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 تاریخیمالحظات 

یوسـته اسـت کـه تجلـی ایـن پیوسـتگی را بـه                بخش عمده ای از تاریخ اسپانیا با تاریخ اسالم در هم پ            تردیدبی  

از این روی، بررسی تاریخ این سرزمین خارج از حال و هوای فرهنـگ  .روشنی می توان در واژۀ اندلس مشاهده نمود    

و تمدن اسالمی نیست و طبیعی است بحث از تبلیغات اسالمی در اسپانیای امروزی به عنوان بسـتری بسـیار مسـاعد                      

از تاریخهای اسالمی وجوه تسمیه ای برای لفـظ اسـپانیا وارد شـده اسـت کـه غالبـا جنبـۀ                      در برخی   .تلقی می گردد  

همچنین برای واژه اندلس وجوه تسمیه بسیاری آورده اند که شاید بهترین و واقعی تـرین آنهـا قـولی                    . اساطیری دارد 

ی دانند و این واژه خـود الهـام         به معنی سرزمین واندلها م    ) واندلوزیا (Vandalusiaاست که آن را برگرفته از واژه        

اما نکته قابل توجه آن اسـت کـه   .به این سرزمین است   ) اقوام مهاجم شمالی  (گرفته از واقعیت تاریخی هجوم واندلها       

واژه اندلس همواره یادآور اسپانیای اسالمی است و حتی امروزه نیز در منطقه ای بـه نـام اندالوسـیا واقـع در جنـوب                         

انـدلس کـه امـروز تنهـا بـه      .  مسلمانان پررنگ تر و مایه دارتر از دیگر نقاط این کشـور اسـت        اسپانیا حضور اسالم و   

بخشی از اسپانیا اطالق می گردد ، در دورۀ اسالمی به کلیه سرزمین اسپانیا و حتی تمام شبه جزیرۀ ایبریا اطالق مـی                       

 نامگذاری بخش جنوب غربـی اروپـا بـه    کهن ترین اقوام ساکن در این دیار،سلت ها و ایبرها بوده اند که .شده است 

در زمانهـا و دوره هـای گذشـته، فنیقـی هـا، یونـانی هـا و               .شبه جزیرۀ ایبریا ناشی از همـین واقعیـت تـاریخی اسـت            

کارتاژها که شهر قرطاجنه نیز منسوب به این اقوام است، یکی پس از دیگری بر اسپانیا تسلط داشته اند؛سرانجام در                    

در هـم شکسـته و خـود آغـازگر          ، دوم پونیک ، ژرمـن هـا ، آخـرین قـدرت کارتاژهـا را              م در جنگ    . ق   200سال  

در این دوران پادشاهان بزرگی     . حکومتی قدرتمند و دیرپا در این سرزمین شدند که تا قرن سوم میالدی ادامه داشت              
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ظهـور و  ( ای بـزرگ دراوایل قرن سـوم مـیالدی، حادثـه   .همچون تراژن، آدرین و تئودوس در میان آنان ظهور نمودند   

هجوم اقوام بدوی و نیمه وحشی شمالی و اسکاندیناوی و به طورکلی اقوام ژرمنـی بـه جنـوب اروپـا مشـابه یـورش                         

اقوام ژرمنی تحـت عنـاوین گـت        .اوضاع سیاسی اروپا را دگرگون نمود     ) مغوالن نیمه وحشی به بالد متمدن اسالمی      

ایتالیا، به تقسیم امپراتوری گسترده روم غربی در میان خود مبـادرت            ها، واندالها و ویزگوتها پس از اشغال فرانسه و          

با وجود این هرچه قدرت روم شـرقی افـزایش          . نموده و بدین ترتیب در همسایگی امپراتوری روم شرقی قرار گرفتند          

گـوت بـر اثـر     پیش از اشـغال اسـپانیا، اقـوام         . می یافت، آنها از در مصالحه، پذیرش قیومیت و یا تسلیم در می آمدند             

معاهدۀ صلحی که میان قسطنطنین پادشاه بزرگ و مقتدر روم شرقی با آالریک پادشاه گـوت هـا منعقـد گردیـد، در            

به عنوان یکی از ممالک تابعه روم شرقی حکومت می راندند؛ اما در اوایل قرن پنجم میالدی،  ) تولوز(جنوب فرانسه   

ازقـرن پـنجم    .  و انـدالهایی را کـه بـدانجا تاختـه بودنـد، بیـرون رانـد                تئودوریک فرزند آالریک، به اسپانیا حمله برده      

میالدی تا زمان فتح اسپانیا ،گوت ها که بر اثر تماس با تمـدن و فرهنـگ رومـی، بـه کـیش مسـیحیت درآمـده و تـا                              

ر سـالۀ فرمـانروایی گـوت هـا بـ         200دورۀ  .حدودی نیز از بدویت اولیه خارج شده بودند،براین منطقه سلطه داشـتند           

. یهودیان تحت فشار شدید از وضع مالیات سنگین رنج مـی بردنـد  . اسپانیا برای مردم بومی اسپانیا بسیار سخت بود 

اشراف و روحانیون متعصب مسیحی، بر اقشار دیگر نفوذ قاهرانه و سلطه آمیز داشته و تعصب مسیحی پررنگ تـرین                    

حی گوتی، یهودیـان را بـه پـذیرش مسـیحیت مجبـور      جلوه فرهنگی آن عصربود ، به نحوی که سیز برت پادشاه مسی 

مقـارن ظهـور    .ساخته و هرکسی که از این امرسرباز می زد محکوم به تبعید، شکنجه و مصـادرۀ امـوال مـی گردیـد                     

وتیزا پادشاه گوتی درشرایط دشـواری بـر اریکـه قـدرت       ) م 711(اسالم در مناطق و سواحل جنوبی اسپانیا طی سال          

در این زمان سبته کـه      .توسط رودریک کشته شد و بدین ترتیب رودریک براسپانیا تسلط یافت          تکیه زد،اما به زودی     
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بـود و در واقـع   ) ژولیـا (درشمال مغرب االقصی و بر ساحل جنوبی مدیترانه غربی قرار داشت، دردست کنت جولیـا           

 خـود بـرای تعلـیم و    از جمله رسوم کنت نشین ها گسیل فرزندان.کنت ازسوی رودریک بر این منطقه امارت داشت     

از ایـن روی،سـنت جولیـا دختـر زیبـاروی خـود را بـه دربـار اسـپانیا                    . تربیت به دربار اسـپانیا درشـهر طلیطلـه بـود          

. رودریک که مفتون این زیبای بی نظیر شده بود عنان شکیبایی از دست داد و وی را به زور تصـاحب کـرد                      .فرستاد

ه  و حس انتقـام جـویی وی را شـدیدا برانگیخت،بـه نحـوی کـه درپـی                    این ماجرا تأثیری دردناکی بر جولیان گذارد      

حضور موسی بن نصیر و سپاهیان مسـلمان در مغـرب االقصـی و انگیـزه هـای                  .فرصتی برای انتقام از رودریک برآمد     

ا وی مقدمات هجوم اعـراب مسـلمان را بـه اسـپانی    . قوی آنها برای فتح اسپانیا، این فرصت را برای ژولیا فراهم آورد     

فراهم آورد، هرچند اوضاع داخلی اسپانیا به حدی آشفته بود که برای پیروزی و فتوحات مسلمانان نیازی بـه کمـک       

 مسلمانان موفق شدند سراسر شمال آفریقـا مشـتمل برمصـر،برقه ،    ه 92از زمان خالفت عمر تا سال    .ژولیان نیز نبود  

زمینـۀ  ) آفریقای سـفید  (دراین اثنا،فتح شمال آفریقا     .درا یکی پس ازدیگری فتح کنن     ) مراکش(تونس،الجزایر ومغرب 

 . بسیار مساعدی برای شناخت اسپانیا و فتح آن ایجاد نمود

 مالحظات جغرافیایی

کیلومتر مربع در جنوب غربی اروپا واقع شده است که بـا احتسـاب کشـور            691/506کشوراسپانیا با   

درجـه  4درجـه عـرض شـمالی و        44 درجه و  36 میان   این کشور . پرتغال شبه جزیرۀ ایبریا را تشکیل می دهد       

مـرز طبیعـی   (اسپانیا از شمال شرقی به کوههای پیرنـه  .استگردیده درجه طول غربی واقع   5/9طول شرقی و  

ریـای مدیترانـه و تنگـه جبـل          از جنوب بـه د     ، از مشرق به دریای بائارو     ،و جمهوری آندورا  ) پانیا و فرانسه  اس
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س اطلـس و     از شـمال غربـی بـه اقیـانو         ، ازمغرب به کشـور پرتغـال      ،وس اطلس جنوب غربی به اقیان    از ،الطارق

کوههای مهم اسپانیا پیرنه در شمال شرقی و کانتابریا در          .محدود است ) گاسکونی(ازشمال به خلیج بیسکار   

 متر ارتفـاع در رشـته کوههـای         3549 و قلۀ ماهوئین با      انوادا در جنوب شرقی واقع شده       شمال غربی و سییر   

رود ابرو در شمال شرقی و توریا     کشور میتوان به      رودهای ازجمله مهمترین .نوادا بلندترین نقطه آن است    بیراس

ب در مشرق که به مدیترانه می ریزند و گوادالکیویر در جنوب که به اقیانوس اطلس می ریزد و تاجه در مغـر                     

 امـا   ،زی اسـپانیا گـرم و خشـک       قسمتهای مرک آب و هوا در     .گردد، اشاره نمود  که به خاک پرتغال سرازیر می     

در جلگه های شرقی هوا گـرم تـر و    این در حالیست که. جلگه های ساحلی عموما گرم و مرطوب  است      در

بـه شـرح     پـایتختی جداگانـه      یک از این ایاالت از     ایالت است که هر    50نیا دارای   اسپاکشور  .خشک تر است  

  :ذیل برخوردار می باشند 

 »گرونا«ال شرقی کشور با مرکزیت  واقع در شم-ایالت گرونا -1

 »بارسلونا«یت مرکز کشور بادر شمال شرقی واقع -بارسلوناایالت  -2

 »تارگونا «یت مرکزبا  کشوردر شمال شرقی واقع -تارگونا ایالت -3

 »لریدا «یت مرکزبادر مغرب بارسلونا  واقع -لریدا ایالت -4

 »هوئسکا«واقع در مغرب لریدا با مرکزیت - ایالت هوئسکا -5

 »زارگوسا« واقع در مغرب هوئسکا با مرکزیت - ایالت زارگوزا -6
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 »تروئل «یت مرکزبا در جنوب زارگوزا  واقع -تروئل ایالت -7

 »کاستلون «یت مرکزبا در جنوب تروئل  واقع-کاستلون ایالت -8

 »والنسیا«واقع در جنوب کاستلون با مرکزیت  - ایالت والنسیا -9

 »آلیکانت«واقع در جنوب والنسیا با مرکزیت  -نت  ایالت آلیکا-10

 »مورسیا «یت مرکزبادر جنوب شرقی اسپانیا  واقع -مورسیا ایالت -11

 »الریا «یت مرکزبادر جنوب شرقی اسپانیا  واقع -آلریا ایالت -12

 »گرانادا« یت مرکزبا در جنوب اسپانیا  واقع-گرانادا ایالت -13

 »ماالگا« جنوب اسپانیا با مرکزیت  واقع در– ایالت ماالگا -14

 »قادیس«یت مرکزبا در جنوب اسپانیا  واقع-کادیز ایالت -15

 »سویال «یت مرکزبا در شمال کادیز  واقع -سویال ایالت -16

 »هوئل وا«واقع در مغرب سویال با مرکزیت  - ایالت هوئل وا -17

 »اژوزباد «یت مرکزبا در شمال هوئل وا  واقع-باداژوز ایالت -18

 » کوردویا« یت مرکزبا در مشرق سویال  واقع-کوردوبا ایالت -19
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 »جائن «یت مرکزبا در شمال گرانادا  واقع- جائن ایالت-20

 »سیودارئال «یت مرکزبا در شمال جائن  واقع-سیودارئال ایالت -21

 »آلباست «یت مرکزبا در شمال مورسیا واقع -آلباست ایالت -22

 »سوئن سا«واقع در شمال مورسیا با مرکزیت  - ایالت سوئن سا -23

 »طلیطله« یت مرکزبا در شمال مورسیا  واقع-وتولید ایالت -24

 »کاسرس «یت مرکزبا در مغرب اسپانیا  واقع-کاسرس ایالت -25

 »ساالمانکا «یت مرکزبادر مغرب اسپانیا  واقع -ساالمانکا ایالت -26

 »آویال «یت مرکزباا در مشرق ساالمانک واقع -آویال ایالت -27

 »مادرید «یت مرکزبادر مرکز اسپانیا  واقع -مادرید ایالت -28

 »گواداالجارا «یت مرکزبادر مرکز اسپانیا  واقع -گوآداالجارا ایالت -29

 »سه گوویا«واقع در شمال مادرید با مرکزیت  - ایالت سه گوویا -30

 »زامورا«زیت واقع در شمال ساالمانکا با مرک - ایالت زامورا -31

 »واالدولید «یت مرکزبا در مشرق پالن سیا  واقع-واالدولید ایالت -32
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 »سانتاندر«یت مرکزبا در شمال اسپانیا  واقع-سانتاندر ایالت -33

