی اضافی برای تکامل تحصیلی دانش 

 . آموزان معلول را در بر می گیرد

برای نام نویسی در مدارس تخصصی برای تدریس در مدارس متوسطه ، مدرک دیپلم الزم است اگر 

 کادردانشگاهی.  می باشند 1999ن آموزشی مجبور به تطابق به تغییرات سوم نوامبر چه قوانی

 : به شرح زیر می باشد یدانشگاهمراکزکادر آموزشی آموزش 

 : اعضای هیئت علمی 

 .درسطح پایین استاد معمولی و در سطح باالتر استاد یار 

 .ق تعلیم و تحقیق آزادانه می دهداین دو گروه از استادان دارای یک تمایز هستند که به آنها ح

 : محققان 

وظیفۀ آنها توسعۀ زمینه ای تحقیق و انجام کارهای تعمیمی مفید در مقوله های اداری آموزش می 

 . باشد 

 :استادان قرار دادی 
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 میگوید که دانشگاهها به منظور رویارویی با 98/222شمارۀ (MURST) قانون مورست 

 فعالیتهای آموزشی یکپارچه ، می توانند قید کنند قراردادهای آموزش خصوصی ضروری یا برای

 ، )  سال 6برای یک سال ، تمدید مجدد نه برای بیشتر از ( شخصی موقت را 

 : ناسان زبانشناسی شهمکارانی که زبان بومی دارند و کار

 زبان بومی برای یاد دادن زبانهای ضروری ، دانشگاهها می توانند استخدام کنند همکارانی که به

صحبت میکنند وکارشناسان زبایشناسی با درجه های تحصیلی یا لقب دانشگاهی مناسب خارجی 

 .دیگر ، با یک قرارداد خصوصی قانونی 

 : استادان 

بر طبق توافقات بین المللی و دانشگاهها ـ از طریق اختیارات قبلی دولت ـ می توانند استادان 

 . ات خارجی زبانان بگمارند مخصوص را برای زبان خارجی و ادبی

 که پیش بینی کرده 1998 سال 210 مطابق با قاعدۀ شمارۀ 1998 آوریل سال 16بر پایۀ قانون 

 و یک نوع آگهی داده است برای امتحان دانشیاری ی معلمین رااست تمرکز زدایی شیوۀ استخدام

 . دانشگاهها دانشگاه و محققانی که می خواهندآثارشان انتشار یابد بوسیله رؤسای

 آموزش استثنایی 

 ساختار آموزشی

مراقبت مدرسه ای از شاگردان معلول تقریباً در تمامی مدارس ، در بخشهای عمومی و کالسها در هر 

مقطع و نوعی انجام می گیرد ، بنابراین نمی توان از مؤسسات خاص برای آموزش افراد معلول صحبت 
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 و کر وجود داشته است که قبل اجرای قوانین برای تربیت دانش مؤسسات ویژه اندکی برای افراد کور.کرد

 .آموزان استثنایی بوجود آمده بود 

 این مؤسسات دوره های آموزشی ویژه ای برای حمایت از معلمانی که با دانش آموزان معلول کار 

امکانات فراگیر خواهند کرد و همچنین در حمایت از دوره های آموزشی حرفه ای برای کارهایی که تقریباً 

برای افراد کور از قبیل ، ماساژ برای هنر درمانی فیزیکی ، عملیات صفحۀ کلید تلفن و کشیدن نقاشی ها 

 . می باشند ، ارائه می دهند 

چارچوب قانون در قبال افراد معلول برای ایجاد بخشهایی مانند مهد کودک و کالسهای معمولی 

وری فراهم می کند که کودکان معلول که حتی نمی توانند برای دورۀ ابتدایی و دورۀ راهنمایی زمینه را ط

 موقتی در مدارس حضور داشته باشند ، بتوانند به یادگیری ادامه دهند 

آ ( این بخشها و کالسهای آموزشی بوسیلۀ مدیریت آموزشی استان در ارتباط با بخش بهداشت محلی 

اد با وزیر بهداشت و دپارتمان حزب کارگر تأسیس و بخشهای عمومی و خصوصی تحت قرار د) ل . س . 

 . برای آموزش به کار گرفته می شوند روز در بیمارستانها بستری شده اند 30کودکانی که حداقل .می شوند

مراجع محلی بصورت برنامه ریزی شده ، با مدارس محلی و شبکه های بهداشتی برای آماده کردن ، 

ی آموزشی و توانبخشی  و فراهم کردن خدمات الزم  قرارداد می اجرا کردن و معین کردن پروژه ها

برای همکاری در آموزش دانش آموزان معلول ، قادر ساختن آنها برای شرکت در کالسهای معمولی .بندند

برای کودکستان و مدارس محلی و همچنین برای مدارس خصوصی در مقاطع تحصیلی متوسطۀ غیر عالی  

این آموزشیاران در کنار معلمان .به کار گماشته می شوند) آموزشیار ( علم کمک م. یک تعداد معینی 

رسمی کار می کنند و هر دو مسئولیت ادارۀ کالسها را دارند و این آموزشیاران یک گواهی خاصی دارند 
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که شمارۀ این حکم . که بعد از دو سال دوره بر اساس حکم ریاست جمهوری مورد تشویق قرار می گیرند 

ویژگی خاصی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد برای انواع متنوع معلوالنی . می باشد 1975سال  970

 . که در مدارس ارائه شده اند 

 یاهداف آموزشاصول و

تحصیل برای همۀ افراد جامعه ، یکی از اصول کلیدی است که توسط قانون اساسی جمهوری ایتالیا 

تربیت کردن ، آموزش دادن و تحصیل بچه ها « ید می کند که  تأک30بند اصل شمارۀ  .بیان شده است

 . » وظیفۀ حق والدین بچه هاست 

حکومت جمهوری قوانین کلی برای تحصیل را وضع می کند «  بیان می کند که 33بند اصل شمارۀ 

 .» و مداس دولتی را در همۀ  سطوح آموزشی پایه گذاری می کند 

هروندان است با وظیفه ای که بر عهدۀ دولت است و آن فراهم بنابراین ، این حقی که بر گردن ش

مطابقت می کند البته علیرغم ابزار فردی بدون هیچگونه تفاوت . کردن خدمات تحصیلی مناسب می باشد 

عالوه بر . تأکید شده است34و تبعیض برای رسیدن به باالترین سطح تحصیلی همانطور که در بند شمارۀ 

زگو می کند که تحصیل می تواند مستقیماً توسط دولت و دیگر سازمانها و نهادها که این قانون اساسی با

به این ترتیب حق والدین بچه هاست که برای .شامل مؤسسات خصوصی و غیر انتفاعی است فراهم شود

 .فرزندانشان که یک مدرسۀ دولتی یا غیر دولتی انتخاب کنند به طورصریح شناخته شده است 

اسی ، تحصیل در مدارس دولتی ، اجباری و رایگان است برای همۀ شهروندان برای طبق قانون اس

 سالگی ، تاریخچۀ اخیر سیستم مدرسۀ ایتالیا نشان می دهد که شناخت  14 تا 6 سال از سن 8حداقل 
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رسمی حقوق شهروندان و وظیفۀ دولت فقط نقطۀ عطف قانونی برای تعریف اهداف به تحصیل برای همه  

دراین .احی و زمان بندی اجرای این مرحله بود که منجر به  رسیدن به چنان اهدافی میشودبرای طر

چارچوب ، قانون وضع شده به طور تدریجی ، ساختار افقی و عمودی سیستم آموزشی را با اختصاص دادن 

دم ها همانطور که برای تحصیل اساسی و پایه ای ، مهمترین ق.اهدافش برای هر سطح تحصیلی تعریف کرد

، اصالح مقطع متوسطه بود که حضوردر این مقطع 1995، اصالح برنامۀ آموزشی  مقطع ابتدایی در سال 

 1968 اجباری شد ولی برپایی و تأسیس مدارس پیش دبستانی دولتی در سال 1992های آموزشی در سال 

ک محیط آموزشی است  سال در ی14 تا 3به معنای حضور افراد بین » آموزش اساسی « اگر .اجباری نبود

 ، آموزش بنیادی یک واقعیت و اصلی برای تقریباً کل جمعیت کشور ایتالیا خواهد 1990تا سال 

در نوعی محیط آموزشی مشابه .  از جمعیت جوان در سن مقطع پیش دبستانی 95%درحقیقت ، حدود .بود

سمی در مدارس پیش دبستانی  ساله تحصیل ر14 تا 6 از بچه های 100%مقط پیش دبستانی حضور یافته و 

تحصیل و آموزش بنیادی پیامد اصلی سیاست آموزشی . فرا گیر کردن . و متوسطۀ سطح پایین تر داشته اند 

 هدف اصلی 3بر روی ) با در نظر گرفتن آموزش بنیادی (  سیاست آموزشی 90طی دهۀ .ده های اخیر بود 

 :متمرکز شده است 

 مورد ترک تحصیل کننده ها ، فراهم کردن آموزش اصولی و بنیادی مبارزه با افت تحصیلی بویژه در

برای آن دسته از افراد بزرگسالی که موفق به کسب چنین آموزشی در دوران تحصیلیشان نبوده اند و نیز 

 .باالبردن کیفیت آموزشی در همۀ سطوح تحصیلی 

این ( .ردندنی را پشت سر گذا ساله آموزش پیش دبستا35 تا 3 ، تقریباً همۀ بچه ها 2000تا سال 

 ) . بود 1998 در سال 1/95%نسبت 
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در مورد افراد بالغ بی سواد یا افرادی با کمبوبد جدی در زمینۀ آموزش اساسی شان یک برنامه ملی با 

 شروع شد با هدف فراهم کردن فرصتی برای این 1998از سال  »Centri Territorial Perman « عنوان

ی رسیدن به آموزش بنیادی و اساسی و نیز باال بردن میزان معلومات ، تواناییها و دسته از افراد برا

 .مهارتهایشان 

سومین هدف ذکر شده باال بردن کیفیت تحصیل در همۀ سطوح آموزشی ـ از طریق ابتکاراتی دنبال 

 ، تأسیس شی مدارس ، طرح جدیدی برای تربیت مدرسزشده مثالً از طریق  اصالح ساختار و برنامۀ آمو

 .مؤسسۀ ملی برای ارزیابی سیستم آموزشی و مؤسسه ارائۀ اسناد ملی برای تحقیق و نوآوریهای آموزشی 

 ـ منجر به گسترش آموزش اجباری 1999 ، بحثهای پر کشمکش و فشرده ای ـ در سال 90طی دهۀ 

 .  ساله 9 سال شد یعنی برای یک دورۀ 15تا سن 

ه ساختار سیستم آموزشی را تغییر اساسی می دهد از طریق معرفی اصالحات کنونی انتظار می رود ک

 سال آموزش 9 ساله ، تا انیکه 5 ساله و به دنبال آن یک دوره آموزش متوسطۀ 7یک دورۀ آموزش اساس 

در همین راستا بایستی آموزش . سال اول مقطع متوسطه را پوشش دهد2اجباری دورۀ آموزش بنیادی و نیز 

 سال معرفی شود برای آن دسته از افرادیکه تحصیل رسمی را بعد از اتمام دورۀ 18 تا سن اجباری پاره وقت

 .  خاتمه یابد 2000آموزش اجباری ادامه نخواهند داد که مرحلۀ اصالح و بازبینی بایستی تا سال 

 تنها بدیهی است که به این ترتیب تلقی ای که از آموزش بینادی می شد تغییر یافته که این تغییر نه

متوسطۀ و آشنا تکمیلی  است بلکه نخستین دورۀ مقطع مقدماتیشامل مقطع پیش دبستانی ، ابتدایی متوسطۀ 

 . سازی حرفه ای را هم شامل می شود 
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دانش و مهارت و تبحر و کاردانی . به این معنی که آموزش اساسی ، بایستی برای همۀ افراد جوان 

ناییهای بچه ها در همۀ زمینه های اخالقی ، اجتماعی ، عقالنی وعملی الزم را به منظور گسترش و توسعۀ توا

وخالقیت فراهم کند تا اینکه فعاالنه در زندگی فرهنگی و اجتماعی شرکت کرد و بطور مثبت پاسخگوی 

 . خواسته های بازار کار باشند 

 :از جمله مهترین اصول آموزشی ایتالیا میتوان به موارد ذیل اشاره نمود

 که برای پیشرفت مهارتها و توانائیهای مختلف در آینده آموزش نقشه ساختارهای پایه ای طراحی •

 . الزم است

پایه گذاری زمینۀ آموزشی که در آن نقش و ارزش نا کار آمد روشهای سنتی نشان داده شده و  •