 »پالن سیا« واقع در جنوب سانتاندر با مرکزیت – ایالت پالن سیا -34

 »روگوسبو «یت مرکزبا در مشرق پالن سیا  واقع-بورگوس ایالت -35

 »بیلبائو «یت مرکزبا در شمال اسپانیا  واقع-ویزکایا ایالت -36

 »ویتوریا«واقع در جنوب ویزکایا با مرکزیت  - ایالت آالوا -37

 »لوگ رونو «یت مرکزبا در جنوب آالوا  واقع-لوگ رونو ایالت -38

 »سباستیان «یت مرکزبا در شمال اسپانیا  واقع-گی بوزو ایالت -39

 »پامپولونا« واقع در شمال اسپانیا با مرکزیت - ناوارا  ایالت-40

 »سوریا«واقع در جنوب لوگ رونو با مرکزیت  - ایالت سوریا -41

 »پالماس «یت مرکزبادر مشرق اسپانیا  واقع - جزایر باله آر ایالت-42

 »اوویدو «یت مرکزبادر شمال غربی اسپانیا  واقع -اوویدو ایالت -43

 »لوگو «یت مرکزبا در شمال غربی اسپانیا اقع و-لوگو ایالت -44

 »الکورونا« واقع در شمال غربی اسپانیا با مرکزیت – ایالت الکورونا -45
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 »پونته ودرا«واقع در شمال غربی اسپانیا با مرکزیت  - ایالت پونته ودرا -46

 »اورنس «یت مرکزبا در جنوب اوویدو  واقع -اورنس ایالت -47

 »لئون «یت مرکزبا در جنوب اوویدو قع وا-لئون ایالت -48

 »الس پالماس«واقع در جزایر جنوب غربی اسپایا با مرکزیت  - ایالت الس پالماس -49

 »سانتاکروز«واقع در جزایر جنوب غربی اسپانیا با مرکزیت  - ایالت سانتاکروز -50

ای به  جغرافیایی جداگانه   سیاسی و    طقامن  این کشور به   ،گانه50 ایاالت الزم به ذکر است که عالوه بر      

 :شرح ذیل قابل تقسیم است

  تاراگونا و گرونا،منطقه کاتولونا شامل ایاالت بارسلونا

 کاستلون و والنسیا،منطقه والنسیا شامل ایاالت آلیگانت

  هوس کا و زارگوزا،تروئل منطقه آراگون شامل ایاالت

  کوئن کا  وسیودا رئال منطقه النوئه وا شامل ایاالت

 مورسیا و  آلباست قه مورسیا شامل ایاالتمنط

  و  آلریـا  ،)غرناطـه ( گرانـادا  ،جـائن ،)قرطبـه (دوباکور،)اشبیلیه(سویال،وا ایاالت هوئل (آندالوسیا منطقه

 )کاریز

 باداژوزکاسرس منطقه استرمادورا شامل ایاالت
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 گواداالجارا و مادرید،تولیدوت منطقه کاستیال شامل ایاال

  سوریا و سه گوویا،االت آویالمنطقه الویه جا شامل ای

  لئون و زامورا،منطقه لئون شامل ایاالت ساالمانکا

 گی پوزکو و آالوا،اس شال ایاالت ویزکابامنطقه واسکونگاد

  سانتاندر ومنطقه آستوریاس شامل ایاالت اوویدو

  لوگو و اوزتس و پونته ودرا،منطقه گالیسیا شامل ایاالت الکورونا

 مالحظات سیاسی

 17 به این سـو،      1983از سال   . نیا، کشور سلطنتی موروثی مشروطه و نظام آن دموکراسی پارلمانی است          اسپا

ــت            ــود را داراس ــاص خ ــده خ ــان و نماین ــک پارلم ــر ی ــه ه ــت ک ــته اس ــود داش ــپانیا وج ــتقل در اس ــت مس . اقلی

وردار بـوده و بـه     کشوراسپانیا ازحکومت پارلمانی مبتنی برقوانین دموکراسی اجتمـاعی برخـ         1978سپتامبرسال27از

دهـه گذشـته و پـس       2طـی . جایگزینی مدلهای جدید به عوض مدل تمرکز برسیستم کشاورزی مبادرت نموده است           

ازانتقال ازمقطع زمانی سیاست استبدادی به سیستم دموکراسی وحکومـت پارلمـانی، تغییـرات عمیقـی درسـطوح و                   

ت که تغییرات مذکور برسیستم های آموزشی نیـز         گفتنی اس . بخش های مختلف کشور اسپانیا به وقوع پیوسته است        

ورود زنان بـه    .همزمان با اعمال تغییرات سیاسی، جامعه اسپانیا درحال توسعه تدریجی می باشد           .اعمال گردیده است  

افزایش متوسط سنی جمعیـت و عضـویت اسـپانیا درسـازمان نـاتو واتحادیـه اروپـا طـی                    ،بازارکار،کاهش نرخ  تولید   

بـا بـروز نخسـتین عنصـر دموکراسـی      (1977ازسال.  در زمره چنین تغییراتی به شمارمی آید 1984 و 1985سالهای  

 . قدرت سیاسی فعالیت داشته اند3)پس از فروپاشی دیکتاتوری فرانکو
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ppکرسی در مجلس برخوردار 183 از، یا جناح لیبرال دموکرات که عضوی از اتحادیه دموکرات مسیحی بوده

جناح پارتید وسوسیالیست آبروراسپانول که جناح . ضای مجلس را تشکیل میدهدبوده و نتیجتاً اکثریت اع

 .دموکرات اجتماعی پرنفوذتری محسوب میگردد

  است که   ایزکوردا یونیدا  سومین جناح مطرح جناح   .برخوردار می باشند  مجلس   در کرسی125از نیز اعضای آن 

میتوان ازکانورجنسـیا آل یونیـو        براین عالوه.شدبرخوردارمی با درمجلس   کرسی8 از  وتنها تشکل شده ازکمونیستها م 

دمـوکرات کاتالونیـا ـ دموکراسـی مسـیحی بـا         دمـوکرات کاتالونیـا ـ لیبـرال ملـی و      جنـاح که ائتالفـی اسـت از دو  

ــه دیگراحــزب حــائز اهمیــت کشور .اشــاره نمــودکرســی درمجلــس 15 ــه حــزب ا یاســپاناز جمل ــوان ب پارتیــدو میت

  . شهرت دارد، اشاره نمودکه به حزب دموکرات مسیحیر مجلس دکرسی  7 باناسیونالیست واسکو

  قانون گذارینهادهای مرکزی

را  کشـور    یـت پادشـاه رهبر   ومتشکل گردیده   قدرت قانونگذاری،اجرایی وقضایی    3 از ساختارحکومتی اسپانیا 

 شـهروندان وسـط    سـال یکبـار ت     4 اعضـای آن هـر     ا بـوده،   پارلمان اسـپانی    دراختیار قدرت قانون گذاری  .برعهده دارد 

 .متشکل می گرددا ن بخش کنگره وس2شده و از انتخاب ییاسپانیا

 دولتفعالیتهای  نظارت بر و به تعیین بودجه کشور ی قانونگذاراجرای مفاد قانونی و عالوه بر کشورپارلمان

از و   شدهعمال دولت اتوسط  نیزقدرت اجرایی. گردند آزاد انتخاب می  گیری از طریق رأی آن ونمایندگانپرداخته

 .صورت میپذیرد )وزراء واعضای کابینه(طریق رئیس دولت ومعاونین او 

 به تعیین خط مشی های  نیزدولت  و شده پادشاه مأمور تشکیل کابینه جانبکاندیدای تشکیل دولت از

 . می پردازد کشور تعیــــین راهبردهای نظامی وفرهنگی وداخلی وخارجی
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 تربیت  با وزاری آموزش وفرهنگ وهمگیوزیر می باشد که 15 مشتمل برسپانیاحاضر کابینه دولت ال  درحا

  به اداره امورات بخشهای دولتی در پرتو حکومت مرکزی سایر کابینه وزراء و.بدنی همکاریهای نزدیکی دارند

الزم . دندازاسناد  دولتی می پر  مدارک ودارک هماهنگی ، برنامه ریزی ، نظارت وت نظیر وظــایفیو انجامکشور 

 قدرت به حوزه های ، از توان انتقال قدرت انحصاری با وجود برخورداری ازحکومت اسپانیابه ذکر است که 

با . تغییرمی یابدانه ملی گرای براساس سیاستهای قدرت حکومتبه عبارت دیگر. می باشد بهره مندمستقل اجتماعی 

 جنبه  کلیه وظایف تشکیالت حکومتی درجرایفیت و ا نظمی مبتنی برتضمین با کی، قدرت انحصاری دولتوجود

 :که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمودهای آن وجود دارد 

  مسائل ملی رسیدگی بر .1

 پناهندگان  اوضاع  مهاجرت داخلی وخارجی وپرداختن به مسائل ویژه .2

  هدایت و سازماندهی نیروهای مسلح .3

 بانکی سیستم های پولی ونظارت بر عملکرد  .4

 تجارت خارجی   اقتصاد و در حوزهیزیربرنامه  .5

 آیین های حقوقی مفاد جنایی ، جزایی ، دادرسی ورسیدگی بر امور .6

برکابینه وزراء داشته ودر این میان وزارت آموزش،  ثیراتیا عدم تمرکز راهی است که تاتخاذ و اجرای سیاست

  ساختارسازماندهی جدیدبه خود اجرای سیاست مذکور. دبه سزایی برخوردار می باش سهم  تربیت بدنی ازفرهنگ و

  .منجر گردیده استمنطقه ای   و نوع ملی2 اعمال قدرت به
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استقالل این بخش ها مبتنی بر قانون گفتنی است که .متشکل می گردد جامعه مستقل 17 خود ازاسپانیا کشور

 .می گیرد قرار   دولتپشتیبانی به عنوان بخشی از سیستم قانونی مورد جمایت وبوده ورسمی کشور 

  محلی نهادهای

 . گردد میلتی مشتملایا نهادهای شهرداریها و کشور اسپانیا بر محلینهادهای

نهادهای .شهرداریها به شخصیتهای محلی واگذار شده و از طریق شهردار دولتی مربوطه اداره وسرپرستی می گردند

در . ند به اداره امور ایالتها وتفویض اختیارات محلی می پردازندایالتی نیز که از شخصیتهای محلی متشکل می گرد

جوامع مجزا نظیر جوامع مستقر در جزایر قناری سطوح دیگری از دولت شناخته شده که از آن می توان تحت 

 بر بسیاری از قدرتهای محلی وشهری تاثیر 1985قوانین  دولت محلی از سال .عنوان هیأت ها یا تشکلها نام برد

اگر چه .تضمین شده است)پرستش وعبادت(در ساختارحکومتی اسپانیا آزادی ایده ها، مذاهب.ذارده استگ

 پیرو فرقه کاتولیک ،درکشور اسپانیا مذهب رسمی غالبی وجود ندارد اما با این حال  اکثریت عمده ای از افراد

ها با کلیسای کاتولیک و سایرمذاهب با وجود جدایی میان کلیسا و نهادهای دولتی، این نهاد. مسیحی می باشند

دراین زمینه توافقاتی میان دولتهای اسپانیا جهت آموزش مذهب کاتولیک و توافقاتی .همکاری می نمایند

 .و اسالم  به عمل آمده است) کلیه شعب آن( درخصوص تبلیغ و آموزش ادیان یهودیت، مسیحیت

 سیاسیاحزاب 

 اسـت تـا خـود را بـا فرهنـگ            درصـدد بـوده    واره همـ  )1975 از سـال     پس( از فرانکو  پساسپانیا  دولت  

 نمـوده تأسیس   هر گروه و دسته ای برای خود حزبی          ی،از این رو  . و اجتماعی اروپای غربی وفق دهد      سیاسی
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احزاب گوناگون  تشکیل   جهتکه در زمان فرانکو چنین آزادی بی حصر و حدی           است   در حالی     و این  است

از د کـه    نـ دارفعالیـت    اسـپانیا     در کشور   حزب فعال و نیمه فعال     40ود  حددر در حال حاضر،  ا.وجود نداشت 

کرسـی در کنگـره     159بـا   کـارگری اسـپانیا     حـزب سوسیالیسـت     جمله مهمترین این احـزاب مـی تـوان بـه            

کرسـی  15 کرسـی در مجلـس نماینـدگان و        117 بـا حزب مردمی    ،   رسی در مجلس سنا   ک107نمایندگان و   

حـزب ملـت    ،   دموکرات سوسیال   ، حزب حزب کمونیست اسپانیا  ،نمشترک چپ گرایا  ،حزب  درمجلس سنا 

حزب آندالوسی  ،حزب ناسیونالیست باسک  ،حزب اتحاد و همگرایی   ،جدایی طلب باسک  ، حزب   متحد باسک 

 اشـاره   حـزب منطقـه ای کاتـاالن       و   اتحادیه والنسیا ، حزب منطقه ای آرگون    ،مستقل جزایر قناری  ،حزب  گرا

 .نمود

 مالحظات اقتصادی

فعالیت اقتصادی در % 5، 1991 تا 1989برپایۀ آمارسالهای .تصادی پول اسپانیا پزوتا است واحد اق

از جمله مهمترین محصوالت .درحوزه خدمات متمرکز بوده است%56درصنعت و %39کشاورزی،

کشاورزی کشور اسپانیا می توان از گندم در مناطق کاستیل و آندالوزیا و آراون، جو، ذرت و برنج در 

و سیب زمینی، چغندرقند، پنبه، توتون و نیشکر و انواع میوه ها به ویژه انگور که عمدتا » ابرو«رود دلتای 

مهمترین محصوالت معدنی کشور نیز بر زغال سنگ .صرف ساختن مشروبات الکلی می گردد، نام برد

لبائو،سانتاندرو درشمال غربی اسپانیا وآستوریا وکاتولونیا و آندالوزیا،آهن دراطراف شهرهای بندری بی

ازجمله مهمترین صنایع .جیوه،نیکل،گوگرد،نقره ونمک مشتمل می گردد،وبارسلون،مس،سرب،روی
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اسپانیا نیزمیتوان به صنایع فلزکاری،اسلحه سازی،شیشه گری،مشروب سازی،سیگارسازی،صنایع شیمیایی 

، کاتولونیا و آراگون متمرکز گفتنی است که این صنایع بیشتر در نواحی آستوریا.وصنایع نساجی اشاره نمود

دامپروری و گله داری به ویژه در نواحی شمال غربی که از رطوبت اقیانوس اطلس بهره مند است، .می باشند

عالوه بر گاوهای معمولی نوعی . بسیار رواج داشته و گاو از اهمیت ویژه ای در این مناطق برخوردار است

پرورش خوک و صید ماهی نیز در تمامی .نیز تربیت می شود)ه روتور(گاو ویژه مسابقات گاوبازی با عنوان 

ازجمله مهمترین محصوالت وارداتی کشوراسپانیا میتوان به .سواحل از اهمیت زیادی برخوردار است

عمدۀ صادرات کشورنیزبرمحصوالتی نظیرشراب .نفت،دارو،ماشینهای صنعتی و وسایط نقلیه اشاره نمود

ازجمله دیگرصنایع .ستیل،میوه،روغن زیتون وکنسرو ماهی مشتمل میگرددوآبجو،سنگهای معدنی،آهن وا

پردرآمد اسپانیا میتوان ازصنعت جهانگردی نام برد که مدیون وضعیت خاص جغرافیایی و تاریخی این 

وجود چشم اندازهای طبیعی بسیارزیبا،کاخها،قصرها،مراکزمربوط به دوران اسالمی درمناطق .سرزمین است

همواره عامل جذب بسیاری از جهانگردان بوده ) اندلس(و آن دالوزیا) قرطبه(لون،کوردوبا مادرید، بارس

 اسپانیایی از -عربی(عالوه بر این، برگزاری مسابقات گاوبازی از یک سو و رقص و موسیقی سنتی.است

در  PPPتولید ناخالص داخلی سرانه در . جذابیت ویژه ای برای جهانگردان ایجاد نموده است-سوی دیگر

 :نیروی کار به شرحذیل قابل تقسیم است.  است(13th)83 معادل 2000سال 

  درصد در بخش کشاورزی11 

  درصد در بخش صنعت 33 
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  درصد در بخش خدمات56 

 شاخصهای اقتصادی

طی .از جمله شاخصه های اصلی اقتصادی کشور اسپانیا، شاخصه نرخ مصرف مصرف کنندگان آن کشور می باشد 

%  15,2 بر 1980درکشور اسپانیا رو به افزایش بوده است به طوریکه این میزان طی سال  PTخیر شاخص سالهای ا

ازجمله دیگرشاخصه های اقتصادی کشورمیتوان به نرخ معامالت جاری . بالغ گردید% 3,4 بر 2001و طی سال 

به عبارت دیگر یک . اجه بوده استپزوتا با دالر آمریکا اشاره نمود که طی سالهای اخیر با تغییرات عمده ای مو

بعدها طی . پزوتا ارزش گذاری می گردید170سال بعد معادل 10 پزوتا و 60معادل1975دالر آمریکا طی سال 

برابری پزوتا و دالر به 2001طی سال.پزوتا بالغ گردید196,21بر2000وطی سال102این نرخ به 1990سال 

 تولید ناخالص داخلی 2000طی سال.پزوتا بالغ گردید166,386زبرپزوتا ونرخ برابری پزوتا با یورو نی188,80

پزوتا بالغ گردیدکه به نسبت سالهای گذشته از رشد چشمگیری برخوردار بوده است 1012933 برGDP)(کشور

 تا کنون قابل 1970 دوره مشخص به شرح ذیل ازسال 5با توجه به نیروی استخدامی و فعال کشور اسپانیا، .

نیروی استخدامی کشور ازرشد متوسط و سطح پایینی از لحاظ جذب نیرو منطبق با 1974 از سال:شناسایی است

 . برخوردار بوده است60اهداف گسترده دهه 

گفتنی .برخوردار بوده استروند ثابتی  کشور ازفعال جمعیت استخدامی و،دوره انتقال سیاسیبا آغاز1977از سال

 .می باشد نرخ تولید انرژی و افزایشدی جهان  با بحران اقتصاف این دوره مصاداست که
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 از این درحالیست که.ی افراد قابل مالحظه می باشد نرخ استخدام چشمگیری درکاهش1980 تا 1977از سال

 نفر معادل میلیون 3 ،1985سال طی   مشهود بوده وجمعیت فعالاز افزایش نرخ  متغیری ادبعا 1984 تا 1981سال

رشد نیروی به بروز ضعف در 1992 از سال پسجهانی  بحرانوقوع . شغل بوده اند کشور فاقدنیروی کار% 21

 کنون، تا1993ازسال.منجرگردید تجارت خارجی در مقابل رشد اثرمعکوس بر بودجه ملی برجای ماندنو  کاری

 نرخ ومنجر گردیده   و کاهش بیکاری اتحادیه اروپا کشورهای عضو رشد اقتصادیبه اقتصاد جهانی  وضعیتبهبود

طبق آخرین آمار بدست آمده و تخمینی، .ه استکاهش یافت% 30 به میزان استخدام های موقتی وبیکار

بالغ . درصد بالغ می گردد126بر 2020و طی سال% 63رب 2001سال درفعالیتهای اقتصادی طی رشدحضور زنان

 نعمت شغل محروم می  از نیروی فعال زنان اسپانیایی از درصد18,91واز نیروی فعال مرد  % 8,99بر

درجستجوی   و بودهزنان بیکار % 43,7 درصد مردان و26,24 سال 19 تا16 رده های سنیدرمیان جوانان.باشند

از زنان % 28,56  درصد از مردان و16,94 سال 24 تا 20 سنی رده هایدراین در حالیست که .شغل می باشند

ع نرخ یتوز. را به خود اختصاص داده اندرین نرخ بیکاری زنان وجوانان بیشتبه عبارت دیگر،. بیکار می باشند

 .بیکاری در یک ناحیه نسبت به نواحی دیگر مختلف می باشد

درصد 7,27درصد،در لوریوجا 5,99 درصد،درناوار6,48پایین ترین نرخ بیکاری به ترتیب درمناطق بالیک لسلس

طق  و باالترین نرخ بیکاری نیز به ترتیب درمنا8,27و در وارگون 

 . در مشهود است14,26درصد و در استوریاس 21,87درصد،دراکسترماچرا22,08اندلس

 )1998( دالر 14100: تولید سرانه داخلی

 )1998( درصد 7/3: رشد اقتصادی سالیانه
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 )1998/1990( درصد 2/4: تورم سالیانه

 )1998 (5/107: شاخص قیمتهای مصرفی

 )1998(وتا  پز4/149 دالر آمریکا معادل 1: تسعیر ارزی

 )1998( تن 6708592: غالت وارداتی

 )98/1997( درصد 12: وابستگی به واردات مواد غذایی 

 )1997( کیلو در ازای هر هکتار 1437:  استفاده از کودها

 )1997( میلیون دالر 984/150: صادرات 

 )1997( میلیون دالر 605/144: واردات 

                                            

  2000 سال طیشاخص های رشد اقتصادی  

 10,293,6 )2(پزوتا
GDPتولید ناخالص داخلی 

 608,787 )2(یورو 

 تولید ناخالص داخلی نسبت به جمعیت 2,501,089 درصد جمعیت
 15,031,85 یورو

 7,7 درصد  رشدنرخ 

 تخمین موقتی) 1(

 هزار میلیون) 2(
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 مالحظات علمی

 )1995( درصد 97: با سوادی نرخ کل 

 )1995( درصد 98:  با سوادی مرداننرخ 

 )1995( درصد 96: با سوادی زنان نرخ 

  ی دانش آموزاننرخ ثبت نام

 )97/1990( درصد 100: دوره ابتدائی

 )97/1990( درصد 100: دوره متوسطه 

 )97/1990( درصد 53: دوره دانشگاهی

 )1995(وز  دانش آم17یک معلم در ازای هر :  ابتدائی ینمعلم

  چه آموزشیتاریخ

که به نام  مویانو نامیده می شود آغاز می شود که آن اولین نظم منسجم 1875 سال ازمعرفی این سیستم 

  ادامه داشت و1970لاهمیت مبرتری  این سیستم تا سا.وجامع که با سیستم آموزش اسپانیا مرتبط می باشد است 

 : ازت استسبه سیستم عبارت کمکهای اصلی مویانو.یدساختار کلی نظام آموزشی را بهبود می بخش

پاسخ های متوسطه وگلچین شده برای مشکالتی مثل مداخله کلیسا در آموزش یا وزن علمی آموزش، مفاهیم فرعی 

وثانویه، ارتقاؤ  قانونی ومرتبط با آموزش خصوصی، به  طور مقدماتی ومبنای کاتولیکی در سطوح اولیه ثانونیه و 

 شروع یک دوره تاریخی همراه 1868سال .ی وفنی  و علمی مطالعات فرعی گذشته را نشان می دهدظرفیت قطع
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با اعالم اولین . با تراکم وآشفتگی بود که با تغییرات سریع سیاسی اثرات مستقیمی  برسیستم آموزشی گذاشت

ل بین آموزش خصوصی تعاد. قدرت حاکمه آزادی تحصیالت آزاد دانشگاهی را اعالم کرد1873جمهوری در سال

و عمومی بدشت آمد قابلیتهای برای شاگردان با ظرفیتهای مختلف درطول زمان های مخنلف پیشنهاد 

سطح لیبرالها محافظه کاران برگردانده شد و خط مشی آموزشی ازدوحکومت قانونی شاه 1874درسال.شد

سرعت تغییرات  متوالی .مایان گردیدباشروع قرن جدید در اسپانیا  نشانه های دوره بازگشت ن.انعکاس یافت

نتیجه آن بحران  و یکسری .دولتها در این زمان دوره ای با عدم ثبات در خط مشی های سیستم آموزشی را ساخت 

برای این اهداف معلمان .آموزش مورد استفاده در راه یافتن موقعیت ای بود.تغییرات در سیستم آموزشی بوجود آورد

این بهبود بر قوانین آزمون .های فرعی ودوره ای دانشگاهی رابرای بهبود سیستم آغاز کردندواساتید دانشگاه آموزش

پایان .نیز اثر می گذاشت موضوع مذهب ، شایستگیهای اساتید وتجدید ساختاار دوره های دانشگاهی از این نوعند

لیبرال که ازادی ایدئولوژی غیر.میرسد1923سالوران بیرمو دوریورس کوپ راتات دردوره بازگشت به د

در آن .جمهوری دوم اعالم شد وساختار جدیدی پیشنهاد گردید1931تحصیالت دانشگاهی را رد کرد و در سال

اجباری، ازادی تحصیالت دانشگاهی وبر قراری آموزش ، همینطور د مدارس مشترک آموزش اولیه بطور ایجا

 را بهبود بخشیده ونظارتهایی برای نظم بخشیدن به آموزش  زبان مادری اجازه داده شد، معلمان آموزش های اولیه

 وفرایند صنعتی شدن ورشد جغرافیایی جمعیتی و کشش ردونش سیستم یاسی 60رشد اقتصادی دهه.ان انجام گرفت

انجام شد تحت عنوان 1970بهبودی که درسال.یک بهبود عمیق وکلی را برای سیستم آموزشی ضروری ساخت

LGE این عمل یا برنامه تالش کرد  که علتهای غیر منطقی داخلی .بود مالی وآموزشی بوداجرای عمومی آموزش وبه

 .را بوسیله بهبود  بخش عمده دار شد که در حقیقت با سرعت تغییرات  اقتصادی واجتماعی کافی نبود 
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 : مربوط هستند عبارتند از LGEویژگیهای که با سیستم آموزشی مبتنی بر 

  سالگی 14 تا 6باری برای همه مردم در سن  عمومی سازی آموزش اج)الف

 توجه به کیفیت آموزش ) ب

LGE  به تنهایی آموزشی را گسترش نمی دهد ولی ناز به جستجوی راههای کیفی برای آموزش  هر فرد می

 .باشد

 بود که در برنامه جدید آموزشی نقش دولت فقط 1970هدف از اصول اضافی وکمکی دولت تا سال ) ث

 .ی عمومی سیستم آموزشی وتدارک وایجاد مدارس برنامه ریز

 تداوم حضور کافی آموزش خصوصی وتأکید بر سطوح غیر کلی آن ) د

عالقه به ایجاد ارتباط بین سیستم آموزش وبازار کار  که آموزش درست مطابف با نیاز یازار کار باشد ) ج

ث رشد قوانین ارگانیک عادی برای اصول   تأثیراتی را بر سیستم آموزشی گذاشته وباع1978ساختار در سال  

بهبود سیستم .آموزش،سازماندهی ساختارآموزشی ووظایف دانشض آموزان وتصدیق اصول ساختاری بوده است

 ادامه پیدا کرد واین ارتقاء در 1993 آغاز شد وبا بهبود آموزش دانشگاهی تا سال  LGEآموزشی اسپانسا بوسیله 