 . اصول اساسی ومهم فرهنگی و اجتماعی پیوند خورده باشدادرعین حال ب

ارتباط  نظیروند ارتباطی مداوم بین آموزش و یادگیری و آیندۀ کاری جوانان اطمینان از وجود ر •

 . قابلیتهای مهارتی و توانائیهای بدست آمده در مدرسه و آنچه که در بازار کار مورد نیاز استمیان 

 ایجاد استقالل داخلی مؤسسه های آموزشی •

 ارزیابی مقررات آموزشی  •

 

 دستاوردهای آموزشی

 آموزش های درون گروهی معلمان واسطه به ریس معلمین کیفیت تدسطح باال رفتن  •

  سطوح آموزشییهکل محتوای واحدهای درسی اصالح •
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 ارائۀ تکنیک های جدید در فرآیند تدریس ـ یادگیری  •

 توانایی مدارس درجهت آماده کردن جوانان برای زندگی وکار موفقیت آمیز افزایش  •

 ن به مدارک تحصیلی پیشرفت چشمگیر در دستیابی جواناکسب  •

مورد استفاده ابزارهای آموزشی مورد استفاده درایتالیا بسیارنزدیک به ابزارهای  •

 . است اگرچه نسبت فارغ التحصیالن هنوزدرسطح پایین قرار داردEUکشورهای

سال و شرکت اجباری در کالس های آموزش فنی و 15افزایش دوره های اجباری تحصیل به  •

 از ادامه مقطع تکمیلی متوسطه خودداری می نمایندل برای کسانی که  سا18حرفه ای تا سن 

. 9  به1990 -91 طی سال درصد 97. 8افزایش نرخ قبولی دانش آموزان در امتحانات نهایی از •

  1996-97سال تحصیلی طی درصد 98

  7. 7  به 2. 2نهایی از آزمون در کاهش نرخ مردودین  •

 طی  درصد4. 6به1990 -96 هایسالطی  درصد 7. 4کاهش نرخ تکرار پایه تحصیلی از •

 1997سال

معلمان بوده ومدارس مشترک این نتایج مهم مطمئناً به خاطر همراهی ومشارکت وسیع و فعالیتهای 

که خود باعث ی درجهت قوی کردن تجهیزات آموزشی به وسیلۀ طرح های هدف دار و کاربردی تحصیل

 . همراهی دانش آموزان می شودافزایش انگیزه ، و افزایش سطح مشارکت و
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 معضالت آموزشی

نسبت به دیگر کشورهای  64 تا 25نرخ پایین افراد برخوردارازمدارج دانشگاهی رده های سنی •

 OECD اروپا و

مقدماتی سطح مدرک فشارکاری،واسطه به ایتالیا جمعیت اکثریت باالترین مدرک تحصیلی  •

 .استمتوسطه 

 نسبت به دیگر کشورهای اروپا ومتوسطۀ تکمیلی تحصیالت جوانان شرکت کننده درنرخ پایین  •

OECD 

• OECD ، درصد کمتری برای از  نشان می دهد که ایتالیا نسبت به دیگر کشورهای عضو

متوسطۀ و یا حتی فارغ التحصیالن تکمیلی درخواست مدرک از فارغ التحصیالن مقطع 

 .داراستبرخورجویای کار هستند  دانشگاهی

و خصوص درایتالیای جنوبی که شامل تعدادزیادی ازافراد تحصیلکرده  ران بهباالی بیکانرخ  •

 و یا مدرک دانشگاهی  متوسطۀتکمیلی مدرک مقطع برخوردار از

 متوسطۀ و آموزش های حرفه ایعدم اجباری بودن مقطع تکمیلی متوسطه  •

 دوره های غیر  را ترک می کنند درمقطع مقدماتی متوسطهبنابراین تعدادی از دانش آموزان که  •

 .اجباری بعدی شرکت نمی کنند

         و ترک تحصیل کنندگان نمردودینرخ باالی  •
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 اصالحات آموزشی

 :سیستم تحصیلی جدید شامل موارد زیر می باشد 

 . ساله 6 تا 3برای بچه های بین ) غیر اجباری ( ـ کودکستان 

 .اله  س13 تا 6برای بچه های بین ) تحصیل اجباری ( ـ  ابتدایی 

ـ  تحصیالت متوسطه که شامل انواع متفاوتی از تحصیالت است که درچهار عرصه موضوعی 

 : جمع آوری شده اند 

 ) سنتی(عرصۀ کالسیک  •

 عرصه علمی  •

 عرصۀ تکنولوژیکی و فنی  •

 عرصۀ هنری  •

دراین دوره ، دانش آموزان می توانند مهارت . دو سال اول تحصیالت متوسطه اجباری می باشد

آگاهیهایشان را مستحکم کرده و گسترش دهند ، تواناییهایشان را دریابند و در اینصورت قادر ها و 

 . خواهند بود آنچه را که برای مطالعه می خواهند انتخاب کنند

کسانیکه تصمیم دارند ازمطالعاتشان بعد ازسال اول درتحصیالت متوسطه دست بردارند یک مدرکی 

 . اری را داشته باشد ، دریافت می کنند که همۀ پیش شرطهای آموزشی اجب

این مدرک همچنین محتوی اطالعاتی دربارۀ آنچه که دانش آموزان یاد گرفته اند و آن مهارتهایی که 

 این مدرک سپس می تواند بعنوان یک اعتبار در آموزش حرفه ای ، شاگردی یا .دبدست آوره اند می باش
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، برای دانش آموزان ی و غیردانشگاهی به تحصیالت باالتردانشگاهاجازۀ ورود.برای ادامۀ تحصیل بکار برود

واحدهای آموزش حرفه ای بوسیله مسئوالن منطقه ای اداره می .بعد از گذراندن امتحان دولتی داده می شود

  .مبادرت می نمایتند ساله و گاهی باالتر 25 تا 16 که به پذیرش افرادشود 

 :گردیده در حوزه آموزش میتوان از موارد ذیل نام برداز جمله عمده ترین اصالحات اعمال 

 مشکالت ادامۀ تحصیل و وارد شدن به بازار کار شناسایی  •

 واحدهای درسی  محتوایی و ساختاری مدارس نیاز به اصالح  •

 درمراکز آموزشی کشور ICTمعرفی  •

 دوره های اجباری تحصیل   مدت زمان افزایش  •

 رسااستقالل داخلی ساختار مد •

با بق اطمهماهنگیهای بسیاردرطول چندین دهۀ انجام طراحان سیستم آموزشی پس ازنش گزی •

 جامعه های نیاز

  پیش دبستانیآموزشدوره های  مختلف برپایی  •

 یدسترسی فلسفی به آموزش •

 مدارس ایتالیا  درهستۀ سنتیبه عنوان انتثال اطالعات   مسئلۀبرساختار مدارس عدم تاکید •

 طمهیا کردن شرایو  دانش آموزان یپیشرفت شخصیتدرجهت افت روشها انتقال و دریتاکید بر •

  درزندگی  خودجهت کاربرد دانسته هایر دآنانی راو ابزار الزم ب

 به کسب تجارب علمی موفق همگانی تشویق  •

 افزایش همکاری و مشارکت شهروندان و کل اجتماع درفعالیت های آموزشی  •
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 ی و انتقال آسان جوانان به بازارکار کامل کردن آموزشهای تحصیلی و حرفه ا •

 و یچند مذهب(گسترش آگاهی دمکراتیک وپایه گذاری فرهنگ براساس قبول پلورالیزم •

 .) آزادی

 کسانی که دورۀ تحصیلی متوسطه را ادامه نمی همدرک فنی حرفه ای به صورت اجباری بارائه  •

 .دهند 

 تحصیلی ارزیابی 

 1973ر زمانهای اخیر مشاهده شده است شروع آن در سال مشکل ارزیابی سیستم آموزش ملی که د

 و قوانین  بعدی بود اما لزوم یک ارزیابی سازمانی و منظم بواسطۀ تغییرات 447به موجب قانون شماره 

 . بزرگ در نتیجۀ استقالل مدارس واحد بود 

آموزشی  ، مؤسسات ملی برای ارزیابی سیستم 1999 ـ ژوئیۀ سال 258به موجب قانون شمارۀ 

این مؤسسات نتیجۀ یک تغییر و تحول در سازمان مرکزی اروپا برای آموزش در فراسکاتی .تأسیس شدند 

(Frascati) بود اما این مؤسسات مسئولیتهای مختلفی داشتند که اصلی ترین آن ارزیابی سیستم آموزشی 

 1999 جوالی 30اریخ  در ت300 و قانون بعدی بشمارۀ 1999 ژوئیۀ 20 در 258قانون شمارۀ . بود 

زمینه را برای سازماندهی مجدد و یک تقسیم بندی دقیق از وظایف بین ساختارهای مختلف که مختص به 

 . حمایت منظم از چگونگی ارزیابی آموزش ، تحقیقات مستند و آموزش هستند فراهم کرده است 

دۀ مؤسسۀ ملی ارزیابی سیستم بعنوان پیامد این تقسیم مسئولیتها ، عملیات بازرسی و ارزیابی به عه

( ، عملیات اسنادی به عهدۀ مؤسسۀ ملی اسناد برای تحقیق تحصیلی ) ای  سابق. دی . ای . سی (آموزشی 
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مؤسسۀ (، عملیات اسنادی به عهدۀ مؤسسۀ منطقه ای تحقیقات تحصیلی ) کتابخانۀ اسناد تحقیقی سابق

تحقیقات .گذاشته شده است) ای . ای . اس . آر . آر . منطقه ای آموزشی ، بررسی ، تحقیق سابق ـ آی 

 . تحصیلی بوسیلۀ قوانین جاری  به مؤسسات مختلف بسته به سطح تحصیلی آنها واگذار می شود 

 قوانین اصلی قانون اساسی 

  1اصل

حاکمیت متعلق به مردم می باشد که بر طبق قواعد و در .ایتالیا جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر کار است

 .ود مقرر در قانون اساسی اعمال می گرددحد

 2اصل

جمهوری ، حقوق تخلف ناپذیر بشر را نه از حیث فردی و نه در تشکیالت جمعی که شخصیت فرد در آن 

شکل می یابد ، به رسمیت می شناسند و تضمین می نماید و خواستار انجام تکالیف مربوط به وحدت 

 .  استسیاسی ، اقتصادی و اجتماعی از سوی افراد

 3اصل

آحاد ملت از شأن اجتماعی یکسان برخوردار می باشند و بدون هیچگونه تبعیض از نظر جنس ، نژاد ، زبان 

بر جمهوری است . ، مذهب ، عقاید سیاسی و شرایط شخصی و اجتماعی در برابر قانون مساوی می باشند

دود کرده و از شکوفایی شخصیت که موانع اقتصادی و اجتماعی را که آزادی و برابر شهروندان را مح

انسان و مشارکت مؤثر تمامی کارگران در تشکیالت سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی کشور جلوگیری می 

 . نماید ، برطرف کند
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 4اصل

جمهوری حق اشتغال به کار را برای آحاد ملت به رسمیت می شناسد و شرایط تحقق این حق را به وجود 

 حسب انتخاب و امکانات خود ، فعالیت و شغلی را که در جهت پیشرفت هر شهروند باید بر. می آورد

 . مادی و معنوی جامعه باشد ، انجام دهد

 5اصل

جمهوری به صورت نهادی واحد و غیر قابل تقسیم بوده ، خود مختاریهای محلی را به رسمیت می شناسد 

بسته به دولت می باشد ، تالش گسترده و بدان عنایت دارد ، در جهت تمرکز زدایی اداری در اداراتی که وا

می نماید و اصول و روشهای قانونگذاری خود را در جهت ضرورتهای خودمختاری و تمرکز زدایی 

 . هماهنگ می سازد

 6اصل

 . جمهوری به موجب مقررات خاص از اقلیتهای زبانی حمایت می کند

 7اصل

د از حاکمیت و استقالل برخوردار می دولت و کلیسای کاتولیک هریک به سبب مقررات مربوط به خو

هرگونه تغییر در این معاهدات که با توافق . روابط آنها بر طبق معاهدات الترن تنظیم گردیده است. باشند

 . طرفین باشد ، نیازی به بازنگری در قانون اساسی ندارد

 8اصل

های مذهبی غیر کاتولیک مجاز فرقه . کلیه فرقه های مذهبی در برابر قانون از آزادی مساوی برخوردارند

می باشند که طبق اساسنامه های خاص خویش ، تشکیالت ویژه خود را داشته باشند ، مشروط بر اینکه 
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قانون ، روابط این فرقه ها را با دولت ، بر پایه . اساسنامه های مزبور مغایر مقررات قانونی ایتالیا نباشند

 .دتفاهم با نمایندگان هر فرقه تنظیم می کن

 9اصل

جمهوری از مکانها و میراث . جمهوری توسعه امور فرهنگی و تحقیقات علمی و فنی را مساعدت می نماید