سال بعد از آن انجام سیستم ارگانیک در 5 و1985درسال .وزشی صحیح همراه شدبا قانون ارگانیم آم1985سال 

عمل ارگانیک بر روس مشارکت ، ارزیابی وتوسعه واداره سیستام تأکید می کند .سیستم آموزشی معرفی گردید

ر بهبود طی سالهای اخی.اجرای ارگانیک واداره آن در یسستم هایی آموزشی اسپانیا کامل گردید1995وبعد ازسال 

اول . مورد تبدیل گردیده است 4 قانون باال تغییراتی اعمال شده وبه 3وارد فرایند جدیدی می گردد که بر روی 
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 ادامه داشت و در هر صورت تا سال 2001که تا سال  LRUاجرای  سیستم ارگانیک در دانشگاهها است که همان 

 . وجود دارد2002

 قانونگذاری ن اصول بنیادی

 ای برای اداره  قانون گذاری بنیادی بوسیله سیستم آموزشی اسپانیا  ایجاد گردید که این پایه1978ال در س      

 :اصــل به آن افزوده گردید 4 ، 2001ردید وتا سال گوراهنمایی سیستم 

  1983 ارگالنیک  بهبود دانشگاهها در سال قانون

  1985 ارکانیک آموزشی صحیح در سال قانون

 1990 سازمانهای عمومی سیستم آموزشی ئر سال ارگانیکقانون 

  1995ارگانیک مشارکت واداره سیستم آموزشی در سال قانون 

ش را ز بنیان نهاد اوالً  آمو1978 سال ساختار کشور اسپانیا اصول پایه ای غالب قوانین آموزشی خود را در

بر اصول مشارکت   اجرایی باشد وکشور شناسایی کرد که باید دارای ضمانتبعنوان یک حقیقت پایه ای در

می باشد سرانجام تأکید بنابراین توزیع قدرتهای آموزشی بین دولت وجامعه مستقل .واستقالل دانشگاه تأکید گردد

 بند از این 10ماده وضع گردیده استĤ27موزش صحیح در در ارتباط با آموزشبنیادی مختلف دیگربر حقایق 

آموزشی صحیح عمومی  ، خصوصاً جنبه های بنیادی.رنامه بهبود آموشی می باشدمقاالت به اصول راهنما برای هر ب

این اصول  ترکیبی است از تعهدات دولت برای ضمانت اجرایی خدمات آموزشی برای همه اسپانیا تحت شرایط 

 همه بخهای دیگر خصوص آنها به ارائه مشارکت درهیکسانی واحترام به ازادی ومشارکت دموکراتیک اشخاص ب
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به  در برنامه مفهوم وسیع مشارکت بر روی معلمان استفاده کنندئ گان از سیستم آموزشی مشغوا می باشند و

این ساختار . قانون استقالل دانشگاهها را شناسایی می کند27 ماده .مدریت وکنترل این برنامه تأکید می ورزند

جمله عدم تمرکز مسئولیتهای آموزشی بر مبنای همچنین به جنبه های اصای سازمان دهی آموزش توجه می کند از آن

بعدها ممکن است تعهد به .فلسفه نقش  مستقل دولت یا توزیع قدرا آموزشی بین  توانایی دولت وجوامع مستقل

جامعه های مستقل در شکور .دسازماندهی واداره یستم آموزشی با توجه به انتظارات از دولت به ان واگذار گرد

 برای بدست آوردن، انتشار وشناسایی گواهی نامه های حرفه ای ودانشگاهی ودانشنامه ها استانداردهای منظمی

ای  اول همچنین دیگر جنبه ه شبخ. قانون به آنان داده شده است27تدوین کنند که این نقش  ها با توجه به ماده 

ن المللی احترام به حقوق افراد در قانون ترغیب بچه ها به آموزش با توجه به توافق بی44فرهنگی صحیح  ماده قانونی 

 .آموزش  وتعدل حسی وفیزیکی  بطور درست  واصولی

  1983الپویا در بهبود دانشگاهها از س برنامه ارگانیک وقانون 

توزیع .ها به تشریح اصول بنیادی استقالل دانشگاهی می پردازداه دانشگپویا در اجرای برنامه بهبود ارگانیک و

امع مستقل وخود دانشگاهها تقسیم شده است وهمچنین .وزش سطح باال در میان دولت ، جومسئولیتهای برای آم

پایه ای برای بهبود وعملیلت وسازماندهی دانشگاه به منظور پذیرش فرایند جدید رد جاکعه اسپانیا به همراه ترکیب 

 دانشگاهها شکل می گیرد قدرت از دولت،جوامع مستقل وخود.سیاست پایه در کشور اسپانیا استدموکراتیک از 

ی اجرای برنامه می باشند بر همین اصل بر لزوم احترام به قدرت دولت ودیگر بخشهای تأثیر گذار در آن دکه متص

با توجه به این مطلب  تحصیالت آزاد دانشجوی دانشگاهی که نشانه هایی از مبنا ئحدود استقالل .احساس می گردد
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 تسلط های قانونی یا خط مشی های عمومی را دربرمی گیرد که مربوط دانشگاههاست یک چنین عدم وابستگی

از دیگر جنبه های تنظیم این برنامه ساده سازی سلسله  مرالتبی در .ردد گه های تحصیالت دانشگاهی می بهد دور

شویق تنوع در دانشگاهها ، ت.نین نیروهای ستادی بخصوص می باشدآموزش نیروی ستادی داده نمره به آموزش وقوا

ریق موسسات دانشگاهی که طینایی برای نوآوری در دانشگاه ازایجاد مسطوح باالی کیفیت، رای رسیدن بهرقابت ب

  . دارند مهم می باشدیه صورت ازاد با دانشگاهها پیوستگدانشگاهها به تحقیق می پردازند وبدرداخل 

  1985 از سال یپویایی آموزشطرح قانون 

 قانونی بصورت گسترده تأکید شده است  هدفهای اصلی این برنامه تعهد 27 در ماده اجرای پویایی آموزش صحیح

ه بهبود به آموزش صحیح وازادی دانشجویان وتشویق به مشاکرت اجتماعی در آموزش در حالیکه به طور منطقی ب

ای آموزش عمومی برای شناسایی واجرای صحیح این برنامه همه اسپانیایی ها باید دار.خدمات آموزشی می پردازد

جایگزینی که بر بهبود شخصیت دانش  فرضمچنین دارای هدفهای  کلی آموزش ،ورایگان باشند این برنامه ه

ها ، احتیاج به تکنیکها ودانش ها وفعالیتهای حرفه ای ومشارمت ید بر پذیرش ارزش دموکراسی،روشپژوهان با تأک

یگر این برنامه بهبود در رابطه با احترام به فرهنگها هدف د.ی اجتماعی وفرهنگی تمرکز دارندفعال در زندگ

بنابر این بر تعامل شبکه ای .وزبانهای مختلف وایجاد روحیه آشتی پذیری ومسئولیت مشترک در بین انها می باشد 

دو بخشی از آموزش توانایی عمومی وارد می سازند وهراز موسسات عمومی و سنتوز کانسر تا دوس که نظمی رابا 

ه می وبرنامه وسیع آن اطمینان حاصل کرده وانتخاب صحیحی از میان خدمات آموزشی که خدمات آزاد ارائصحیح 

 .کنند دارند تأکید می ورزند
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  1990 عمومی سیستم آموزش پویا وارگانیکطرح قانون 

سازماندهی عمومی سیستم آموزشی به تنظیم  ودر 1990 پویایی سازنانی درسال اجرای برنامه های

ائه می ماندهی ساختارها وسطوح غیر دانشگاهی را به همراه آن برنامه های آموزشی عمومیوخصوصی را اروساز

 :این تجدید سازماندهی  به کمکهای وسیعی در رسیدن  به اهداف دست پیدا می کند از جمله .کند

 فرعی وثانویه تنظیم اثر بخشی مراحل اجباری قبل از آموزش ، بهبود آموزش حرفه ای ، ایجاد یک سطح 

 از ساختار مروط به مبنا وپایه آموزش وارائه آن با بوجود آوردن 4 بند 27بخش آموزش از اجرای تشریح ماده 

  سال16 تا 6 سال تربیت جوانان بین 10

 کردن وقادر ساختن ائه شده برای همه دانش آموزان است در حالیکه به تشویقرعمل به تعهد که از آموزش ا

فهوم نیاز به آموزش خصوصی بعالوه این م.قدرتهای آموزشی شان می پردازدبرای استفاده وسیع ازارتخجوامع خودم

ی می ناید وقید می کند که توانایی های عمومامل احتماهی وتعادب آن را تغییر وحمایت از اصول  عادی آن وتع

علمان نامی وآموزش برنامه مشایستی های کیفیت آموزشی، وامل اطمینان زایعبایدرد پیوستگی به یک سری از

رزیابی سیستم آمزو مشورتهای آموزشی وحرفه ای، نظارت وا،بع ومدیریت آموزشی نوآوری وتحقیقمناآموزشی،

شخصیتی واختالفی  خود مختار از نظر آموش وزبانی،فرهنگ در جوامعبنابراین این پرورش رفتار در هر.تقدم جوید 

 .شی کنجایش موضوعات ویژه برای فرهنگ وناحیه اجرا می کردد ، ارائه توسعه دوزبانه در سیستم آموز

  1995سال طی یابی موسسات آموزشی زپویایی مشارکت وارطرح قانون 

 LODE بر روی مشارکت ،ارزابی واداره موسسالت آموزشی به تظریح برنامه 1995اجرای این برنامه در سال 

 .داردای معین وبخصوص برای  این سازمانها استساتی ویا استانسدر براه طبیعت مشارکت یک چنین مو
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ه اوالً مشارکت بخش های مختلف در اداره مان چنین موساتی با تصریح وتکمیل برعملیات اداره مجموعه های یک

مدارس به تکمیل فعالیتهای دوره های تحصیلی کمک کرده وبه تنظیم مدیریت غیر وابسته موسسات آموزشی 

 .شان می پردازندینامه کار رنتشار بعمومی وتنظیم وا

 ارتباطات

 زیرا رسانه های گروهی افزون بر اینکه پل  ،وهی در واقع ابعاد گوناگونی داردبحث از رسانه های گر

سمت گیریها و ات،گرایش، آرمانها،پیوسته نمایندۀ افکار،دولتها و ملتها به شمار میروندارتباطی میان 

وارد 1975پانیا پس از حکومت فرانکو از سالاسکشوراساسا .می باشندنیازهای یک ملت و جامعه نیز

 .گردیدمرحلۀ تازه ای ازحیات خود

اقتصادی و فرهنگی دچار تحول گردید که مطبوعات و به ،اجتماعی،دراین مرحلۀ ساختارهای سیاسی

 از سپ(در دوران انتقال به دموکراسی .نحو اعم رسانه های گروهی نیز از این دگرگونی بی نصیب نبودند

ال پاپیس از روزنامه های مهم . مطبوعات عمدۀ اسپانیا از راست افراطی به چپ می گرایند) 1975سال 

با وجود روزنامه های زیاد هنوز مطبوعات اسپانیا همانند کشورهای . ه زبان سوسیالیستها تبدیل شداسپانیا ب

رسانه های . ن در این میان بیشتر استغربی از نفوذ اجتماعی کمتری برخوردار است و نقش رادیو و تلویزیو

اما ادبیات .  و به شکوفایی خاص خود در جامعه دست یافته اندبرخوردار بودهپایگاه خوبی از گروهی کال 

طی .نیاز به زمان بیشتری دارند، همچنان م سیاسی نظامی فرانکو شده بودندو تئاتر که دستخوش نظا

وزارت فرهنگ که درسال .نمودند بین المللی مهمی دریافت ایزفیلمهای سینمایی اسپانیا جو،1980دهۀ
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 مادرید با 1990  تا1980 و در فاصلۀ سالهای هتأسیس شد به فیلمهای هنری یارانه اختصاص داد1977

  .گردیدها و موزه های هنری متعدد به عنوان مرکز فرهنگی اسپانیا مطرح برپایی نمایشگاه

 مطبوعات 

،قوانین جدید مطبوعات به تصویب رسید که آزادی فکر،عقیده و 1980 تا 1978در فاصلۀ سالهای 

به دنبال تصویب این قوانین، حیات تازه ای در مطبوعات و نشریات اسپانیا . بیان را مورد تأکید قرار می داد

 میلیون نسخه 5/3روزنامه با مجموع تیراژ روزانه 120دمیده شد، به نحوی که امروزه در اسپانیا بیش از

 و روزنامه YA، روزنامه  A.B.Cتشر می گردد که از مهمترین و پرتیراژترین آنها می توان از روزنامه من

ELPAIS )پرواضح است که عمده روزنامه های موجود در اسپانیا جنبۀ محلی و حزبی .نام برد) ال پاییس

به عنوان .یژه ای می باشندداشته و مناطق و افراد خاصی را تحت پوشش قرار داده و در بردارندۀ موضوعات و

مجالت . که روزنامۀ رسمی دولت است ، حاوی مسایل قانونی است» بولتن رسمی دولت«مثال،روزنامۀ 

از تنوع زیادی برخوردار بوده و تقریبا کلیه عرصه های علمی و ... نیز در قالب ماهنامه ،هفته نامه ها و

در اسپانیا 000/50 مجله با تیراژی باالتر از 70دود امروزه در ح. فرهنگی و اجتماعی را در بر می گیرند

نکتۀ حائز اهمیت درخصوص مطبوعات کشور اسپانیا،اتحادیه های مطبوعاتی است که از . منتشر میگردد