 . باستانی ، تاریخی و هنری حفاظت می کند

 10اصل

نظام حقوقی ایتالیا مطابق با اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل می باشد ، وضعیت حقوقی خارجیان را 

اتباع خارجی که در کشورشان از . معاهدات بین المللی منطبق باشد ، تنظیم می کندقانونی که با عرف و 

اعمال مؤثر آزادیهای دموکراتیکی که در قانون اساسی ایتالیا تضمین شده ممنوع هستند ، دارای حق 

تسلیم پناهنده خارجی . پناهندگی در قلمرو جمهوری طبق شرایطی که قانون تهیه کرده است ، می باشند

 )× .(دارای جرم سیاسی ، ممنوع می باشد

 چنین مقرر داشته 1967 ژوان 21 مصوب 1در مورد این اصل قانون اساسی شماره ) : × (  پاورقی >>

 : است 

  <<. آخرین بند از اصل بیست و هفتم قانون اساسی شامل جرایم منجر به کشتار دستجمعی نمیشود

 11اصل

اوز به آزادی دیگر ملتها و نیز به عنوان راه حل دعاوی بین المللی مطرود می ایتالیا جنگ را به عنوان ابزار تج

ایتالیا به شرط دارابودن شرایط مساوی با دیگر ملتها ، محدودیتهایی در حاکمیت خود رضایت می . داند

 بین ایتالیا سازمانهای. دهد که برای استقرار نظم تضمین کننده صلح و عدالت در میان ملتها ضروری باشد
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 . المللی که تعیین هدفی را تعقیب می کنند ، پیشنهاد و آنها را مساعدت می نماید

 12اصل

 . پرچم جمهوری از سه رنگ سبز ، سفید و سرخ در سه نوار عمودی با ابعاد مساوی تشکیل می گردد

 13اصل

ن محدود نمودن هرگونه بازداشت ، بازرسی یا بازجویی افراد و همچنی.آزادی فردی از تعرض مصون است

آزادی افراد به هر نحو ممنوع است ، مگر به حکم مستدل مراجع قضایی و در موارد و به گونه ای که در 

در موارد استثنایی ضروری و فوری که در قانون به صراحت ذکر شده است ، . قوانین پیش بینی شده است

 ساعت مراتب را به 48ط بر این که ظرف نیروهای انتظامی می توانند اقداماتی موقتی اتخاذ کنند ، مشرو

 ساعت بعدی تأیید 48اطالع مراجع قضایی برسانند ، چنانچه مراجع مذکور صحت این اقدامات را ظرف 

هرگونه آزار جسمانی و اخالقی نسبت به افرادی . ننمایند ، اقدامات یادشده از درجه اعتبار ساقط می گردد

قانون . د شده است ، ممنوع بوده و مرتکبین مجازات خواهند شدکه به نحوی آزادیهای فردی آنها محدو

 .حدود بازداشت مقدماتی را تعیین خواهد نمود

 14اصل

هیچکس نمی تواند به تفتیش ، تجسس و یا ضبط اموال مبادرت نماید . اقامتگاه افراد از تعرض مصون است

 تضمینهایی که برای حمایت از آزادی ، مگر در موارد و طبق روشهایی که قانون مشخص کرده و با رعایت

ضوابط بازرسیها و تفتیشهایی که به دالیل بهداشتی و امنیت عمومی یا رأی . شخص مقرر گردیده است

 .مقاصد اقتصادی و مالیاتی صورت می گیرد ، از طریق قوانین خاص تعیین می شود

 15اصل
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هیچگونه محدودیتی در این . قابل تعرض استآزادی و محرمانه بودن مکاتبات و دیگر انواع ارتباطات غیر 

 .خصوص صورت نخواهد گرفت مگر به حکم مراجع قضایی که بر طبق تضمینهایی قانونی صادر شده باشد

 16اصل

همه اتباع کشور می توانند در هر نقطه ای از قلمرو ملی تردد و یا اقامت نمایند ، مگر اینکه قانون به طور 

هیچگونه محدودیتی به دالیل سیاسی .  بهداشتی و امنیتی وضع کرده باشدکلی محدودیتهایی به دالیل

همه افراد آزادند که از خاک جمهوری خارج شوند یا به آن بازگردند ، مگر آنکه در . اعمال نمی شود 

 . برابر قانون تعهداتی داشته باشند

 17اصل

کسب اجازه قبلی برای .  می باشندکلیه اتباع کشور حق اجتماع مسالمت آمیز و غیر مسلحانه را دارا

اجتماعات در . اجتماعات ، حتی در مکانهایی که رفت و آمد افراد در آنها آزاد است ، ضروری نیست

اماکن عمومی باید پیشاپیش به اطالع مقامات رسانده شود و مقامات نیز نمی توانند آنها را ممنوع نمایند 

 .یمگر به دالیل مستدل امنیتی و بهداشت عموم

 18اصل

کلیه اتباع کشور بدون کسب اجازه ، آزادانه حق تشکیل انجمنهایی را که اهداف آنها برای افراد ممنوعیت 

انجمنهای سری و انجمنهایی که حتی به طور غیر مستقیم اهداف . جزایی نداشته باشد ، دارا می باشند

 .شندسیاسی را از طریق سازمانهای نظامی تعقیب می کنند ، ممنوع می با

 19اصل

هرفرد حق دارد آشکارا و آزادانه عقاید مذهبی خود را به هر شکلی اعم از انفرادی یا جمعی اظهار نموده ، 
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در مورد آن به تبلیغ بپردازد و مراسم مذهبی خود را به صورت فردی یا جمعی انجام دهد ، مشروط بر این 

 .که شعار آن مغایر با اخالق حسنه نباشد

 20اصل

یسایی و اهداف مذهبی و فرهنگی یک انجمن یا یک مؤسسه ، موجب اعمال محدودیتهای قانونی ماهیت کل

 .ویژه و نیز تعهدات مالیاتی خاصی برای تأسیس و یا اهلیت قانونی و یا هرگونه فعالیت آن نمی شود

 21اصل

مطبوعات . از کندهر فرد حق دارد عقاید خود را به صورت گفتار ، نوشتار و یا هر وسیله نشر دیگری ابر

مطبوعات را نمی توان توقیف کرد ، مگر به موجب . نیازی به کسب اجازه نداشته و نباید سانسور گردند

حکم مستدل صادره از سوی مقامات قضایی در موارد ارتکاب جرمهای مشهودی که قانون مطبوعات به 

ن مطبوعات جهت تعیین صراحت پیش بینی کرده است ، و یا درصورت نقض قواعد قانونی که قانو

 . مرتکبین جرم مقرر نموده است

در چنین مواردی ، چنانچه فوریت امر محرز باشد و دخالت به موقع مقامات قضایی امکان پذیر نباشد ، 

توقیف مطبوعات ادواری می تواند توسط مأمورین پلیس قضایی صورت گیرد که در این صورت موضوع 

 24چنانچه مقامات قضایی ظرف . ت به اطالع مقامات قضایی برسد ساع24باید فوراً و حداکثر ظرف 

قانون می تواند با وضع مقررات کلی . ساعت اقدام پلیس را تأیید نکنند ، توقیف باطل و بدون اثر خواهد شد

نشریات نمایشها و دیگر . مقرر که نام تأمین کنندگان منابع مالی مطبوعات ادواری به اطالع عموم برسد

قانون اقدامات مناسب برای .  نمایش و بیان که با اخالق حسنه مغایر باشند ، ممنوع هستندراه های

 .پیشگیری و جلوگیری از تخلفات را تعیین خواهد کرد
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 22اصل

 .هیچکس را به دالیل سیاسی نمی توان از ملیت ، اهلیت قانونی و نام خودش محروم نمود

 23اصل

 .  ارث ، مگر به موجب قانون نباید وضع گرددهیچگونه مالیات بر اموال شخصی یا بر

 24اصل

هرکس به منظور احقاق حق و دفاع از حقوق و منافع مشروع خود می تواند به دادگاه های صالح مراجعه 

سازمانهای ویژه ، . حق دفاع در هر وضعیتی و در هر مرحله از دادرسی حقی غیر قابل تعرض است. نماید

قانون شرایط و . فراد بی بضاعت را در کلیه دادگاه ها تضمین می کننداحقاق حق و دفاع از حقوق ا

 .اقدامات مقتضی را به منظور جبران اشتباهات قضایی تعین می نماید

 25اصل

 .هیچکس را نمی توان از دادخواهی در برابر قاضی منصوب به موجب قانون منع نمود

.  که قبل از ارتکاب جرم الزم االجرا شده باشدهیچکس را نمی توان مجازات نمود ، مگر به موجب قانونی

هیچکس را نمی توان تحت عنوان اقدامات امنیتی مقید و محدود نمود ، مگر در مواردی که قانون مقرر می 

 .دارد

 26اصل

استرداد مجرمی که تبعه ایتالیا می باشد امکان پذیر نیست ، مگر در مواردی که به صراحت در معاهدات 

 . رر شده باشد بین المللی مق

 . استرداد مجرمان سیاسی تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست
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 27اصل

مجازاتها نمی توانند . متهم تا صدور حکم قطعی بی گناه تلقی می شود. مسؤلیت کیفری جنبه شخصی دارد

. شنددربرگیرنده رفتارهایی برخالف احساسات بشری باشند ، بلکه باید جنبه بازپروری محکوم را داشته با

 . مجازات اعدام ممنوع است ، مگر در موارد پیش بینی شده در قوانین نظامی زمان جنگ

 28اصل

کارمندان و مأموران دولت و مؤسسات دولتی در قبال تخلف از قوانین کیفری ، مذهبی و اداری مستقیماً 

 .باشددر چنین مواردی مسؤلیت مدنی متوجه دولت و مؤسسات دولتی نیز می . مسؤلیت دارند

 29اصل

ازدواج براساس .جمهوری حقوق خانواده را به عنوان جامعه طبیعی مبتنی بر ازدواج به رسمیت می شناسند

تساوی اخالقی و حقوقی زوجین تنظیم گردیده و قانون به منظور تضمین انسجام خانواده حدود آن را مقرر 

 .می نماید

 30اصل

والدین است ، ولو آنکه فرزندان به صورت غیر قانونی و حضانت و آموزش و تربیت فرزندان وظیفه و حق 

درصورت عدم صالحیت والدین برای حضانت اطفال ، قانون مشخص خواهد . نامشروع متولد شده باشند

قانون ، تمامی حمایتهای قانونی و اخالقی را برای متولدین . کرد که این وظایف چگونه باید انجام پذیرد

حدود و نحوه تعیین . بر با حقوق فرزندان مشروع خانواده به رسمیت می شناسدغیرقانونی و نامشروع برا

 .هویت والدین را قانون مقرر می کند

 31اصل
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جمهوری از طریق اتخاذ اقدامات اقتصادی و غیره ، تشکیل خانواده و انجام وظایف مربوط به آن را تسهیل 

جمهوری از مادران ، . وف خواهد داشتخواهد کرد و توجه ویژه ای به خانواده های پرجمعیت معط

 . کودکان و جوانان حمایت و به انجمن های الزم برای نیل به هدفهای فوق کمک می کند

 32اصل

جمهوری ، بهداشت عمومی را به عنوان حق اساسی فرد و در جهت منافع جمع مورد حمایت قرار می دهد 

هیچکس را نمی توان بدون حکم قانونی به . ی کندو بهداشت رایگان را برای افراد بی بضاعت را تضمین م

قانون در هیچ موردی نباید از محدودیتهایی که برای . اتخاذ روش بهداشتی و درمانی خاص ملزم نمود

 .احترام به شخصیت انسانی مقرر شده اند ، تخطی نماید

 33اصل

و تربیت مقرر می کند و مدارس دولت قواعد کلی را در زمینه تعلیم . هنر و علم و آموزش آنها آزاد است

مؤسسات خصوصی و افراد حقیقی . دولتی را برای رشته و درجه های مختلف آموزشی تأسیس می نماید

قانون در تعیین حقوق . بدون ایجاد تعهد مالی برای دولت حق تأسیس مدارس و مؤسسات آموزشی را دارند

لتی هستند ، باید آزادی کامل را برای آنان و وظایف مدارس غیردولتی که خواهان تساوی با مدارس دو

به .تضمین نماید و دانش آموزان این مدارس را از حیث آموزش برابر با دانش آموزان مدارس دولتی بشناسد

منظور راه یابی به سطوح مختلف تحصیلی و دستیابی به مدارک تحصیلی و نیز اخذ عناوین تخصصی و حرفه 

مؤسسات عالی فرهنگی مانند دانشگاهها و فرهنگستانها حق . لزامی استای شرکت در یک امتحان دولتی ا