نقش بسیار مهمی در حمایت از منافع قانونی و صنفی دست اندرکاران امور روزنامه ها و مجالت 

تحادیه ها می توان از اتحادیۀ مطبوعات مادرید و اتحادیه نشریات از جمله مهمترین این ا. برخوردارند

نخستین گردهمایی انجمن نویسندگان و روزنامه ، 74بنابر گزارش روزنامۀ ال موند در سال .ادواری نام برد

نگاران مستقل تشکیل شد که عالوه بر پانصد دانشجوی روزنامه نگار چهره های مشهوری مانند 
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گردهمایی مذکور تحت عنوان . و روزنامه ال موند نیز حضور داشتندA.B.Cه سردبیرهای روزنام

طی . به منظور انجام مباحثات آزاد در خصوص آزادی افکار و بیان بوده است » ادبیات،مطبوعات و قدرت«

این گردهمایی ،دولت فیلیپ گنزالس به تعقیب روشنفکران و نویسندگان،متهم گردید چراکه فیلیپ 

» خواب آلود«ایجاد حکومت مطلق نما اسپانیا را به کشوری تبدیل کرد که از نظر روشنفکری گنزالس با 

بود و بخش اعظم ابزارارتباط جمعی و در رأس آنها روزنامۀ پرفروش و ممتاز ال پاییس به وسیله ای در حدت 

 .تبدیل شد) دولت فیلیپ گنزالس(فیلیپیزم 

  رادیو و تلویزیون 

ویی و تلویزیونی تحت نظـر سـازمان رادیـو و تلویزیـون اسـپانیا کـه از نهادهـای                    پخش برنامه های رادی   

تلویزیـون  شـبکه   2.گـردد نفـره اداره می   12 توسـط شـورای اداری     داشـته و  حقوق عمومی کشـور اسـت قـرار         

کانال خصوصی  3دولتهای خودمختار محلی و   حت نظارت   کانال محلی ت  7،شبکه رسمی و سراسری   2ی،دولت

 تعـداد گیرنـده هـای تلویزیـونی     ،یونسـکو سـازمان  1990 بر پایۀ گزارش سـال  .ود دارد در کشور اسپانیا وج   

 کـه در  برخـوردار اسـت  شـبکه اصـلی   4نیز ازرادیو ملی اسپانیا    .می گردد بالغ  دستگاه  میلیون  5/15براسپانیا  

 . فرهنگی و آموزشی است،موسیقی،گیرندۀ برنامه های اطالع رسانیبر

 جمعیت

بوده نفر برخوردار  40499791 تی معادلجمعیاز کشوراسپانیا ،2000مل آمده طی سال به عطبق آمارهای رسمی

 کشور واحلی  سگفتنی است که مناطق.سکونت گزیده اند نفر 80,03 در هرکیلومتر مربع تعدادکه از این 

 .دن می باشی برخوردارتجمع جمعیتی فراوان ازشهرمادرید
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 4 بیش از  باگروهنخستین .گردد می مشاهده جوامع مستقل  گروه از3ی کشور اسپانیادرخط توزیع جمعیت

را شامل می  کاتالونیا، مادرید و والنسیا و مناطقدرصد کل جمعیت 18/12 اندلس با مناطقمیلیون سکنه 

گالیسا ، کاستیل ولئون ، باسک ، کاستیل لومنکا ، جزایر  بر مناطق  میلیون سکنه3 تا 1  بادومین گروه.گردد

سومین .  می باشدمواجه ی نرخ رشد جمعیت مشتمل گردیده و با افتاکستریمنچر استوریاس و،ون قناری ، آرگ

ملیال  کوتا و لوریوجا، کاتابریا، ناوار، لسلس، بالیرکاه مستقر در برمناطق میلیون سکن1کمترازگروه، برجوامعی با

 سکنه 3640824 یجمعیترشد  ( 1981 سالرشد جمعیت، طیریع وروبه سدرمقابل رشد . مشتمل می گردد

واین  ی برخوردار نبوده افزایش ازسال30 ازگذشت پس اسپانیا  حال حاضرکشورجمعیت) سال10ظرف مدت زمان

 میالدی رشد 90 و80 دهه های طی . استمواجه بوده تغییرات مهمی درساختار سنی خود درحالیست که با اعمال

به . ی گردیدنتهبرکاهش هرم سنی جمعیت در این کشور مد خواین  تری برخوردار بود که دلتعا حالت م ازجمعیت

 2000 تا 1991های سال طینه وک س189913بر1981 تا 1991 سالهای  کشور طیجمعیتعبارت دیگر 

مشخص می  1981 سال سنی شهروندان اسپانیایی طینرخ رشدبا توجه به جدول  . نفر بالغ گردید1627523بر

که این خود . ی می باشد ثابت از روند وه بود کمتراز نرخ مورد نظر تولد یافته تر دخکودکان میانگین تعداد گردد که

شرایط کشور نظیرجریان چنانچه  معناست که اگر دان ب مطلباین. نشاندهنده کمترین نرخ رشد در اروپا می باشد 

یری مواجه می  کشور باکاهش چشمگجمعیت،  ثابت باقی بماند نهاده، به افزایشومهاجرت که درحال حاضر ر

قرار   ولد کمترین  نرخ ت با کشورهایی زمرهجغرافیایی وجمعیتی درموقعیت اسپانیا ازنظربا وجودیکه کشور . گردد

به وقوع پیوسته  میالدی در جمعیت این کشور 2000 و1999 های سال طیافزایش  مختصری با وجود ایندارد، 

نژاد .به باالترین حد خود رسید 80 دهه طی و یافتهایش مهاجرت افزکشور، نرخکاهش رشدجمعیت  درمقابل.است

مسیحی و وابسته به کلیسای کاتولیک هستند و بقیه از ادیان ،  درصد مردم96 .است پوست مردم اسپانیا سفید
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 هزار نفر 622 میلیون و 1993،39جمعیت این کشور در سال .  گرددبالغ نمی% 1هستند که هیچ یک برمختلف 

داشته % 3/0 برابر با  رشد جمعیتی1980 و 1991 و 1992مقایسه آن با آمار جمعیت در سالهای بوده است که با 

،پرجمعیت ترین هزار نفر101ون ومیلی3جمعیتی در حدودبا استان مادرید  پایتخت اسپانیا درمرکز،مادرید.است

 . ازنظر جمعیت درمرتبه دوم استهزار نفر704میلیون و1 و بندربارسلون با شهر کشور

 ،)سرقسطه(زاراگوسا ،)اشبیله(ویالس ،والنسیا شهرهایازجمله دیگرشهرهای پرجمعیت کشوراسپانیا میتوان به 

مردم ساکن شهرها % 71در اسپانیا . اشاره نمود)غرناطه(گراناداو)قرطبه(کوردوبا،یلبائوالسپالماس ،)مالقه(ماالگا

را افراد %14 سال و59تا 15 را افراد 1/58،سال14 جمعیت را افراد کمتر از %9/27و به لحاظ توزیع سنی بوده 

 7/10 مرگ و میر کودکان نرخ. سال است75 سال و زنان 70متوسط عمر مردان . سال تشکیل داده اند90باالتراز

 .نفر به نسبت هر هزار نوزاد است

 یجمعیتشاخصهای 

 )1998/1975( درصد 5/0: رشد سالیانه جمعیت

  )2015/1998( درصد  – 2/0: 2015رشد سالیانه تخمینی تا سال 

 )1998( درصد 1/77: جمعیت شهری

 )1995/1980( درصد 6/0: رشد جمعیت شهری

 )1998( فرزند 1/1 :مادران  ان بهفرزندنسبت تعداد 

 )1998( سال 78:  امید به زندگی به هنگام تولد

 )1998( سال 75: امید به زندگی برای مردان 
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 )1998( سال 82: امید به زندگی برای زنان 

 )1998/1990(  تولد 000/100 مادر در مقابل هر 6:  مرگ مادران 

 )1998( نفر 1000 طفل در ازای هر 6:  مرگ اطفال 

 1970 -2000نرخ جمعیتی کشور طی سالهای
 جمعیت سال

1970 34041531 

1981 37682355 

1991 38872268 

1997 39323329 

1998 39852651 

1999 40202158 

2000 40499791 

 
 1999 سال کشور بر مبنای رده های سنی مختلف طی جمعیت زناننرخ

 کل 5944703

 ل  سا14 رده های سنی پایین درصد زنان 4866

 کل 6160672

  سال24 تا 15رده های سنی درصد زنان 4879

 کل 12407024

 درصد زنان 4967
  سال44 تا 25رده های سنی

 لک 8950198

 درصد زنان 5095
  سال64 تا 45رده های سنی

 کل 6739561

  سال65 از رده های سنی باالتر درصد زنان 5802

 کل 40202158

 درصد زنان 5107
 جمع
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 2001بیکاران بر مبنای جنس در نیمه دوم سال  فعالیتها ، نرخ شاغلین و
 )1(فعالیت  51,32 کل
 39,72 زنان
 )2(بیکاری 12,92 کل
 18,91 زنان
 )3(شاغل 44,66 کل
 32,21 زنان

 درصد جمعیت فعال نسبت به گروه سنی جمعیت )1

 درصد جمعیت بیکار با هر گروه سنی )2

 درصد جمعیت فعال در ارتباط با هر گروه سنی )3

 2000 تا 1970های سالطیرشد طبیعی جمعیت  اسپانیا  میر و رشد نرخ تولد ، مرگ و

 رشد طبیعی میر مرگ ونرخ  نرخ موالید سال
1970 19,50 8,33 11,17 
1980 15,21 7,75 7,50 
1990 10,30 8,55 1,75 

1995 9,23 8,79 0/44 

1998 9,16 9,05 0/11 

1999 9,45 9,23 0/22 

2000 9,77 8,87 0/9 

 

 زبان

 ه ایزبانهای رسمی منطقعالوه بر این،. کشور اسپانیاستملیو زبان رسمی (اسپانیائی یا کاستیائی  زبان

 . مورد تکلم واقع می گرددی ، والنیسائی ، گایگی و مایورکیکاتاالئی ، باسک دیگری اعم از زبانهای
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 رسمی  زبانهای اقلیت و

موردتکلم شهروندان اسپانیایی ا زبان اسپانیایی است که توسط بخش عمده ای ازکشور اسپانی رسمی زبان

 وکاتولونیا، گالیسان  خلی کشور اسپانیا خصوصاً جوامعداجوامع خود مختاراین درحالیست که .گرددواقع می

زبانی است زبان اوســــکرا . اسپانیایی است تکلم می نمایندزبان ازاخه ای که ش)زبان رومی( زبان دومی بهوالنسیا

نیز  زبان بلریک اسلس وتکلم نموده کاتالونیا  کاتالونیا به زبانساکنین منطقه . می گرددباسک تکلم منطقه که در

  ای داشتهروزانه  وسیع وکاربرداین زبان . مورد تکلم واقع می گردد درقلمروآندورا واقع ازایالت آرگون یبخشدر

 این ،اگرچه. گرددتکلم می  زبانی است که در منطقه والنسیا نیززبان والنسیا.  کاربرد دارد نیزآموزشی در اهداف و

دراجتماعاتی که دو . گرددلیسیا نیزدرجامعه مستقل گالیسیا تکلم می زبان گا. می باشدمجزا زبان کاتالونیا ززبان ا

ی سهیم هدرآموزش سطوح غیردانشگاولی  هردوی این زبانها وزبان اسپانیمورد تکلم واقع می گردد،زبان همسطح 

  .می باشند

 نفوذ زبان عربی 

ا برخی از پدیده های اساسی بوده که این ه. زبان عربی به طور تعیین کننده ای در زبان اسپانیایی تاثیر گذارد

 :می توان در آن پدیده مزبور را بررسی کرد 

واژه هایی بسیار مشتق از زبان عربی . زبان عربی مکانی ممتاز را در تاریخ لغت نامه اسپانیایی اشغال می نماید -

 :به عنوان مثال . آغاز می گردند” ال “ وجود دارند که با 

  naranja/            پرتقالalheli/            اللهalfombra/     فرش   alcantarilla / قنات 
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 :به عنوان مثال. به همین ترتیب اسامی بسیاری از شهرها مشتق از زبان عربی می باشد 

          Albacete /       البعثت alcorisa  / القریش

 رود مشتق از زبان -ا کشوری به کار می در زبان اسپانیایی که برای صفات اهل شهر یI در ضمن پیشوند 

 :به عنوان مثال . عربی می باشد 

  iraqui/        عراقی yemeni /    یمنی     baladi / بوالهوس        marroqui / مراکشی 

یعنی قرارگیری فعل در ابتدا سپس : در زبان اسپانیایی ، نفوذی عربی باشد ” ترتیب کلمات “ شاید جابجایی 

 . و در دنباله بقیه اجزاء جمله واقع می گردندفاعل 

کلمات و اصطالحاتی در زبان اسپانیایی وجود دارند که در نتیجه نفوذ زبان عربی مفاهیم جدیدی به خود 

 :به عنوان مثال . گرفته اند

criar و ترتیب از سینه شیر دادن ، تغذیه کردن “   در زبان های اسپانیایی و پرتغالی این فعل مفاهیمی چون

 این امر در نتیجه نفوذ واژه عربی . را به خود می گیرد” رشد کردن “ را عالوه بر مفاهیم اصلی فعل یعنی ” دادن 

rabbaصورت گرفته که همین مفاهیم مذکور را در بر می گیرد . 