 .دارند در چارچوب قوانین کشور ، دارای تشکیالت مستقل باشند

 34اصل
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. آموزش ابتدائی حداقل به مدت هشت سال اجباری و رایگان است. تحصیالت برای همگان آزا د است

. نائی مالی ، حق دارند که مدارج علمی باال را طی نمایندافراد شایسته و با استعداد حتی درصورت عدم توا

جمهوری در جهت تحقق این حق با دراختیار گذاردن بورس تحصیل و تخصیص حقوق برای خانواده ها و 

 .انواع دیگر کمکها که باید از طریق برگزاری کنکور انجام گیرد ، اقدام می نماید

 35اصل

جمهوری بر تعلیم آموزش حرفه ای . را مورد حمایت قرار می دهدجمهوری همه انواع و مصادیق اشتغال 

جمهوری تشکیل سازمانها و معاهدات بین المللی را که در جهت تأیید و تنظیم . کارگران اهتمام می ورزد

جمهوری آزادی مهاجرت . حقوق کار فعالیت می کنند ، پیشنهاد می نماید و مورد مساعدت قرار می دهد

شناسد به استثنای مواردی که به منظور مصالح عمومی در قانون به نحو دیگری پیش بینی را به رسمیت می 

 .شده باشد و همچنین ازحقوق کارگران ایتالیائی در خارج از کشور حمایت می نماید

 36اصل

کارگر حق دریافت متناسب با کمیت و کیفیت کاری را که انجام می دهد ، دارا می باشد و در هر صورت 

قانون حداکثر زمان . جرت باید برای وی و خانواده وی یک زندگی آزاد و شرافتمندانه را تضمین نمایداین ا

کارگران حق استفاده از تعطیالت هفتگی و مرخصی سالیانه را دارا می .یک روز کاری را معین می نماید

 . باشند و حقوق مزبور را نمی توان الغا نمود

 37اصل

وی با کارگر مرد است و در مقابل کار مساوی دستمزدی برابر دستمزد کارگر زن دارای حقوق مسا

شرایط کار باید به نحوی باشد که به وی امکان ایفای نقش اساسی زن را . کارگران مرد دریافت می کند
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حداقل سن برای . در کانون خانواده بدهد و حمایت خاص و کافی از مادران و کودکان را تضمین نماید

جمهوری به موجب مقررات خاص از نوجوانان .  دریافت دستمزد را قانون تعیین می نمایدکار در برابر

 .صغیر حمایت نموده و در مقابل کار مساوی ، حق دریافت اجرت مساوی را برای آنان تضمین می نماید

 38اصل

 حق دارند از هریک از آحاد ملت که قادر به انجام کار نیستند و محروم از وسایل امرار معاش می باشند،

کارگران حق برخورداری از آتیه را برای آنها مقرر . کمک خرجی و مددکاری اجتماعی برخوردار شوند

، دارند و در صورت بروز حادثه ، بیماری ، ازکارافتادگی ، کهنسالی و بیکاری اجباری ، حق  شده است

اشخاص بدون مهارت و . ضمین می شوداستفاده از امکانات متناسب با نیازهای زندگی اجتماعی برای آنها ت

وظایف مقرر شده در این اصل برعهده . از کارافتادگان حق استفاده از بازآموزی حرفه ای را دارا می باشند

مددکاری خصوصی آزاد .ارگان ها و مؤسسه هایی است که دولت قبالً آنها را تشکیل داده یا می دهد

 .است

 39اصل

هیچ گونه تعهدی را نمی تواند بر اتحادیه به جز ثبت آن در ادارات . استتشکیل اتحادیه های صنفی آزاد 

ثبت اتحادیه ها مشروط به داشتن اساسنامه ای است .محلی یا مرکزی مطابق مقررات قانونی تحمیل نمود

سندیکاهای به ثبت رسیده دارای شخصیت . که نظام داخلی اتحادیه ها را بر اصول دموکراسی بنیان نهد

ی باشند ، آنها می توانند به نمایندگی از طرف اعضای خود پیمانهای دسته جمعی کار منعقد نمایند حقوقی م

 . که برای کلیه اعضای طبقه شغلی مربوط به آن الزم االجرا خواهدبود

 40اصل
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 . حق اعتصاب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به آن اعمال می گردد

 41اصل

چنین فعالیتی نباید با مصالح اجتماعی مغایر باشد و یا موجب لطمه . استفعالیت اقتصادی خصوصی آزاد 

قانون برنامه ها و نظارت های مناسبی را مقرر می دارد تا . زدن به امنیت ، آزادی و حیثیت افراد گردد

 .فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی و خصوصی به سوی اهداف اجتماعی هدایت و هماهنگ شوند

 42اصل

اموال اقتصادی متعلق به دولت ، سازمانها و یا اشخاص حقیقی . مومی یا خصوصی می باشدمالکیت ، ع

قانون ، مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته و آن را تضمین می نماید و همچنین راه های کسب . است

ن و انتفاع و نیز حدود مالکیت خصوصی را به منظور تضمین نقش اجتماعی و در دسترس همگان قرار داد

سلب مالکیت خصوصی به منظور رعایت منافع عمومی ، صرفاً و در مواردی که قانون . آن ، تعیین می کند

قانون ، قواعد و حدود وراثت قانونی و . پیش بینی می نماید ، و به شرط جبران خسارت امکان پذیر است

 .وراثت از طریق وصایت و همچنین حق دولت بر ماترک را تعیین می نماید

 43اصل

به منظور هدفهای عام المنفعه ، قانون اصوالً می تواند از طریق سلب مالکیت و با پرداخت خسارت ، 

مؤسسات معین و یا مؤسسه هایی را که با خدمات ضروری مردم یا منابع انرژی سروکارداشته و منافع 

رگران یا اتحادیه مصرف عمومی بسیار باالیی ارائه می دهد ، به دولت یا مؤسسه های عمومی یا اتحادیه کا

 . کنندگان اختصاص یا انتقال دهد

 44اصل
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به منظور بهره برداری منطقی از خاک و استقرار روابط عادالنه اجتماعی ، قانون تعهدات و مقرراتی برای 

تملک اراضی خصوصی وضع ، و بر حسب نواحی و مناطق کشاورزی ، محدودیتهایی در مورد مساحت 

ت اراضی ، تغییر شکل زمینهای وسیع و بازسازی واحدهای تولیدی را ترغیب و مقرر آنها تعیین و اصالحا

حفاظت و اصالح زمینهای مناطق . قانون ، مالکیتهای کوچک و متوسط را یاری می نماید. می کند

 .کوهستانی را قانون مقرر می کند

 45اصل

 هدف سودجویانه وشخصی را مد جمهوری نقش اجتماعی تعاونی را که بر اساس همکاری متقابل باشد و

قانون گسترش تعاونی را از طریق مناسبترین شیوه ها پیشنهاد و . نظر قرار نداده باشد ، به رسمیت می شناسد

قانون حمایت و توسعه . مساعدت می کند و با نظارتهای خاص ، ویژگی و مقاصد آن را تضمین می کند

 .صنایع دستی را مد نظر قرار می دهد

 46اصل

هوری به منظور رشد اقتصادی و اجتماعی کار و هماهنگی با ضروریات تولید ، همکاری کارگران را جم

 . در اداره نمودن مؤسسه ها برطبق کیفیات و در محدوده ضابطه ها و مقررات قانونی به رسمیت می شناسد

 47اصل

اده و عملیات اعتباری را جمهوری تشویق پس انداز و حمایت از آن را در کلیه اشکال مورد توجه قرار د

جمهوری دستیابی افراد به مالکیت مسکن ، مالکیت . تنظیم و هماهنگ و براجرای آن نظارت می نماید

اراضی زراعی و همچنین سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم را در سهام شرکتهای بزرگ تولیدی کشور 

 .، از طریق پس اندازهای عمومی ترغیب می نماید
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 48اصل

آراء .می آحاد ملت اعم از زن و مرد که به سن قانونی رسیده اند ، حق شرکت در انتخابات را دارندتما

شرکت در انتخابات یک وظیفه مدنی . فردی و به صورت آزاد و مخفی بوده و دارای ارزش یکسان است

کم کیفری حق رأی را نمی توان محدود نمود ، مگر در صورت عدم اهلیت مدنی ، یا در نتیجه ح. است

 .نهایی و یا باالخره در صورت عدم قابلیت اخالقی به نحوی که در قانون پیش بینی شده است

 49اصل

تمام شهروندان آزادانه حق دارند به منظور مشارکت در تعیین سیاست ملی به روش دموکراتیک در احزاب 

 .تشکیل یابند

 50اصل

رخواست تصویب قوانین با بیان نیازهای عمومی به تمام افراد ملت می توانند تقاضاهای خود را برای د

 .مجلسین ارسال کنند

 51اصل

تمام افراد ملت اعم از مرد و زن می توانند در شرایط برابر ، طبق کیفیات مقرر در قانون به استخدام دولت 

ایتالیایهایی که قانون می تواند برای .درآیند و یا مشاغلی را که از طریق انتخابات به دست می آید ، برگزینند

تبعه جمهوری نیستند ، در مورد استخدام دولتی یا مشاغلی که از طریق انتخابات به دست می آید ، حقوقی 

هرکس که به تصدی مشاغل دولتی که از طریق انتخابات به دست می آید . مساوی با اتباع ایتالیا قائل شود

رصت زمانی الزم برای انجام وظایف محوله منصوب شود ، ضمن حفظ سمت سازمانی خود ، حق دارد از ف

 . برخوردار باشد
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 52اصل

خدمت سربازی در چارچوب قانون و کیفیات مقرر . دفاع از میهن برای هر شهروند وظیفه ای مقدس است

انجام خدمت سربازی نباید باعث لطمه زدن به وضع شغلی افراد گردد و حقوق . در آن اجباری می باشد

 .سازمان نیروهای مسلح ، برخاسته از روح دموکراتیک نظام جمهوری می باشد.ل نمایدسیاسی آنان را مخت

 53اصل

تمام افراد مکلفند به نسبت توانایی مالی خویش در هزینه های عمومی کشور سهیم گردند نظام مالیاتی 

 .براساس معیارهای تصاعدی مقرر می گردد

 54اصل

.  باشند و اصول قانون اساسی و کلیه قوانین را مراعات نمایندتمامی افراد ملت مکلفند به جمهوری وفادار

اتباع ایتالیا که عهده دار مشاغل دولتی می گردند ، ملزم به ایفای وظایف خود به نحو ی منظم و 

 . شرافتمندانه بوده و در مواردی که قانون مقرر داشته ، ملزم به ادای سوگند می باشند

 55اصل

اجالسیه مشترک پارلمان که از . گان و مجلس سنای جمهوری تشکیل می گرددپارلمان از مجلس نمایند

 .اعضای مجلسین تشکیل می گردد ، منحصراً در مواقعی است که در قانون اساسی مقرر گردیده است

 56اصل

اعضا ی مجلس نمایندگان به موجب آزادی عمومی ملت و به طور مستقیم انتخاب می شوند ، تعداد ) ×(

افراد می توانند به نمایندگی مجلس نمایندگان انتخاب .  آن بالغ بر ششصدو سی نفر می باشندنمایندگان

توزیع کرسیهای نمایندگی بین نواحی . شوند که در روز انتخابات حداقل بیست و پنج سال تمام داشته باشند
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یع کرسیها به  و توز630مختلف براساس تقسیم تعداد ساکنان جمهوری طبق آخرین سرشماری عمومی بر 

نسبت جمعیت هر ناحیه بر مبنای خارج قسمت های کل و باالترین تعداد آرای بدست آمده ، صورت می 

 . گیرد

 تغییر یافت 1962 فوریه 9 مصوب 2 قانون اساسی شماره 2این اصل به موجب ماده ) : ×( پاورقی >>

>>) ×( 

 57اصل

هیچ منطقه ای نبایدتعداد . نتخاب می شوندنمایندگان مجلس سیاسی جمهوری بر مبنای منطقه ای ا

سناتورهای آن از هفت نفر کمتر باشد ، به استثنای مولیزه که دو سناتور دارد و واله داأاوستا که دارای یک 

توزیع کرسیها بین مناطق ، پس از اعمال مقدماتی مقررات مندرج در بند پیشین ، به تناسب . سناتور است

ین سرشماری عمومی و در مبنای خارج قسمتهای کل و باالترین تعداد آرای جمعیت مناطق بر اساس آخر

 . بدست آمده ، صورت خواهد پذیرفت

 تغییر یافت و 1962 فوریه 9 مصوب 2 قانون اساسی شماره 2این اصل به موجب ماده ) : ×( پاورقی >>

  <<باال جایگزین آن شد  به موجب مقررات 1962 دسامبر 27 مصوب 3 قانون شماره 2به نوبه خود ماده 

 58اصل

 سال تمام 25سناتورها به موجب آرای عمومی و به صورت مستقیم از طرف رأی دهندگانی که حداقل 

انتخاب شوندگانی که به سن چهل سالگی رسیده باشند ، واجد شرایط سناتور . دارند ، انتخاب می شوند

 . شدن می باشند

 59اصل
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رییس . عمر سناتور قانونی است ، مگر اینکه از این شغل انصراف دهدهر رییس جمهور سابق ، مادام ال

جمهور می تواند پنج نفر از اتباع کشور را که به علت کارها یا موفقیتهای استثناییشان در زمینه های 

 . داجتماعی ، علمی ، هنری و ادبی به افتخار میهنی نائل آمده اند ، به عنوان سناتور مادام العمر منصوب نماین

 60اصل

هر دوره مجلسین نمی . دوره نمایندگی مجلس نمایندگان و مجلس سنای جمهوری پنج سال است ) ×(

 . تواند تمدید گردد ، مگر به موجب قانون و فقط در صورت بروز جنگ

 تغییر یافت 1963 فوریه 9 مصوب 2 قانون اساسی شماره 2این اصل به موجب ماده ) : ×( پاورقی >>

>>  
 61اصل

تا زمانی که دوره مجلسین . نتخابات مجلسین جدید حداکثر هفتاد روز پس از انتخابات تشکیل می گرددا

 . جدید آغاز نگردیده است ، نمایندگان مجلسین پیشین به کار خود ادامه خواهند داد

 62اصل

اجالسیه فوق . اولین اجالس قانونی مجلسین در اولین روز غیر تعطیل ماه فوریه و اکتبر تشکیل می گردد

العاده هر یک از مجلسین بنا به دعوت رییس جمهور یا رییس مجلس و همچنین بنا به تقاضای یک سوم از 

تشکیل جلسه فوق العاده یکی از مجلسین به منزله دعوت .نمایندگان مجلس مربوطه تشکیل می گردد

 . قانونی از مجلس دیگر نیز می باشد

 63اصل

هنگام . ای خود ریاست مجلس و اعضای هیأت رییسه را انتخاب می نمایندهر یک از مجلسین از بین اعض
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تشکیل اجالس مشترک پارلمان ، ریاست قانونی آن به عهده رییس و هیأت رییسه مجلس نمایندگان خواهد 

 .بود

هریک از مجلسین آیین نامه های داخلی خود را به موجب رأی اکثریت مطلق اعضای خود تصویب خواهند 

با این حال دو مجلس ، به طور مجزا یا مشترک می توانند تصمیم . لسات مجلسین علنی می باشندج. نمود

تصمیمات اجالس مشترک مجلسین در صورتی معتبر خواهد بود که به . به تشکیل جلسه غیر علنی بگیرند

مات موجب آرای اکثریت حاضر در جلسه اتخاذ گردیده باشد ، مگر این که قانون اساسی برای تصمی

اعضای شورای وزیران گرچه عضو مجلس نیستند ، حق حضور . متخذه نصاب ویژه ای را معین کرده باشد

چنانچه هر یک از وزیران مورد سؤال قرار گیرد ، وزیر مذکور . در جلسات مجلسین را دارا می باشند

 . خطابه ایراد نمایندهر زمان که وزیران بخواهند ، می توانند در مجلسین . موظف به حضور در مجلس است

 64اصل

. قانون مواردی را که با نمایندگی در مجلس نمایندگان و سنا مغایرت یا ناسازگاری دارد ، معین می نماید

 .هیچکس نمی تواند همزمان سمت نمایندگی را در دومجلس عهده دار باشد

 65اصل

علل مغایرت یا عدم هر یک از مجلسین در خصوص صحت اعتبارنامه اعضای خود و هم در مورد 

 .صالحیت اعضا برای احراز سمت نمایندگی تصمیم گیری می نماید

 66اصل

 .هر عضو پارلمان نماینده ملت است و وظایف خود را بدون وابستگی به مرجع خاصی انجام می دهد 

 67اصل
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گی تحت تعقیب اعضای پارلمان را نمی توان به سبب اظهار عقاید و آرای خود در زمان انجام وظایف نمایند

هیچ یک از اعضای مجلسین را بدون کسب اجازه از مجلس مربوطه نمی توان تحت تعقیب . قرار داد

سلب آزادیهای شخصی ، بازجویی ، تفتیش بدنی ، و تفتیش محل سکونت و توقیف آنان . کیفری قرار داد

، حکم جلب یا بازداشت ممنوع است ، مگر آن که در حین ارتکاب جرمی دستگیر شوند که برای آن جرم 

چنین کسب اجازه ای از مجلس حتی برای بازداشت یا حبس نماینده مجلس به منظور اجرای . الزامی باشد

 .حکمی که علیه وی صادر شده ولو آن که حکم الزم االجرا و قطعی باشد ، ضروری است

 68اصل

 . اهند داشتاعضای پارلمان به میزانی که قانون تعیین می کند ، حقوق دریافت خو

 69اصل

 .هر دو مجلس به طور مشترک امر قانونگذاری را انجام می دهند

 70اصل

پیشنهاد قوانین ، وظیفه دولت و هریک از اعضای مجلسین و همچنین ارگانها و سازمانهایی است که به 

 که پنجاه آحاد ملت می توانند از طریق پیشنهادی. موجب قانون اساسی این حق به آنها اعطا گردیده است

هزار شهروند دارای حق رأی ارائه داده اند و به صورت الیحه درآمده باشد ، تقاضای تصویب قوانینی را 

 .بنمایند

 71اصل

الیحه ای که به هریک از مجلسین پیشنهاد می گردد ، طبق مقررات آیین نامه آن مجلس ، در کمیسیون 

ت تصویب ماده به ماده به رأی نهایی گذاشته مربوطه و سپس در همان مجلس ، رسیدگی شده و سپس جه
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آیین نامه مجلسین نحوه رسیدگی سریع به لوایحی را که فوریت آنها محرز شده باشد تعیین می . می شود

همچنین در آیین نامه ، شرایط و نحوه ارجاع لوایح قانونی جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیونها . نماید

در این شرایط نیز ، . ل از گروههای ویژه مجلس مربوطه تعیین می شودو نیز به کمیسیونهای دائمی متشک

چنانچه دولت با یک دهم از نمایندگان یا یک پنجم از اعضای کمیسیون مربوطه تقاضا نمایند که الیحه به 

شور گذاشته و در مجلس رأی گیری شود و یا این که تصویب نهایی آن منوط به اعالم رأی اکثریت 

آیین نامه ، شرایط علنی بودن کار . د ، الیحه تا زمان تصویب قطعی در اختیار مجلس می ماندنمایندگان شو

رویه معمول بررسی و تصویب مستقیم مجلس ، همیشه در مورد لوایح قانونی . کمیسیونها را تعیین می نماید

اری ، اجازه تصویب مربوط به قانون اساسی و قانون انتخابات و لوایح مربوط به تعویض اختیار قانون گذ

 .معاهدات بین المللی ، تصویب بودجه و تعیین حسابها اعمال می گردد

 72اصل

چنانچه هر یک از . قوانین پس از تصویب ظرف مدت یک ماه توسط رییس جمهور توشیح می شوند

 مجلس مجلسین با اکثریت مطلق آرا فوریت یک قانون را اعالم نمایند ، در مدت زمان تعیین شده توسط آن

قوانین بالفاصله پس از موافقت رییس جمهور به طور رسمی به اطالع .، قانون مذکور توشیح خواهد شد

عموم مردم خواهد رسید و ظرف مدت پانزده روز پس از انتشار رسمی به مورد اجرا گذارده می شود ، مگر 

 .این که در همان قانون مهلت دیگری معین شده باشد

 73اصل

 از توشیح یک قانون می تواند با ارسال پیام مستدلی به مجلسین تقاضای بررسی مجدد آن رییس جمهور قبل

 . چنانچه مجلسین قانون مورد نظر را مجدداً تأیید نماید ، آن قانون باید به طور رسمی اعالم گردد. را بنماید
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 74اصل

 که قدرت قانونی دارد ، اعالم همه پرسی عمومی به منظور لغو کامل یا قسمتی از یک قانون یا حکمی

مراجعه . زمانی انجام می پذیرد که تعداد پانصد هزار نفر رأی دهنده یا پنج شورای منطقه خواستار آن باشند

به آرای عمومی در مورد قوانین مالیاتی و بودجه و همچنین عفو و بخشودگی و تخفیف مجازات و تصویب 

ندانی که می توانند در انتخابات مجلس نمایندگان شرکت تمام شهرو. معاهدات بین المللی مجاز نمی باشد

موضوعاتی که به همه پرسی گذاشته می شوند ، در . کنند ، حق شرکت در همه پرسی عمومی را دارند

صورتی تصویب خواهند شد که اکثر دارندگان حق رأی در انتخابات شرکت کرده باشند و آرای معتبر 

 .نحوه اجرای همه پرسی را قانون تعیین می نماید.  آمده باشداکثریت مطلق شرکت کنندگان به دست

 75اصل

امر قانونگذاری را نمی توان به دولت محول نمود ، مگر با تعیین اصول و قواعد معین برای مدتی محدود و 

 . برای موضوعات مشخص

 76اصل

 که این اختیار به طور صریح دولت نمی تواند اقدام به صدور احکامی نماید که جنبه قانونی دارد ، مگر این

هرگاه دولت در موارد فوق العاده ضروری و فوری با مسؤلیت .توسط مجلسین به دولت تفویض شده باشد

خود مقررات موقتی که قدرت قانونی دارد تصویب نماید ، مکلف است مصوبات خود را در همان روز 

گر در زمان فترت هم بسر برند ، به طور فوق جهت قانون شدن به مجلسین تقدیم نماید ، و مجلسین ، حتی ا

تصویب نامه هایی که ظرف مدت . العاده دعوت شده و ظرف مدت پنج روز تشکیل جلسه خواهند داد

لیکن . شصت روز پس از انتشار به تأیید مجلسین نرسیده باشند ، از ابتدای امر بی اعتبار تلقی می گردند
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ابط حقوقی را که از تصویب نامه های مذکور به وجود می آیند ، مجلسین می توانند با وضع قوانین ، رو

 .تنظیم نمایند

 77اصل

 .مجلسین در خصوص وضعیت جنگی تصمیم گیری نموده و اختیارات الزم را به دولت محول می نمایند

 

 78اصل

ه وی عفو جرایم و تخفیف مجازات توسط رییس جمهور بر اساس قانونی که این اختیار از طرف مجلسین ب

عفو و تخفیف مجازات شامل حال کسانی که پس از پیشنهاد قانون اعطای عفو .داده شده ، اعطا می گردد

 . مرتکب جرم شده باشند ، نمی شود

 79اصل

معاهدات بین المللی که دارای ماهیت سیاسی هستند یا امری را به داوری ارجاع داده یا مقررات قضایی 

غییرات مرزی ، تعهدات مالی و یا هرگونه تغییراتی در قوانین را موحب می خاصی را مقرر می نمایند و یا ت

 .شوند ، با اجازه قانونی مجلسین به تصویب خواهد رسید

 80اصل

مجلسین هرسال بودجه سالیانه و صورت حسابهای مالی را که از طرف دولت تنظیم می گردد ، تصویب 

 .می کنند

قانون . صویب قانون و حداکثر برای مدت چهار ماه میسر استاستفاده موقت از بودجه فقط از طریق ت

هرگاه قانونی باعث . تصویب کننده بودجه نمی تواند مالیات را افزایش دهد یا هزینه های جدیدی مقرر دارد
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 . هزینه های جدید یا اضافی گردد ، باید راه های تحصیل آن هزینه نیز در آن قانون پیش بینی شود

 81اصل

بدین منظور . جلسین می تواند در مورد مسائل مربوط به مصالح عمومی تحقیق و تفحص نمایدهریک از م

. مجلس کمیسیونی مرکب از اعضای خود و به تناسب گروه های مختلف پارلمانی تشکیل می دهد

 . کمیسیون تحقیق با همان حدود و اختیارات قوه قضائیه ، امر تحقیق و بررسی را انجام می دهد

 82اصل

تعداد سه نفر نماینده از . ییس جمهور توسط مجلسین و در اجالس مشترک اعضای آنها انتخاب می شودر

طرف شوراهای هر یک از مناطق کشور به گونه ای که نمایندگی اقلیتها نیز در آن نیز منظور شده باشد ، در 

.  نماینده معرفی می نمایدفقط یک نفر“ واله داائستا ” منطقه . انتخابات ریاست جمهور شرکت می نمایند

پس از سه . انتخاب رییس جمهور با رأی مخفی و با اکثریت دوسوم اعضای شرکت کننده انجام می گیرد