 

 همزیستی زبان ها در شبه جزیره ایبریا

جزیره ایبریا شد و در نتیجه تماس با دیگر لهجه های پس از فتح اسپانیا توسط اعراب ، زبان عربی وارد شبه 

” عربی اندلسی “ زبان عربی رایج در سرزمین های مفتوحه عنوان . محلی که مشتق از زبان التین بودند واقع گردید
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متونی از .  اندلسی تکلم می نمودند که لهجه ای رومی مشتق از التین بود–لهجه  مضربی یا رومی .را کسب نمود

 . معروف می باشد Jarchas زبان هنوز حفظ  می گردد که به این 

 ی در اسپانیاگدو زبان

و در حامعه ای که اساسا دو ” دو زبانه “  اندلسی به دلیل همزیستی خود با اندلسی در وضعیتی –زبان رومی 

مضربین . وب می گرددقرن پس از فتح اسپانیا توسط اعراب اسالم زده یا عرب زده شده بود به عنوان زبان دوم محس

دو زبانه که بین قرون نهم و دهم میالدی به شمال هنوز مسیحی اسپانیا مهاجرت نمودند به خاطر برقراری ارتباط با 

مردم محلی برای مدتی چند از این زبان استفاده کردند ولی پس از تسلط به لهجه های محلی شمال اسپانیا ، تکلم 

 ولی از آنجائیکه در آن زمان فرهنگ برتر فرهنگ اسالمی بود ، بسیاری از . اندلسی را ترک گفتند–به رومی 

 –مفاهیم و اصطالحات را که  نه در لهجه های رومی ، نه شمالی و نه جنوبی وجود داشت را به همان زبان رومی 

 . اندلسی به کار بردند

 یآموزشساختار 

کشـور پادشـاهی    درتحصـیلی    مراحـل    ،1970سـال مصـوب     عمـومی  قانون عمومی تحصـیالت   مطابق  

 :گردیده است تنظیم ذیل به شرح اسپانیا 

سال و 2-5 رده های سنیکودکانویزه  مهدکودک  که خود از دورهپیش دبستانی مقطع -1

 .متشکل می گرددسال 4-5رده های سنی کودکان ویزه آمادگی دوره 
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  و به دو بخش  برنامه ریزی شدهسال6-13رده های سنی کودکان  که برای پایه آموزش-2

 رده های  دانش آموزانویزهبخش و  سال6-10 رده های سنی دانش آموزانویزه بخش (

 پایه در مدارس دولتی و  شایان ذکر است که تحصیالت.مشتمل می گردد)  سال11-13سنی

 .خصوصی رایگان و اجباری است

 رده های زاندانش آمو انجامیده و بهسال به طول 3 که مدت زمانمتوسطه مقطع آموزش -3

 دورۀ یکساله ملزم به گذراندن دانش آموزان ،گذراندن این دورهپس از.ارائه میگردد سال14-16سنی

برخوردار می  دانشگاهها ازمجوز حضوردرصورت توفیق در آن  که درمی باشندپیش دانشگاهی 

 .گردند

انش  در مرحلۀ نخست د.مشتمل می گردد سه مرحله اساسی که خود بر  آموزش عالی-4

 مرحلۀ دوم دانش جویان طی دوره  درآیندنایل می ) کاردانی(جویان طی سه سال به درجۀ دیپلماتورا 

 به مهندس و یا معلمعنوان غالبا به کارشناسی نائل آمده و مدرک به اخذدو ساله  تخصصی آموزش

 جهت احراز تخصصی خود) رساله( تزملزم به دفاع از یاندر مرحله سوم دانشجو.فعالیت می پردازند

 . ی می باشنددرجۀ دکتر
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 تعداد دانش آموزان و دانشجویان       تعداد معلمین  مراکز آموزشیتعداد مراکز آموزشی

مدارس 
 ابتدایی

772/18 830/133 939/412/3 

مدارس 
 متوسطه

816/4 234/220 801/660/4 

 005/954 982/48 33 دانشگاهها

 آموزش پیش دانشگاهی

 شی  ساختار آموز

 سال تـا  3 شده و به مدت )La Education infantil( کودکان اسپانیایی از سن سه سالگی وارد مهد کودک 

 La(آمـوزش ابتـدائی   . آخرین سال مقطـع پـیش دبسـتانی اجبـاری مـی باشـد      .   سالگی اولیه را فرا می گیرند6سن 

Education  Obligatoria( در ایـن  .  سال ادامه می یابد5ه مدت  سالگی ب11 سالگی آغاز شده و تاسن 6 از سن

سـپس دوره   . مدت دانش آموزان ضمن آشنایی با محیط اطراف، خواندن و نوشتن و دروس ابتدائی را فرا مـی گیرنـد                   

این دوره بر دو مرحلـه مشـتمل مـی گـردد طـی      .  ارائه می گردد (La Education Segundaria)آموزش متوسطه

ان موفق به کسب درجه فارق التحصیل دوره مدرسه و طی مرحله دوم به مدت            دوره اول به مدت سه سال دانش آموز       

در صورت تمایل دانـش آمـوزان       .  نائل می آیند   )Bachiller(سه سال دانش آموزان به احراز درجه تحصیلی موسوم به           

 یـا   و)(Curso de orientacion Universitariaبه ورود به دانشگاه دوره آمـوزش یـک سـاله پـیش دانشـگاهی      

 . نیز پشت سر گذارده می شود)(La Formacion Profesinalورود به دوره های آموزش حرفه ای 
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  پیش دبستانیآموزش

 تاریخچه

مراکـز  زمانیکـه یکسـری     (مـیالدی   19به نیمه دوم قرن     پیش دبستانی در کشور اسپانیا      سوابق تاریخی آموزش    

 آمـوزش   20 قـرن    اوایـل در  .گـردد   بـازمی ) یس گردید کودکان بر اساس اصول آموزشی فردریک فربول تأس       آموزشی  

 احـداث مراکـز   نتیجـه   درخصوصـاً در منطقـه کاتالونیـا ایـن رشـد     .  ورشد کرده مورد توجه قرار گرفت  پیش دبستانی 

سـالهای  پـیش دبسـتانی طـی        مفهـوم آموزشـهای      .احـداث گردیـد   اسپانیا  مراکز   در . آموزشی کودکان بود   خصوصی

 ابتدایی  وآمـوزش اولیـه       س ورود به مدار   سازی کودکان جهت   ومشارکت در آماده      کمک  بر بیشتر1970 تا   1936

 بعنوان یک سـطح آموزشـی منجـر بـه غفلـت      پیش دبستانیآموزش از این روی،غفلت در توجه به .گردید می محدود

، آمـوزش پـیش   1970ایـن در حـالی اسـت کـه از سـال      .در ایـن مراکـز گردیـد   سمی ر  های دولت از اجرای برنامه

 .دبستانی به عنوان نخستین مرحله رسمی نظام آموزشی کشور مورد توجه قرار گرفت

 استقرار ایـن سـطح   موجود بر سر راه حذف موانع با هدف  پیش دبستانیعملی آموزش های برنامهنیز  1985 سال از

ه و ایـن    د سـازماندهی گردیـ     آموزشـی  در ایـن سـطح     LOGSE قوانین   1990سال  طی  .ی به مورد اجرا در آمد     آموزش

بـرای   سـالگی   6 تـا  3سـالگی واز  3 تـا  0سـنی   هـای   بین ردهمرحلهمقطع آموزشی با عنوان آموزشی پیش دبستانی 

امـا بـه اصـالح فرآینـد     گردد  می   بعنوان سطح غیر اجباری ارائه آموزشی اگر چه این سطح.کودکان طراحی گردید

نیـز   LOGSE برنامه . گردد می  آموزش ابتدایی منتهیآموزش کودکان و رشد مهارتهای دانش آموزان ورودی مقطع 
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دولت اسپانیا نیز برفـراهم سـازی   .پردازد می   با دیگر سطوح آموزشی درمقایسهاین نوع آموزش ونقش آنبه ارزیابی 

 .باشد می  مراکز مناسب آموزشی و مراقبتی ویژه کودکان معتمد

 ساختار آموزشی

 2000ش پیش دبستانی و نرخ مراکز آموزش دولتی طی سال تعداد کل مراکز و واحدهای آموز     

 15739  کلتعداد

 7202 نرخ مراکز دولتی
 مراکز آموزش پیش دبستانی

 59199  کلتعداد

 6852 نرخ مراکز دولتی
 واحدهای آموزشی

 ن

 2000رخ کودکان ثبت نامی مراکز آموزش پیش دبستانی بر مبنای نوع مالکیت مراکز آموزشی طی سال

 تعداد کل )نفر56/1164(درصد 19,7
 مراکز دولتی درصد19,0
 خصوصی مراکز  درصد20,9

 

 1999سنی مختلف در مراکز آموزش پیش دبستانی طی سال  های حضور کودکان ردهنرخ 

  سال 1کودکان رده سنی زیر 1,3
 سال 1کودکان رده سنی  5,7

 ال  س2کودکان رده سنی  13,7

 سال 3کودکان رده سنی  75,3

  سال4کودکان رده سنی  98,0

  سال5کودکان رده سنی  100
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 سال تحصیلی  

تـا پایـان هفتـه مـاه         وآغـاز شـده     ماه سپتامبر   اول  معموالً از هفته    در مراکز آموزش پیش دبستانی      سال تحصیلی   

یـک  تعطـیالت   کریسـمس،  ای یـک هفتـه   تـوان بـه تعطـیالت         از جمله تعطیالت طوالنی نیزمـی     . یابد  می جوالی ادامه 

اشاره نمـود، گفتنـی اسـت کـه کودکـان مراکـز پـیش دبسـتانی از مجـوز            اه آگوست   پاک و تعطیالت م   عید  ای    هفته

 .  ساعت در این مراکز برخوردار نمی باشند9حضور بیش از 

  قانونگذاری اصول بنیادین

برای   ای قانونی وپایه ایجاد مبانی 1995 سال طی LOGSE و برنامه  1985 سال طی LODEبرنامه با اجرای 

  سـازماندهی ومـدیریت مراکـز      عالوه بر این در خصوص     .پیش دبستانی در کشور اسپانیا فراهم آمد      ساختار آموزشی   

سری قوانین ویژه آموزش پیش دبسـتانی بـرای جوامـع    LOGSE وLODE های آموزش پیش دبستانی، در قالب برنامه

  مراکـز  توسـعه قـوانین ایـن     مراکـز پـیش دبسـتانی       بـه سـازماندهی      ی چنـین قـوانین    گفتنی است . مستقل تدوین گردید  

من جملـه   حداقل نیارهای مراکز آموزشی     به برآورده سازی     LOGSEبرنامه   عالوه  بر این مبانی مصوب        .پردازند  می

 .مراکز آموزش پیش دبستانی تاکید دارد

 اهداف آموزشی

 :توان به موارد ذیل اشاره نمود می  یاز جمله مهم ترین اهداف آموزشی مراکز آموزش پیش دبستان

 کودکان فیزیکی، ذهنی، احساسی، اجتماعی واخالقی بهبود توان -1

 تقویت روابط میان کودکان و والدین -2
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کسب شناخت کافی از درک کودکان و تربیـت آنـان در جهـت ارائـه تصـویر مثبـت و واقعـی از خـود و                            -3

 دستیابی به احساس خود اعتمادی

 رفتاری و شخصیتی کودکان  های عدادها و محدودیتارزیابی و شناخت است -4

 تربیت کودکان در جهت گام برداشتن در حوزه روابط اجتماعی و تاکید بر آن -5

 بهبود طرز تفکر کودکان در جهت احترام گذاری و مشارکت با سایر افراد جامعه -6

بـه ویـژه در     مختلـف شخصـیتی و اسـتعدادی آنـان           هـای   تقویت روحیه کودکان در جهت شناسـایی جنبـه         -7

 پرداختن به فعالیتهای هنری و ورزشی

 آموزش پایه 

 تاریخچه

 مـیالدی مبـانی سیسـتم آموزشـی         1812سـال   همزمـان بـا تـدوین       (تاریحچه آموزش پایه در کشور اسپانیا بـه         

 مـیالدی  1875 سال آموزش پایه طی از سیستم واقعی تعریف این در حالی است که نخستین . گردد می باز  )اسپانیا

ارائـه  سیسـتم آمـوزش لیبـرال        در این اثنا، آموزش پایه رسماً به عنـوان           .ارائه گردید ) آموزش عمومی همزمان با وضع    

بـا اعمـال     1923 و 1874 هـای   بـین سـال   . گـام برداشـت   بهبود آموزش عمومی    در راستای   بیش از یک قرن      وشده  

بـا  1931در سـال  . گردیـد اعمـال   بهبود آن   جهت  پایه در   تغییراتی در سیستم آموزشی     ساختار حکومتی،    در   یغییراتت

 از جنـگ داخلـی وتـا     پـس . رایگان تأکید کـرد  پایه اجباری و، آموزش جمهوریحکومت دومین  اعالن موجودیت   

در این اثنا، آموزش پایه بـه  . آمد می به شمار ایدئولوژی  انتقال عقاید ودر جهت آموزش ابتدایی ابزاری ، 1970سال
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 این در حالی اسـت کـه        . نداشت یآن نظارت  عملکرد   دولت بر که  بندی شده کاتولیکی بود      ههای طبق  آموزشصورت  

مبـادرت   1953سال  به ارائه آن از      یسسات آموزش ؤم واز آموزش پایه به عنوان آموزش ملی یاد شده           1945 سال   در

 .نمودند

  سـال متشـکل   11-14سنی   های مقطع آموزش پایه خود از دو مقطع آموزش ابتدایی ویژه دانش آموزان رده

، تغییرات اساسـی در سـاختار آمـوزش پایـه کشـور اسـپانیا               1970با تصویب قانونی آموزش ملی طی سال        . گردد  می

ر دگردیـد کـه     اعمـال    سیستم آموزشـی اسـپانیا       کلدر  نخستین بار   این فرایند بصورت قانونمند برای      . اعمال گردید 

.  سال یاد گردیـد    6-14های سنی     آموزان رده   آموزش اجباری ویژه دانش   پایه تحت عنوان    آموزش  جریان آن از مقطع     

کـه بـه موجـب آن بـر تحصـیالت اجبـاری بـرای         وضـع گردیـد   1990سالدر خصوص آموزش پایه طی  ن پویا   یانوق

 سال تأکید گردید 6-16سنی   های کودکان رده

 اصول بنیادین قانونگذاری 

اســتحکام  بــه 1995ســال طــی  LOPEGبرنامــه   و1990ســال طــی  LOGSE  وLODEهــای  برنامــهاجــرای 

، بـر   LOGSEارچوب برنامـه    در چـ  . منجـر گردیـد   کل سیستم آموزشی اسپانیا     آموزش پایه و    چارچوب قانونگذاری   

برنامـه  تعیین حداقل آموزش پایه و حداقل امکانـات آمـوزش مراکـز پایـه توسـط دولـت تأکیـد شـده اسـت، مطـابق                

LODE ،مدارس خصوصی در تعیین نـام آزاد  . گردند می تقسیم عمومی وخصوصی به مراکز راکز آموزش پایه خود م

گردنـد، ایـن    مـی  آموزان تأمین اعتبار  و دریافت شهریه تحصیلی از والدین دانشاز طریق سرمایه گذاری آزاد  وده وب

مراکـز آموزشـی    درحالی است که سایرقوانین و مقررات آموزشی من جمله تعیین تسهیالت آموزشی موقعیت علمـی                
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 هـای آموزشـی توسـط وزارت آمـوزش تعیـین و تـدوین        آمـوزان کـالس   آموزان به معلمین و تعداد دانش نسبت دانش

 . گردد می  نفر بالغ 25آموزش بر   های آموزان کالس مطابق چنین قوانینی حداکثر تعداد دانش. گردد می

 ساختار آموزشی 

یک از این مراحل شـامل یـک واحـد زمـانی      هرگردد که  می شکل تدو طبقه م  مرحله و3پایه خود از آموزش 

انجـام چنـین     ای هـدف . گـردد  مـی  آمـوزان مبـادرت    دانـش ارزیـابی   یادگیری و است که در طول آن به آموزش و

برای هـر گـروه از       .باشد  میآموزان    دانشهای   ارتباط روش شناسی با ویژگی     انطباق و هایی کسب اطمینان از       ارزیابی

 عـالوه بـراین،     . آموزش موضـوعات درسـی اسـت       یتلؤومسعهده دار   که وی   یابد    اختصاص می ین یک معلم    محصل

هـای   گـروه . آیند می نائل زبان خارجی    وتربیت بدنی، موسیقی های  هایی در حوزه آموزشبه دریافت دانش آموزان 

آموزان براساس معیارهای متناسب  ش از این روی، گروه بندی دان.گردد می های سنی تشکیل  کالسی براساس گروه

 . گیرد می با مؤسسات آموزشی صورت 

  آموزشی اهداف 

 :توان به موارد ذیل اشاره نمود می ترین  اهداف آموزشی مراکز آموزش پایه  از جمله مهم

 . های پایه مشترک به دختران و پسران اسپانیایی ارائه آموزش -1

کـافی در خصـوص    سپانیایی درجهـت برخـورداری از دانـش   آموزان ا خاصی به دانش  های اعطای فرصت -2

 .پیشینه فرهنگی و ملی

آموزان با هدف ایجاد استقالل فکـری و روحـی تـدریجی در               آموزش خواندن، نوشتن و ریاضیات به دانش       -3

 . آنان
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هـای مختلفـی علمـی، فرهنگـی، هنـری،       کودکان اسـپانیایی در زمسـینه    های توسعه استعدادها و توانایی -4

 .. … و ورزشی

 . خارجی  های گیری همزمان از زبان اسپانیایی و دیگر زبان بهره -5

 . آموزان از ابزارهای مختلف هنری جهت ابراز تصورات و عقاید خود گیری دانش شناخت و بهره -6

 . آموزان در جهت پرورش و بهبود قدرت جسمانی آنان های فیزیکی و تربیت بدنی به دانش ارائه آموزش -7

 .آموزان  اتکایی و اعتماد به نفس در دانشتقویت حسی خود -8

 آموزشی  های برنامه

توان بـه   می  .آیند اجباری آموزش به شمارمی های آموزش پایه که در زمره برنامه  های ترین  برنامه از جمله مهم

زبانهای لی  حی، زبان و ادبیات م    ولزبان اسپانی  ، ادبیات و  تربیت بدنی فرهنگی،   اجتماعی و علوم  طبیعی،  دروس علوم   

 .  اشاره نمود.ریاضیات خارجی و

 2000نرخ ساعات آموزش دروس آموزش پایه طی سال 

 علمی  های حوزه مرحله اول مرحله دوم وسوم

  هنری علوم 140 105

 تربیت بدنی 140 105

 آموزش زبان وادبیات اسپانیایی 350 275

 آموزش زبان خارجی - 170

 آموزش ریاضیات  175 170

 های فرهنگی ـ اجتماعی   فعالیت 105 105
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  تحصیلیارتقاء

ارتقاء یا عدم   آموزان تصمیماتی در خصوص        پس از ارزیابی تحصیلی دانش     وپایه  در پایان هر سه مرحله آموزش       

آموزان مسؤولیت اصلی درخصوص ارتقـاء        گفتنی است که ارتقاء تحصیلی دانش     . گردد   می آموزان اتخاذ     دانشارتقاء  

 آموزان از مقطع آموزش پایه به آموزش متوسطه، برعهده معلمین و کادر آموزش مراکز آمـوزش پایـه    دانشتحصیلی 

آمـوزان، معلمـین      گفتنی است که در فرآیند تصمیم گیری در خصوص ارتقاء یا عدم ارتقاء تحصـیلی دانـش                . باشد  می

 . باشند می آموزان دراین خصوص  ملزم به مشاوره با والدین دانش

 آموزشی  های تحمای

فـوق  اصـول   . داردتأکید  آموزان    دانش یشخصیت رشد   آموزش و رب LOGSEوLODE;LOPEGهای   برنامهاصول  

آنان اعم از   هریک از محصلین شناسایی نیازهای آموزشی       های    دانستههای آموزشی  با       انطباق  نوآوری   ر داللت ب  خود

آمـوزان مواجـه بـا     دانـش  شناسـایی  ربـ  LOGSE که برنامه توان گفت می  به طور کلی. دارد یموقت نیازهای دائمی و

نیازهـایی  عمـده چنـین     . تأکیـد دارد   یتحصـیل سـال   در طول   ان  احتیاجات  آن  نیازهای آموزش ویژه و برطرف نمودن       

فرهنگـی   های نامسـاعد   با موقعیت آموزان در مواجهه      دانشفیزیکی اختالالت رفتاری     های حسی، روانی و    ناتواناییبر

 .گردد می مشتمل عی اجتما و

  آموزشیهایمحدودیت

آموزان از مجوز مطالعه یا حضـور   به نحویکه دانش. باشد می سال 5حدود پایه آموزش مقطع  محدودیت زمانی   

 حداکثر مدت زمان الزم جهت       عالوه بر این،  . برخوردار نمی باشند   بار   2بیش از   در آزمون درسی یا دروس آموزشی       

 . حصیلی است سال ت1گذراندن هر درس 
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 2000 سال تحصیلی طیسسات ؤمنرخ مراکز و واحدهای آموزش پایه بر مبنای نوع 

 تعداد کل 13775

  خصوصی برمبنای درصدموسسات نرخ  75,1
 موسسات

 تعداد کل  116452

 دولتی بر مبنای درصدموسسات نرخ  70,8
 واحدها

 

 2000 سال تحصیلی طیسات سؤمآموزان مراکز آموزش پایه بر مبنای نوع  نرخ دانش

 مجموع ) نفر670/494/2( در صد 21,4

 در موسسات عمومی  درصد20,2

 در موسسات خصوصی در صد24,5

 2000 سال تحصیلی نرخ معلمین مراکز آموزش پایه عمومی بر مبنای جنسیت طی

 مجموع  166059

 زن نرخ معلمین  70,0

  نرخ معلمین مرد 72,7

 بتداییآموزش ا

 اختار آموزشی    س

 3 به   LOGSEبرنامه  که بر مبنای    کشور اسپانیا    سطح آموزش پایه در سیستم آموزشی        ابتدایی نخستین   آموزش  

مرحلـه   . سـال اسـت  8 تا 6سنی   های آموزان رده دانشمرحله آموزشی  نخستین .گردد می   ساله تقسیم3مرحله در 

 سـال  12 تـا  10هـای سـنی     نسـز بـه کودکـان رده       سـوم    در مرحلـه    سـال و   10 تـا    8سـنی    های  ه کودکان رده  دوم ب 

 .دارد می اختصاص 
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   تحصیلیسال    

 بـه طـول   پایـان جـوالی نیـز    آغـاز شـده و تـا    ماه سپتامبر اول هفته ، رسماً از داییبت اسسال تحصیلی در مدار

. گـردد  مـی  مشـتمل   )هفتـه سـاعت در   36( روز 180ابتـدایی بـر  مـدارس  تحصـیلی  کل تعداد روزهای . انجامد می

مـاه   روز 3تعطیلـی کریسـمس،  ای   هفتـه 2تعطـیالت   ی،تابستانای    هفته 11مدارس ابتدایی نیز بر تعطیالت      تعطیالت  

 . گردد می  روزه عمومی مشتمل 7پاک و تعطیالت عید ه روز 7،8و تعطیلی فوریه 

 1999-1998صیلی تعداد معلمین در آموزش ابتدایی ودرصد آن در موسسات عمومی در هر جنس در سال تح

 کل تعداد  66732

 زن مربیان  93,0

 مربیان مرد 70,5

 از اصالحات پیش آموزش ابتدایی 

 و جوامع خود    MEC عمدتاً توسط    )EGB(تا پیش از اعمال اصالحات اساسی در کشور اسپانیا، مدارس دولتی            

 .  شرح ذیل مشتمل می گردیددر این اثنا ، آموزش ابتدایی خود بر سه دوره به. گردان اداره می گردید

  سال 8 تا 6ـ دوره آموزش مقدماتی طی سال های اول ودوم آموزش ویژه کودکان رده های سنی 

 .  سال11 تا8ـ دوره آموزش میانه ویژه کودکان رده های سنی 

  سال 14 تا 11ویژه کودکان رده های سنی  ) 8و7 و6سالهای ( دوره آموزش تکمیلی ابتدایی -

عدم وجود انعطاف پذیری    . اثنا، همچنین کودکان مطابق با رده سنی به کالس ها ارجاع می گردیدند             در این   

گروه معلمـین بـه کلیـه دوره هـای آمـوزش ابتـدایی              . خود به برزو ناهمگنی دانش آموزان این مقطع منتهی می گردد          
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از معلمین جداگانه ای جهت تدریس   در حال حاضر،    . اختصاص یافته و همان معلم در طول تمام دوره ثابت می ماند           

گفتنی است کـه پـس از اعمـال اصـالحات همچنـین دوره              . کالس ها و دوره های آموزش ابتدایی استفاده می گردد         

 . های مقدماتی و میانه آموزش ابتدایی منسوخ گردید

 برنامه های آموزشی

 بـا توجـه بـه قابلیـت تطبیقـی           MECتا پیش از اصالحات، برنامه های آموزشی مدارس آمـوزش ابتـدایی توسـط               

دروس آموزشی به زمینه های مختلف دانش دسـته         . مناسب با مناطق جغرافیایی گوناگون کشور صورت می پذیرفت        

در پایـان هـر   . آموزش هایی به کلیه دانش آموزان یک کالس در همان سطح آموزش تدریس می گردیـد               . بندی شده   

راز نمره کل مثبت ، ملزم به حضور در آزمون جبرانی جهـت ارتقـاء بـه                 سال تحصیلی، دانش آموزان غیر موفق در اح       

در این راستا، دانش آموزان ناموفق ملزم به حضور در کالس جبرانی و تکرار مجدد پایه آموزشی                 . کالس باالتر بودند  

موفق بـوده انـد،      EGB سال آموزش اجباری، به دانش آموزانی که در سه دوره            8در این اثنا،  پس از گذراندن        . بودند

گفتنی اسـت کـه در آن اثنـا       . گواهینامه فارغ التحصیلی به عنوان مجوز ورودی آنان به مقطع متوسط اعطا می گردد             

عالوه براین، دانش آمـوزان نـاموفق مجـاز بـه ادامـه تحصـیالت خـود در                 . جهت احراز گواهینامه فوق وجود نداشت     

امتحانـات  . ویـژه دروس افتـاده بودنـد    Prueba de Maduresمؤسسات آموزش عمومی پایه و شرکت در آزمـون  

عـالوه بـراین، دانـش آمـوزان نـاموفق          . فوق توسط معلمین مدارس به صـورت جداگانـه تهیـه وارزیـابی مـی گردیـد                