 . بار رأی گیری ، اکثریت مطلق آرا کفایت می کند

 83اصل

 به هر یک از افراد ملت که پنجاه سال تمام داشته و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشد ، می تواند

حقوق و . داشتن هر نوع شغل دیگر برای رییس جمهور ممنوع است. ریاست جمهوری انتخاب گردد

 . مزایای رییس جمهور را قانون تعیین می کند

 84اصل

سی روز قبل از پایان مدت ریاست جمهوری ، . رییس جمهور برای مدت هفت سال انتخاب می گردد

س جمهور جدید از اعضای مجلسین و نمایندگان شوراهای رییس مجلس نمایندگان به منظور انتخاب ریی
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درصورتی که مجلسین منحل گردیده و . مناطق جهت شرکت در اجالس مشترک دعوت به عمل می آورد

یا کمتر از سه ماه به پایان دوره قانونی آن باقی مانده باشد ، ظرف مدت پانزده روز پس از تشکیل مجلسین 

اختیارات رییس جمهور شاغل ، تا زمان تشکیل . نجام خواهد گرفتجدید ، انتخاب رییس جمهور ا

 . مجلسین و انتخاب رییس جدید تمدید خواهد شد

 85اصل

به هر علت که رییس جمهور نتواند وظایف محوله را به انجام رساند ، وظایف خاص ریاست جمهوری به 

 استعفای رییس جمهور ، رییس در صورت ناتوانی دائمی ، فوت یا. عهده رییس مجلس سنا خواهد بود

چنانچه مجلسین . مجلس نمایندگان ظرف پانزده روز انتخاب رییس جمهور جدید را مقرر خواهد کرد

منحل بوده و یا کمتر از سه ماه به پایان دوره قانونی مجلسین باقی مانده باشد ، این مدت قابل افزایش 

 . خواهد بود

 86اصل

 . وحدت ملی است رییس جمهور ، رییس دولت و مظهر

 .ـ وی می تواند به مجلسین پیام ارسال نماید

 .ـ وی انتخابات مجلسین جدید و اولین اجالس آنها را تعیین می کند

 .ـ به دولت برای پیشنهاد لوایح قانونی به مجلسین اجازه می دهد

 . ها را اعالم می کندـ انتشار رسمی قوانین و صدور تصویب نامه هایی که قدرت قانونی دارند و آیین نامه

 .ـ برگزاری همه پرسی را در مواردی که در قانون اساسی مقرر گردیده است ، پپیشنهاد می کند

 . ـ مسؤلین مملکتی را در مواردی که قانون مقرر کرده است، انتخاب می کند
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لمللی را در صورت ـ استوار نامه سفرا و نمایندگان سیاسی را می پذیرد و یا اعطا می کند و معاهدات بین ا

 . لزوم پس از تصویب مجلسین امضا می کند

ـ مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور و ریاست شورای عالی دفاع را به موجب قوانین بر عهده دارد ، 

 . و وضعیت جنگی را پس از تصمیم مجلسین اعالن می کند

 .ـ ریاست شورای عالی قضایی را بر عهده دارد

 . مجازات محکومیت را بر عهده داردـ عفو یا تخفیف 

 . را اعطا می کند“ جمهوری ” ـ عناوین افتخاری و نشانهای 

 87اصل

رییس . رییس جمهور می تواند پس از مشاوره با رؤسای مجلسین اقدام به انحالل یک یا هردو مجلس نماید

 . ن نمایدجمهور نمی تواند در شش ماه آخر دوره ریاست جمهوری اقدام به انحالل مجلسی

 88اصل

حکم رییس جمهور در صورتی معتبر خواهد بود که متقابالً از طرف وزیران پیشنهاد دهنده و نیز وزیران 

حکمهایی که قدرت قانونی دارند و همچنین . مسؤل انجام آن مورد تأیید قرار گرفته و امضا شده باشد

 . زیر نیز رسیده باشددیگر احکام مصرح در قانون ، باید متقابالً به امضای نخست و

 89اصل

رییس جمهور در مورد نتایج انجام وظایف خویش مسؤل نخواهد بود ، مگر مرتکب خیانت به میهن گردد 

در چنین مواردی علیه رییس جمهور از طرف اجالس مشترک . و یا نسبت به اجرای قانون اساسی تعدی کند

 . شدمجلسین با رأی اکثریت مطلق اعضا اقامه اتهام خواهد 
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 90اصل

ریس جمهور قبل از عهده دار شدن مسؤلیت ریاست جمهوری در اجالس مشترک مجلسین سوگند یاد می 

 . کند که نسبت به جمهوری و اجرای قانون اساسی وفادار بماند

 91اصل

رییس . دولت از نخست وزیر و وزیران تشکیل می گردد که جمعاً تشکیل شورای وزیران را می دهند

 .ت وزیر را انتخاب می نماید و انتخاب وزیران بنا به پیشنهاد نخست وزیر انجام می گیردجمهور ، نخس

 92اصل

نخست وزیر و وزیران ، قبل از عهده دار شدن وظایف خود ، موظف به ادای سوگند در برابر رییس جمهور 

 . می باشند

 93اصل

راتب اعتماد یا سلب اعتماد خود را با هر یک از مجلسین م. دولت باید از هر دو مجلس رأی اعتماد بگیرد

دولت ده روز پس از . دالیل مستدل اظهار داشته و رأی گیری از طریق نامیدن نمایندگان انجام می شود

رأی مخالف یک یا هر دو مجلس به . تشکیل ، جهت اخذ رأی اعتماد در اجالس مجلسین حضور می یابد

پیشنهاد عدم اعتماد ، باید حداقل به . فای دولت نمی شودیکی از پیشنهادات دولت ، اجباراً موجب استع

امضای یک دهم از اعضای مجلس رسیده باشد و نمی توان آن را قبل از انقضای سه روز از تاریخ پیشنهاد 

 . مورد بحث و مذاکره قرار دارد

 94اصل

و به سیاسی نخست وزیر مسؤل تداوم اجرای وحدت ر. نخست وزیر مسؤل اداره سیاست کلی دولت است
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وزیران به طور مشترک مسؤل اعمال . و اداری کشور از طریق پیش برد و هماهنگی فعالیت وزیران می باشد

. و تصمیمات شورای وزیران بوده ، و هر یک از آنان به تنهایی مسؤل امور ویژه وزارتخانه خویش می باشند

 . ارتخانه ها به موجب قانون تعیین می شودتشکیالت اداره نخست وزیری ، تعداد ، مسؤلیتها و تشکیالت وز

 95اصل

حتی اگر نخست وزیر و وزیران ، دیگر به کار اشتغال نداشته باشند ، برای جرمهای مرتکب شده در )  ×(

اجرای وظایفشان ، با مجوز قبلی مجلس سنای جمهوری و مجلس نمایندگان به موجب مقررات قانون 

 .قرار خواهند گرفتاساسی در دادگاه عادی مورد پیگرد 

 تغییر 1989 ژانویه 16این اصل به موجب ماده نخست قانون اساسی شماره یک مصوب ) : ×( پاورقی >>

  <<یافت 

 96اصل

ادارات دولتی بر حسب مقررات قانونی ، سازماندهی می شوند به نحوی که حسن انجام وظایف محوله و 

 صالحیت ، اختیارات و مسؤلیتهای شخصی حدود. عدم بی عدالتی در دستگاه اداری تضمین شود

استخدام کارمندان در ادارات دولتی به استثنای . کارمندان دولت در سازماندهی ادارات مشخص می شود

 . موارد مقرر در قانون از طریق شرکت داوطلبان در امتحانات ورودی انجام خواهد گرفت

 97اصل

چنانچه کارمندان عضو مجلسین باشند ، فقط با . کارمندان دولت منحصراً در خدمت ملت می باشند

با تصویب قانون می توان ثبت نام به منظور . احتساب سابقه و سنوات خدمات می توانند ترفیع مقام بگیرند

فعالیت در احزاب سیاسی را برای قضات ، اعضای فعال و دائمی نیروهای مسلح و کارمندان و مأموران 
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 . ولی در خارج از کشور ، محدود نمودپلیس ، نمایندگان سیاسی و کنس

 98اصل

به نحو مقرر در قانون از متخصصین و نمایندگان اصناف تولیدی به نسبت “ شورای ملی اقتصاد و کار” 

شورای مذکور بنا به موارد و موضوعات و بر حسب وظایفی . اهمیت کیفی و کمی آنها تشکیل می گردد

این شوراها حق .  مشورتی دولت و مجلسین محسوب می گرددکه به آن اعطا کرده ، به عنوان سازمان

پیشنهاد لوایح قانونی را دارا بوده و می تواند در تهیه و تنظیم قوانین اقتصادی و اجتماعی براساس اصول و 

 .حدود مقرر در قوانین تشریک مساعی نماید

 99اصل

بوده و پشتیبان اجرای عدالت در یک سازمان مشورتی در موضوعات حقوقی و اداری “ شوراهای دولتی ” 

دیوان محاسبات بر قانونی بودن اقدامات دولت ، نظارت احتیاطی داشته و ” . امور اداری کشور می باشد

همچنین در موارد و به نحوی که . نیز نظارتهای بعدی بر نحوه مصرف بودجه دولت اعمال خواهد کرد

تی که دولت به طور عادی در آنها شریک است ، قانون تعیین می نماید در کنترل امور مالی مؤسسا

. دیوان محاسبات نتیجه تحقیقات انجام شده را مستقیماً به مجلسین گزارش می نماید. مشارکت می کند

 . قانون ، استقالل شورای دولتی و دیوان محاسبات و اعضای آنها را در برابر دولت تضمین می نماید

 100اصل

 .قضات فقط از قانون تبعیت می نمایند.اجرا می گرددعدالت به نام ملت اعمال و 

 101اصل

امور ویژه دادرسی توسط قضات رسمی که به موجب اصول و مقررات قضایی ، بخشهای ویژه ای نیز برای 
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بررسی مسایل مشخص می تواند تأسیس گردد که شهروندان واجد صالحیت برای این وظیفه و خارج از 

شرایط و نحوه شرکت مستقیم مردم در اداره امور دادگستری را قانون . یندکادر قضات با آن همکاری نما

 . تعیین می کند

 102اصل

شورای دولتی و سایر دستگاههای اداری می توانند در خصوص ادارات دولتی به منظور حمایت از منافع 

اعمال مشروع و نیز در موارد خاصی که توسط قانون مشخص شده ، برای حفظ حقوق شخصی آنها ، 

دیوان محاسبات حق رسیدگی به دعاوی محاسبات دولتی را داشته و همچنین در موارد . صالحیت نمایند

دادگاه های نظامی در زمان جنگ . خاصی نیز که قانون مقرر کرده ، مجاز به رسیدگی به دعاوی می باشد

سیدگی به جرایم نظامی که در زمان صلح ، فقط حق ر. اختیار رسیدگی به دعاوی مقرر در قانون را دارند

 . اعضای نیروهای مسلح مرتکب می شوند ، دارند

 103اصل

ریاست شورای عالی قضایی به عهده . قوه قضائیه مستقل بوده و تابع همین قدرت و مقام دیگری نمی باشد

. رییس کل و دادستان کل دیوان کشور به موجب قانون عضو این شورا می باشند. رییس جمهور است

م دیگر اعضای شورای عالی قضایی توسط کلیه قضات عادی و از بین قضات رتبه های مختلف دوسو

انتخاب می گردند و تعداد یک سوم نیز از طرف اجالسیه مشترک مجلسین و از میان استادان رسمی حقوق 

 .قضایی دانشگاهی و وکالی دادگستری که شانزده سال سابقه کار داشته باشند ، انتخاب می گردند

اعضای شورای عالی قضایی ، معاون رییس کل را از بین نامزدهای معرفی شده از سوی مجلسین انتخاب 

اعضای انتخاب شده شورا مدت چهار سال در سمت خود خدمت خواهند کرد و پس از پایان . می نمایند
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شورا نمیتوانند اعضای منتخب در زمان تصدی در . مدت مذکور نمی توانند دوباره بالفاصله انتخاب گردند

 . مشاغل دیگری را عهده دار گردند و یا در مجلسین و یا در شورای منطقه عضویت داشته باشند

 104اصل

به موجب مقررات دستگاه قضایی ، استخدام ، انتصاب ، انتقال ، اعطای ترفیعات و اقدامات انضباطی در 

 . مورد قضات در حیطه وظایف شورای عالی قضایی است

 105اصل

قانون حاکم بر دستگاه قضایی می تواند انتصاب . تخاب قضات از طریق امتحان ورودی انجام می گیردان

قضات افتخاری را حتی به طور انتخابی برای تصدی وظایفی که به دیگر قضات محول می شود ، مقرر 

ی که حداقل به علت شایستگی بسیار در کار ، استادان حقوق قضایی دانشگاهها و وکالی دادگستر. دارد

پانزده سال سابقه کار دارند و نامشان در فهرستهای خاص وکالی دادگاه های عالی نیز ثبت شده است ، به 

 . انتخاب شورای عالی قضایی می توانند به عنوان مشاوران دیوان عالی کشور تعیین گردند

 106اصل

 منتظر خدمت کرده و یا از محلی به آنان را از خدمت نمی توان معاف و یا. قضات غیر قابل عزل می باشند

مگر بر اساس تصمیم شورای عالی قضایی بر مبنای . محل دیگر منتقل نمود و یا اختیارات آنان را تغییر داد

دالیل مستند و با تضمین استماع دفاعیه تعیین شده در مقررات قضایی و یا با رضایت شخصی قاضی 

قضات منحصراً به علت تفاوت . انضباطی را دارا می باشدوزیر دادگستری اختیار طرح دعاوی . مربوطه

دادستان از تضمینهای مقرر در قوانین دستگاه قضایی بهره مند می . وظایف محوله ، از یکدیگر تمایز دارند

 .باشد
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 107اصل

استقالل قضات دادگاه های . مقررات دستگاه قضایی و کلیه مشاغل قضایی را قانون تعیین می کند

 دادستانهای این دادگاه ها و دیگر اشخاص خارج از قوه قضائیه که در اجرای امور دادگستری اختصاصی و

 . مشارکت دارند به موجب قانون تضمین می شود

 108اصل

 . قوه قضاییه پلیس قضایی را مستقیماً در اختیار دارد

 109اصل

کرد ادارات مربوط به دادگستری با توجه به صالحیتهای شورای عالی قضایی ، مراقبت بر سازماندهی و عمل

 . به عهده وزیر داادگستری می باشد

 110اصل

اعتراض نسبت به احکام و قرارهای محدود کننده . کلیه احکام قضایی باید به طور مستدل صادر گردد

آزادی شخصی که از طرف ارگانهای عادی و ویژه قضایی صادر می گردد ، در صورت تخلف از قانون 

احکام و قرارهای صادره از طرف دادگاه های ارتش فقط در . جاع به دیوان کشور می باشدهمیشه قابل ار

تصمیمات شورای دولتی و دیوان محاسبات را فقط با ارائه دالیل . زمان جنگ از این قاعده مستثنی می باشد

 . مستند قضایی می توان به دیوان کشور ارجاع نمود

 111اصل

 .  جزایی می باشددادستان موظف به اقامه دعاوی

 112اصل
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به منظور حمایت قانونی از حقوق و منافع مشروع همیشه می توان در دستگاههای قضایی عادی و اداری 

حمایت قانونی مذکور منحصر یا محدود به اعتراض در . علیه اقدامات دستگاههای دولتی اقامه دعوی نمود

را که می “ احکام قضایی ” قانون ، . ولتی نمی باشدموارد خاص یا برای دسته معینی از اعمال و اقدامات د

توانند اقدامات دستگاه اداری دولتی را در موارد و با آثار پیش بینی شده در خود قانون باطل نمایند ، تعیین 

 .می کند

 113اصل

 . کشور ایتالیا به منطقه ، استان و بخش تقسیم می گردد

 114اصل

مختاری تشکیل شده است که به موجب اصول مقرر در قانون هریک از مناطق به صورت سازمان خود

 . اساسی دارای اختیارات ویژه و وظایف خاص خود می باشند

 115اصل

، نوع و شرایط خاصی از ) ×(به سیسیل ، ساردنی ، ترنتینو آلتوآدیژه ، فریولی ـ ونیز با جولیا ، واله دائستا 

رعایت اصول قوانین اساسی به تصویب رسیده اند ، اعطا استقالل ، به موجب اساسنامه های خاصی که با 

 << رجوع کنید 57به اصل ) : ×( پاورقی >>. می شود

 116اصل

منطقه می تواند با حفظ حدود و اصول بنیانی مقررشده به موجب مقررات و قوانین جمهوری در موارد زیر 

مقررات مذکور مغایر با مصالح ملی و منافع اقدام به وضع مقررات قانونی نماید ، مشروط بر اینکه قوانین و 

 : دیگر مناطق نباشد 
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 ـ تشکیل ادارات و سازمانهای اداری وابسته به منطقه ،

 ـ تقسیمات بخشها ، 

 ـ پلیس محلی شهری و روستایی ، 

 ـ نمایشگاه ها و بازارها 

 ـ امور خیریه عمومی و مددکاریهای بهداشتی و بیمارستانی ، 

 رفه ای ، مددکاریهای آموزشگاهی ، ـ آموزش فنی و ح

 ـ موزه ها و کتابخانه های سازمانهای محلی ، 

 ـ شهرسازی ، 

 ـ جلب سیاحان و صنعت هتلداری ، 

 ـ خطوط وسایل نقلیه عمومی و راهسازی مورد نیاز منطقه ، 

 ـ شبکه راه ها و آبروها و امور عام المنفعه در سطح منطقه ، 

 ـ کشتیرانی و بندرها ، 

  آبهای معدنی و چشمه های آب گرم ،ـ

 ـ معادن عمومی و معادن ذغال سنگ ، 

 ـ شکار ، 

 ـ ماهیگیری در آبهای داخلی ، 

 ـ کشاورزی و جنگلها ، 

 ـ صنایع دستی ، 
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 ـ و سایر موارد مصرح در قانون اساسی ، 

 .ناطق واگذار نمایدقوانین جمهوری می تواند اختیار وضع مقرراتی را به منظور اجرای موارد فوق به م

 117اصل

اقدامات اداری مربوط به موارد مذکور در اصل قبل ، به عهده منطقه می باشد ، به استثنای امور انحصاری 

. محلی که می توان به موجب قوانین جمهوری به عهده استانها ، بخشها و دیگر سازمانهای محلی گذاشت

منطقه معموالً امور . ور اداری را نیز به منطقه واگذار نمایددولت می تواند به موجب قانون ، اجرای دیگر ام

اجرایی مربوط به خود را به استانها ، بخشها و یا دیگر سازمانهای محلی می سپارد و یا از خدمات آنها بهره 

 .می جوید

 118اصل

کور این قوانین مذ. مناطق در حدود و شرایط مقرر در قوانین جمهوری دارای استقالل مالی می باشند

به مناطق ، مالیاتهای اختصاصی و . استقالل را با بودجه کشور و بودجه استانها و بخشها هماهنگ می کنند

سهمیه عواید ملی با توجه به احتیاجات آنها و به منظور هزینه های ضروری جهت انجام امور عادی آنان 

وجه به منطقه جنوب کشور و جزایر ، به منظور تأمین نیازهای معین و به منظور ت. تخصیص داده می شود

منطقه بر اساس روشهای . دولت به موجب قانون به هریک از مناطق کمکهای ویژه مالی تخصیص می دهد

 . مقرر در قانون ، دارای حیطه و اموال اختصاصی می باشد

 119اصل

منطقه نمی تواند . مایدمنطقه نمی تواند حقوق گمرکی صادرات و واردات با حق ترانزیت بین مناطق برقرار ن

مقرراتی وضع نماید که موجب اخالل در تردد آزاد اشخاص و حمل و نقل محموالت بین مناطق 
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منطقه نمی تواند حق اشتغال ، استخدام و کار هر یک از آحاد ملت را در هیچ یک از نقاط کشور .گردد

 . محدود نماید

 120اصل

شورای منطقه اختیار . ، انجمن منطقه و ریاست آنشورای منطقه : ارگان های منطقه عبارتند از 

قانونگذاری و تنظیم آیین نامه ها و دیگر امور اداری را که به موجب قانون اساسی و دیگر قوانین عهده دار 

رییس انجمن ، نماینده منطقه . انجمن منطقه ، ارگان اجرایی منطقه می باشد. می باشد ، اعمال می کند

ن نامه های منطقه را امضا و منتشر می نماید و با هماهنگی با دستورات حکومت مرکزی بوده و قوانین و آیی

 . ، عهده دار هدایت امور اداراتی است که دولت به آن منطقه محول کرده است

 121اصل

روش انتخابات ، تعداد و شرایط انتخاب شوندگان و همچنین موارد عدم صالحیت اعضای شورای منطقه به 

هیچ کس نمی تواند به طور همزمان در شورای منطقه و در یکی از . ن جمهوری معین می گرددموجب قوانی

شورا از میان اعضای خود یک رییس و یک . مجلسین یا در یک شورای منطقه دیگر عضویت داشته باشد

و اعضای شورای منطقه پاسخگوی اظهار عقاید . دفتر ریاست جهت انجام امور مربوطه انتخاب می نماید

رییس و اعضای انجمن از طرف شورای منطقه و . آرای خویش در هنگام اجرای وظایف خویش نمی باشند

 . از بین اعضای آن انتخاب می گردند

 122اصل

هر منطقه دارای یک اساسنامه است که هماهنگ با قانون اساسی و قوانین جمهوری ، اصول مربوط به 

اساسنامه طرق اعمال حق شور و همه پرسی درباره قوانین و سازمان داخلی منطقه را معین می نماید ، 
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اساسنامه با مشورت . مقررات اداری منطقه و نیز انتشار قوانین و آیین نامه های منطقه را تنظیم می نماید

 .شورای منطقه و بر طبق آرای اکثریت مطلق اعضای آن و منطبق با قوانین جمهوری تصویب می گردد

 123اصل

نده دولت مقیم در مرکز منطقه بر امور اداری و اجرایی دولت نظارت کرده آنها را با امور یک نفر نمای

 . اداری و اجرایی منطقه هماهنگ می سازند

 124اصل

نظارت بر قانونی بودن اقدامات اداری منطقه ، به صورت غیر متمرکز توسط ارگانی از جانب دولت با 

قانون می تواند در موارد معین بر تصمیمات .  انجام می گیردشرایط و در حدود مقرر در قوانین جمهوری

متخذه شورای منطقه نظارت ماهوی کرده و بررسی مجدد آن را طی درخواست مستدل به شورای مذکور 

بموجب مقررات مصرح در قانون جمهوری ، دادگاه های اداری درجه اول در منطقه تشکیل . محول نماید

 . ای مذکور را در محلی به غیر از مرکز منطقه می توان برقرار نمودبخش های دادگاه ه. می گردد

  125اصل

شورای منطقه درصورت انجام اقدامات خالف قانون اساسی یا نقض شدید قوانین و یا در صورت عدم پاسخ 

به دولت به خواست دولت در مورد انحالل انجمن منطقه یا برکناری رییس آن انجمن که مرتکب اعمال یا 

همچنین شورای منطقه ، در صورتی که به دنبال استعفای . لفات مشابه شده باشد ، منحل اعالم می گرددتخ

به عالوه ، . اعضا یا غیر ممکن شدن حضور اکثریت اعضا ، از ادامه وظایف بازماند ، منحل خواهد شد

کم مستدل رییس انحالل شورای منطقه به موجب ح. ممکن است به دالیل امنیت ملی ، شورا منحل شود

جمهور ، پس از اعالم نظر کمسیونی از نمایندگان و سناتورها که به منظور رسیدگی به امور مناطق ، بر 
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طبق مقررات و قوانین جمهوری تشکیل شده اند ، انجام می گیرد ، به موجب حکم انحالل ، کمیسیونی 

نطقه ، تشکیل می گردد که انتخابات مرکب از سه نفر از شهروندان واجد شرایط انتخاب شدن در شورای م

شورای جدید را ظرف مدت سه ماه اعالم داشته و بر انجام امور عادی مربوط به انجمن منطقه و نیز بر 

 . اقدامات غیر قابل تعویقی که باید به تصویب شورای جدید برسد ، نظارت می کند

 126اصل

د به اطالع نماینده دولت برسد ، و وی قانون مزبور هر قانونی که به تصویب شورای منطقه رسیده باشد ، بای

. را باید در صورت عدم ایراد از سوی دولت ، ظرف مدت سی روز پس از اطالع ، مورد تأیید قرار دهد

قانون ظرف مدت ده روز پس از این تأیید منتشر می گردد و پانزده روز پس از انتشار به اجرا گذارده خواهد 

قه فوریت قانونی را اعالم نماید و دولت نیز موافقت نماید ، توشیح و اجرای قانون چنانچه شورای منط. شد

چنانچه دولت تشخیص دهد که قانون تصویب شده از طرف . مذکور تابع مهلت یاد شده نخواهد بود

شورای منطقه خارج از صالحیت شورای مذکور بوده و با منافع ملی یا منافع دیگر مناطق مغایرت دارد ، 

چنانچه . نون مذکور را در فرصتی که برای تأیید تعیین گردیده است ، به شورای منطقه عودت می دهدقا

شورای منطقه ، قانون مذکور را به موجب رأی اکثریت مطلق اعضای خود مجدداً تصویب نماید ، دولت 

 و یا موضوع اصلی می تواند ظرف مدت پانزده روز از اطالع ، قانونی بودن آن را در دیوان قانون اساسی

چنانچه تردیدی وجود داشته باشد ، تشخیص مرجع صالح و . تعارض منافع را در مجلسین مطرح نماید

استانها و بخشها در چارچوب اصول . رسیدگی در این گونه موارد به عهده دیوان قانون اساسی می باشد

 جمهوری وظایف آنها را تعیین می مقرر شده در قوانین جمهوری ، سازمانهای مستقل می باشند و قوانین

 . کنند
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حوزه های استانها می توانند به . استانها و بخشها نیز حوزه های تمرکز زدایی دولتی و منطقه ای می باشند

 .مراکز فرعی تقسیم شوند که به منظور تمرکز زدایی بعدی فقط دارای وظایف اداری هستند

 128اصل

و مقرر در قوانین جمهوری تشکیل می شود ، بر قانونی بودن اقدامات استانها یک ارگان منطقه ای که به نح

در موارد مقرر در . ، بخشها و دیگر سازمانهای محلی ، ولو به صورتی غیر متمرکز ، نظارت می نماید

قانون می توان نظارت ماهوی به منظور بررسی مجدد تصمیمات متخذه ارگانها را به موجب درخواست 

 .  طریق سازمان های مشورتی اعمال نمودمستدل از

 129اصل

 : مناطق کشور به قرار زیر می باشند  ) 1( 

، لیگوریا ، ) 3(، لومباردیا ، ترنتینو ـ آلتوآدیژه ، ونتو ، فریولی ـ ونیز باجولیا  ) 2( تپه مونته ، واله دائستا 

، کامپانیا ، پولیا ، بازیلیکاتا ،  ) 4( مولیزه امیلیا رومانیا ، توسکانا ، امبریا ، مارکه ، الزیو ، آبروزی ،

  5... (،  ) 6(ساردنی ( کاالبریا ، سیسیل 

  << رجوع کنید 57به اصل  : 2 پاورقی >>

  << رجوع کنید 116به اصل  : 3 پاورقی >>

  << رجوع کنید 57به اصل  : 4 پاورقی >>

  << رجوع کنید 116به اصل  : 5 پاورقی >>

  << رجوع کنید 116به اصل  : 6 پاورقی >>
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یک قانون بنیادی ، با کسب نظر قبلی شوراهای مناطق ، می تواند به درخواست چندین شورای شهرداری 

که نماینده حداقل یک سوم جمعیت ذینفع هستند ، مناطق موجود را ادغام و یا مناطق جدیدی را با جمعیتی 

طی که این پیشنهاد از طریق همه پرسی با رأی اکثریت جمعیت حداقل یک میلیون نفر تأسیس نماید ، به شر

از طریق همه پرسی و بر طبق قانون جمهوری می توان پس از کسب نظر شوراهای . آنها تصویب شده باشد

 . مناطق ، به استانها و بخشهای متقاضی ، اجازه انتزاع از یک منطقه یا ادغام با منطقه دیگر را داد

 131اصل

یر شکل استانها و تأسیس استانهای جدید در حوزه یک منطقه به موجب قوانین جمهوری و بنا هر نوع تغی

منطقه ، با نظر مردم ذینفع و به موجب . بر پیشنهاد بخشها و با کسب نظر همان منطقه صورت می پذیرد

 نام گذاری قوانین خود ، می تواند در محدوده قلمرو خویش بخشهای جدید تأسیس نموده و یا حدود و نیز

 . آنها را تغییر دهد

 132اصل

 : دیوان قانون اساسی در موارد زیر قضاوت می نماید ) ×(

 .دعاوی مربوط به انطباق قوانین و مقررات قانونی دولت و مناطق با قانون اساسی

 . دعاوی مربوط به تعارضات اختیارات بین دستگاه های دولتی ، بین دولت و مناطق ، و میان مناطق

 . مورد اتهامات وارد به رییس جمهور با رعایت شرایط مقرر در قانون اساسیدر

  << ژانویه اصالح شد 16 مورخ 1این اصل به موجب ماده دوم قانون اساسی شماره ) : ×( پاورقی >>

 133اصل
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دیوان قانون اساسی متشکل از پانزده روز قاضی می باشد که یک سوم قضات مزبور توسط رییس ) ×(

 و یک سوم از طرف اجالس مشترک مجلسین و یک سوم نیز از سوی هیأت قضات عالی عادی و جمهور

قضات دیوان قانون اساسی از بین قضات محاکم عالی ، عادی و اداری و . اداری انتخاب و تعیین می گردند

ی که همچنین از بین قضات بازنشسته و استادان دانشگاه در رشته های حقوق قضایی و وکالی دادگستر

 .بیست سال سابقه کار وکالت داشته باشند ، انتخاب می گردند

هریک از قضات دیوان قانون اساسی از تاریخ ادای سوگند برای مدت نه سال منصوب می گردند و نمی 

پس از انقضای مدت تعیین شده ، قاضی دیوان قانون اساسی از . توانند دوباره برای مقام مزبور انتخاب شوند

دیوان قانون اساسی به موجب قواعد معین . کناره گرفته و از انجام وظایف محوله معاف می گرددمقام خود 

شده توسط قانون ، از بین اعضای خود یک نفر رییس برای مدت سه سال انتخاب می نماید و انتخاب 

 انقضای دوباره نامبرده به سمت فوق بدون اشکال می باشد ، ولی در هر صورت این امر با رعایت مهلت

تصدی مقام قضات در دیوان قانون اساسی . دوره فعالیت وی به عنوان قاضی در این دیوان امکان پذیر است

با عضویت در مجلسین و شورای منطقه و همچنین کانون وکالی دادگستری و دیگر مشاغل مقرر در 

س جمهور عالوه بر قضات در امر قضاوت در مورد اتهامات وارده علیه ریی. قوانین مربوطه منافات دارد

دیوان قانون اساسی ، شانزده نفر نیز به حکم قرعه از اعضای مندرج در فهرست شهروندان واجد شرای 

سناتوری که پارلمان هر نه سال یک بار با همان ترتیب و شرایط ویژه انتخاب قضات عادی گردآوری می 

 .کند ، شرکت می نمایند

 نوامبر نیز ماده 22 قانون اساسی مصوب 2 ماده اول اصالحیه شماره این اصل به موجب) : ×( پاورقی >>

  1967 << اصالح شد 1898 ژانویه 16 مصوب 1دوم قانون اساسی شماره 
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 134اصل

هرگاه دیوان قانون اساسی مغایرت ضوابط یک قانون یا سند قانونی را که دارای قدرت قانونی است ، با 

نون یا سند فوق الذکر از روز پس از اعالم دیوان از درجه اعتبار ساقط قا. اصول قانون اساسی اعالم نماید

تصمیمات دیوان قانون اساسی به مجلسین و شورای مناطق مربوطه اعالم و ابالغ می گردد تا . می گردد

 . مراجع نامبرده هرگاه الزم بدانند تطبیق آنها را با قانون اساسی مورد توجه قرار دهند

 

 135اصل

 بنیادی ، شرایط ، شکل و زمان قابلیت طرح و عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی و نیز یک قانون

سایر ضوابط ضروری برای . تضمینات مربوط به استقالل قضات دیوان قانون اساسی را مقرر می نماید

 هیچ استیضاحی. تشکیالت و وظایف ویژه دیوان قانون اساسی به موجب یک قانون عادی مقرر می گردد

 .علیه تصمیمات دیوان قانون اساسی پذیرفته نمی شود

 136اصل

قوانین بازنگری شده قانون اساسی و دیگر قوانین بنیادی توسط هر یک از مجلسین در دو شور متوالی و با 

و . رعایت وقفه میان دوشور مذکور که حداقل باید مدت سه ماه به طول انجامد ، تصویب می گردد

ی اکثریت مطلق اعضای هر یک از مجلسین در دومین مرحله رأی گیری انجام می تصویب آن به موجب رأ

این گونه قوانین زمانی به همه پرسی عمومی گذارده می شود که سه ماه پس از انتشار آن ، یک پنجم . گیرد

 به همه قوانین. از اعضای یکی از مجلسین یا پانصد هزار نفر رأی دهنده یا پنج شورای منطقه تقاضا بنمایند

پرسی گذاشته شده زمانی رسماً منتشر می گردد که به موجب اکثریت آرای معتبر و قانونی به تصویب 
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چنانچه قانون در دومین مرحله رأی گیری به موجب رأی اکثریت دوسوم از اعضای مجلسین . رسیده باشد

 .به تصویب رسیده باشد ، مورد همه پرسی قرار نخواهد گرفت

 137اصل

 . جمهوری نمی تواند موضوع بازنگری درقانون اساسی قرار گیردنوع نظام

  آموزشیدیریتم

 نهادهای مرکزی

کارهایشان را خودشان انجام میدهند،  باستثنای آن ) مرکزی و غیر مرکزی(بیشتر ادارات دولتی 

 . کارهایی که مخصوص مناطق می باشد دیگر مسئوالن محلی انجام می دهند

 :و  پرورش عبارتند از مسئوالن دولتی آموزش 

 ) ادارات مرکزی ( ـ وزارت آموزش و پرورش 

 .ـ ریاست آموزش و پرورش تحصیالت استانی ، ادارات منطقه ای 

 .ادارات شهرستانی .  ـ مدیریت شهرستانی آموزش و پرورش 

 مدیریت مدارس

 خط مشی قانونی

ت قدیمی سیستم مدارس، که  ، برچیده شدن مرکزی594، شمارۀ 1997 مارس 15 مصوببا قانون ،

قانون باال . رسیده بودند ، حاالباالخره کامل است 1974قبالً به یک مرحلۀ مهم باحکم نمایندگان در سال 

 برای آن درخواست است که قبول کنند مدارس 275 شمارۀ 8/3/1999و قوانین بعدی تاریخ ) 21بخش (



 
 

 دفتر اطالع رساني وسنجش افكار 
 

 122

قانون .عاالنه و آزمایشات و توسعه پیدا کنندمستقل تدریس ، مدیریت ، تحقیقات ف(بصورت خود مختار

بند یکم .، قانون مربوطۀ استقالل مدارس ، ماهیت و هدفهای استقالل مدارس را روشن می کند مذکور

 قانون فوق همچنین.برخوردارنددر ارائۀ تحصیالت از عملکرد مستقل رس  امشخص می کند که مد

رهنگی را که به ساختار ارزشی میان طرح ریزی و استقالل مدارس ، آزادی تدریس و کثرت گرایی ف

 .بکارگیری تحصیالت مربوط است را اذعان میکند

 آموزشیبودجۀ 

 نهادهای تامین کننده

و  آزمایشات و، تحصیالت ـ سازماندهی ـ تحقیقات کل کشور در حوزهبرای مدارس طبق قانون 

 . مشخص شده استتوسعه آموزشی بودجه ای 

 ، تقریباً همه نوع اعتبارات ضروری 15/3/1997 تاریخ 59ازقانون شمارۀ  29بنابراین طبق مادۀ 

 . تحصیلی در نظر گرفته شده است مراکزبرای 

این اعتبارات درنوسازمانی اخیر به قسمتهای مساوی تقسیم شده و ازاین گونه بودجه ها برای 

در نظر گرفته ی و محدودیت،  بدون هیچ  اجباریتحصیالت ، آموزش و فعالیتهای آموزشی درسطح عموم

. بعضی کمکها میتواند تهیه بشود بوسیلۀ بخشها ، گروههای محلی و سازمانهای خصوصی .شده است

دولت هم مسئول .اینگونه اعتبارات ، برای بکارگیری طرحهای حمایتی مالی تخصیص داده شده است

 . تأمین بودجۀ تحصیالت و اهداف مدیریتی می باشد
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، آشپزخانۀ رایگان ، حمل و نقل( ل  سرویس ها و کمکهایی برای دانش آموزان از قبیایاالت میبایست

خارج ازبودجۀ ) کتاب درسی برای مدارس ابتدایی ، کمک به افراد غیر ثروتمند و کمک اجتماعی و سالمتی

 .خود تهیه کنند و همچنین میبایست برنامه های مالی برای ساختن مدارس داشته باشند

وسایل  خود عهده دارمسوولیت تقبل هزینه های تدارکاتی وتهیه ناحیه نیز به نمایندگی از شهرستانها

ساختمان از ، ارتباطات تلفنی و نگهداری ارتباطی ورفاهی مراکزآموزشی اعم ازسیستمهای گرمایی،روشنایی

 . دنباشمیمدارس 