 .  به دریافت مدرک حضور دردوره های حرفه ای نائل می آمدندGradua de Escolarدرکسب گواهینامه 
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 ات  ابتدایی پس از اصالحآموزش

 سـال طـول انجامیـده و بـه سـه دوره             6در حال حاضر، پس از اعمال اصالحات، آموزش ابتـدایی مـدت زمـان               

هـدف  .  سـال اسـت  12 تا  10 سال و    10 تا 8 سال،   8 تا   6ساله تحصیلی تقسیم می شود که به ترتیب معادل سنین           2

نیایی در زمینـه کسـب مهارتهـای    حال حاضر آموزش ابتدایی فراهم سازی آموزش مشترک برای کلیه کودکـان اسـپا             

فرهنگی و دانش بیان شفاهی، خواندن، نوشتن و ریاضیات  است مؤسسات آموزش ابتدایی از حداقل یک کـالس در                    

هر گروه از دانش آموزان در طول هر دوره از یـک     . سال تحصیلی جهت ارائه و سه دوره مذکور برخوردار می باشند          

نوان معلم مشاور فعالیت نموده و عهده دار مسـؤولیت برنامـه هـای آموزشـی                که تحت ع  . معلم برخوردار می گردند   

پس از اعمال اصالحات، همچنین معلمِن جداگانه ای برای دروس تربیت بدنی، زبان هـای خـارجی و                  . جبرانی است 

 . موسیقی اختصاص می یابد

 آموزشی   هایبرنامه

ایی کشور اسپانیا مطابق زمینه های  دانـش و تجربـه            پس از اعمال اصالحات،  برنامه های آموزشی مدارس ابتد         

متناسـب بـا حـداقل شـرایط         MECدر این راستا، برنامه مدرسه ای سـالیانه ای توسـط            . دانش آموزان تنظیم می گردد    

ازجمله برنامه های آموزشی مـدارس ابتـدایی کـه          .  برنامه مرکزی طراحی می گردد که در سطح ملی اجرا می گردد           

 170 سـاعت طـی دوره اول و  175(جباری است می توان به علوم طبیعی، علوم اجتمـاعی و فرهنگـی             گذراندن آن ا  

 سـاعت طـی طـی دوره هـای دوم و            105 ساعت طـی دوره اول و        140(علوم هنری   ) ساعت طی دوره دوم و سوم     

 350( ات  زبان و ادبیـ   ) ساعت طی دوره های دوم و سوم      105 ساعت طی دوره اول و ،        140( ، تربیت بدنی    )سوم
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، فعالیـت  )که مدارس مجبور به ارائه اما دانش آموزان آزاد به انتخـاب مـی باشـند             (ریاضیات  )  ساعت 275ساعت و   

در . اشـاره نمـود   )  سـاعت در دوره دوم وسـوم       170(و زبانهـای خـارجی      )  سـاعت  105( های درسـی جـایگزین      

کاسـتیلی  (دان برخوردار از دو زبان رسمی،       ساختار آموزش مدارس ابتدایی پس از اعمال اصالحات، جوامع خود گر          

یـادگیری زبـان    . از کل زمان تدریس به آموزش زبان محلـی خـود مـی باشـند              % 10مجاز به اختصاص  ) و زبان محلی  

 EGBاجباری است که خود این ابتکار مهمی اسـت چـرا کـه در               )  سالگی 8در سن   (خارجی از سال اول دوره دوم       

تعیـین و تعریـف اهـداف از پـیش تعریـف شـده و               . ن سالکی امکـان پـذیر نبـود       س11یادگیری زبان خارحی پیش از      

ارزیابی مداوم دانش آموزان از طریق برگزاری آزمون های متنوع وجامع با در نظر گرفتن زمینه های درسی مختلف،                   

یی کشـور   انجام ارزیابی مبتنی بر موفقیت های تحصیلی دانش آموزان از جملـه دسـتĤوردهای سـاختار آمـوزش ابتـدا                   

ارتقای تحصیلی خودکار دانش آمـوزان از دوره ای بـه دوره دیگـر و عـدم               . اسپانیا پس از اعمال اصالحات می باشد      

 دوره از جمله دیگر دستĤوردهای آموزش نوین ابتـدایی بـه شـمار              1توقف کامل آنان در یک مرحله آموزشی پیش از          

 . می آید

 آموزش متوسطه

 تاریخچه

ایـن دوره آمـوزش مشـتمل     . میالدی به این نام برقرار گردید 1957 سال   طیبارخستین  برای ن آموزش متوسطه   

 تـا   1923هـای    بـین سـال    .صـنعتی اسـت    ای و  هحرفـ   و ،   دروس عمومی، کـاربردی   مبتنی بر    ه سال 6بردوره آموزش   

هـایی   بحـث   ،  در ایـن اثنـاء     .جـایگزین گردیـد    سیستم جدیدی  در این سیستم بوجود آمد و     ای    عمده تغییرات   1874
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های سیاسی دولت    به جنبش ه  قوانین آموزشی بست   وصورت گرفته   زادی سیاسی آموزشی    پیرامون مبارزات در جهت آ    

 ومراکز آموزش متوسـطه  های معلمین  شایستگیتوان به ارزیابی  می از جمله تغییرات عمده. گردید می طراحی وقت 

  ه سـال  2ای    دو مرحلـه  خـود بـر آمـوزش       آمـوزش متوسـطه     .  اشاره نمـود   های پیش دانشگاهی   سازماندهی مجدد دوره  

 تـا  14مرحلـه دوم   طـی   سال و14 تا 12متوسطهاول آموزش آموزان طی مرحله  دانشسن معمول . گردد می مشتمل 

سسات در گروبنـدی  ؤمروی،  این از . گردند می های کالسی براساس سطوح سنی منظم  گروه. باشد می   سال16

 . نمایند می عمل مورد نظرخود  وهای براساس معیاررت آزاد و آموزان به صو دانش

  از اصالحات پیشآموزش متوسطه 

 به دوره آموزشی پـس از مقطـع آمـوزش    Ensenanzas Mediasطی دوره پیش از اصالحات، واژه اسپانیایی 

 Ensenanzas  دوره  آموزشـی 1970بر طبق قـانون مصـوب   . یاد می گردید) پایه معادل آموزش تکمیلی متوسطه

Medias گروه به شرح ذیل مشتمل می گردید2 خود بر  . 

1- )BUP(          سال در جهت آماده سازی دانـش آمـوزان          3 آموزش مستمر سطح تکمیلی متوسطه طی مدت زمان 

 سـاله فـوق، دوره تـوجیهی        3 سال بـه منظـور ورود بـه دانشـگاه عـالوه بـر دروه                 17تا  14رده های سنی    

ی این دوره همچنین دانش آموزان برای دستیابی بـه فرصـت هـای اسـتخدامی                دانشگاهی یکساله بودند، ط   

 .  به مورد اجرا در آمد 1975-1976گفتنی است که این سیستم طی سال تحصیلی . آموزش می دیدند

2- )FP(دوره آموزشی حرفه ای که خود بر دو سطح به شرح ذیل مشتمل می گردید : 



 
 

 دفتر اطالع رسانی وسنجش افکار 
 

 
60
  

(FPI)    سـال و دوره  16 تا 14ده های سنی  ساله ویژه افراد ر2 دوره آموزشی FPII      سـه سـاله ویـژه ارفـاد

 .  سال19 تا 16رده های سنی 

عالوه براین، دوره های    .  قادر سازی دانش آموزان به تمرین فنون خاص درحرفه انتخابی آنان می بود             FPهدف  

ردان ساغل باالی رده سنی برای شاگ FPII سال و در 16برای دانش آموزان شاغل باالی رده سنی     FPIآموزش شبانه   

در این اثنـا،    .  برخورداری از مدرک پایانی تحصیالت الزامی بود      ،  BUPبه منظور پذیرش در   .  سال دردسترس بود   18

به صورت دوره های روزانه یا شبانه در مؤسسات آموزشی ویا به صـورت آمـوزش   COU وBUPپی گیری دوره های 

 . از راه دور امکان پذیر بود

 تشویق دانش آموزان کم درآمد به ادامه تحصیل در این سطح وجود داشـت کـه    MEC ای به منظور     جوایز ویژه 

متناسب با در آمد خانواده و موفقیت تحصیلی آنان به صورت تأمین هزینه ایاب و ذهاب کتاب هـای درسـی و غیـره                       

 . اعطا می گردید

 های آموزشیبرنامه 

برنامـه  . برای کلیه دانش آموزان یکسان بود BUPهای اول ودوم تا پیش از اصالحات، برنامه های درسی  سال   

های آموزشی دراین اثنا بر دورس و ادبیات اسپانیایی زبان خارجی، ریاضیات، تربیت بدنی، علـوم مـذهبی، اخـالق،                    

، فزیـک و شـیمی      )سـال اول  (طراحی  ) سال اول   (موسیقی    )  سال اول (، تاریخ تمدن و هنر      )سال اول (علوم طبیعی   

) سـال دوم  (آموزشـی فنـی و حرفـه ای         ) سـال دوم  (، زبان التین    )سال دوم (، انسان وجغرافیای اقتصادی     )سال دوم (

آمـوزش فنـی و حرفـه ای،        ) شـامل تعلیمـات مـدنی     (دروس زبان های خارجی، تاریخ وجغرافیـا        . مشتمل می گردید  

در این اثنـا،    . دانش آموزان ارائه می گردید    تربیت بدنی، علوم مذهبی و اخالق، فلسفه نیز به عنوان دروس مشترک به              
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و یا به ) زبان و ادبیات اسپانیایی، زبان التین، زبان یونانی و ریاضیات(دانش آموزان ملزم به انتخاب سه درس از میان    

 . بودند) زبان و ادبیات اسپانیایی، علوم طبیعی، فیزیک، شیمی و ریاضیات(

 تحصیلی  ارزیابی

دانش آموزان مدارس متوسطه دولتی، مرتباً در طول سال ارزیابی شده  و بـه احـراز نمـره                   تا پیش از اصالحات،     

در طول سال دوم آزمون نهایی  در تیرماه به انتخـاب مجـدد ایـن دروس را طـی                    . کامل طی پایان سال نائل می آمدند      

 انتخاب مجدد همـان پایـه تحصـیلی         مهرماه در این اثنا، افراد ناموفق در امتحانات مهرماه در بیش از دو درس ملزم به               

به دانش آموزان موفق در دوره آموزش سه ساله         . دانش آموزان نیز که تنها در یک یا دو درس مردود می شدند            . بودند

دانش آموزان مدارس نیمه رسمی توسط      . هیچ آزمون نهایی وجود نداشت      .  اعطا می گردید   Bavhilleratoمدرک  

 .  مدرسه و یا مدرسه دولتی دیگر مورد ارزیابی قرار گرفتندهیأت ممتحنه متشکل از معلمین

  از اصالحات پسآموزش متوسطه  

 سـالگی افـزایش یافتـه و        16پس از اعمال اصالحات در ساحتار آمـوزش متوسـطه، آمـوزش اجبـاری بـه سـن                   

 : ساختار آموزش متوسطه  به صورت ذیل ارائه گردید

  سال 16 تا 12ی ـ آموزش اجباری متوسطه  بین رده های سن

  سال 18 تا 16بین رده های سنی   Bachilleratoـ 

  سال 18 تا 16ـ آموزش فنی سطح میانه بین رده های سنی  
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 تا  12بین رده های سنی      (EGBدر این اثنا، آموزش متوسطه اجباری بر دو سال آخر آموزش پیش از اصالخات               

 مشـتمل  Ensenanzas Medias )  سـال 16 تـا  14ای سنی بین رده ه(و دو سال اول پیش از اصالحات )  سال14

 سـال نـه تنهـا ارائـه آمـوزش عمـومی بـه کلیـه دانـش آمـوزان                     16هدف از افزایش سن آموزش اجباری به        . می گردد 

اسپانیایی، بلکه از میان برداشتن گروه بندی دانش آموزان و امکان برخورداری آزاد دانش آموزان از حضور در بـازار                    

پـس از اعمـال اصـالحات، آمـوزش اجبـاری متوسـطه خـود بـه دو دورۀ آموزشـی دو سـاله، بـین                          . اسـت کار بـوده    

دسترسی به این مرحله بـا پایـان دوره ابتـدایی خـود بـه خـود میسـر             .  سال تقسیم می گردد    16تا  14 و   14تا12سنین

 فرصـت هـای شـغلی و        ازجمله هدف های اصلی این دوره می توان به اتمام تحصیالت اجباری و دسترسی بـه               . است

حـداکثر تعـداد دانـش آمـوزان و هـر         . آماده سازی دانش آموزان برای برخورداری از برنامه های آموزش عـالی اسـت             

 .  نفر بالغ می گردد30بر. کالس که براساس رده سنی گروه بندی می گردند

 ی های آموزشبرنامه 

. قی مشابه با آموزش ابتدایی تنظیم می گـردد پس از اعمال اصالحات، برنامه های درسی مقطع متوسطه به طری          

اگرچه طی این مرحله، یادگیری موضوعات درسی محـدود تحـت پوشـش قـرار گرفتـه دروس اختیـاری بـه تـدریج                        

اما هدف اطمینان از تنوع برنامه های آموزشی بدون کنـار گـذاردن اصـل کلـی آمـوزش منسـجم                     . معرفی می گردند  

. رفه ای پایه به شکل آموزش فنی عمومی به کلیه دانش آموزان ارائه می گردد طی این دوره همچنین آموزش ح     . است

ازجمله برنامـه هـای آموزشـی اجبـاری مقطـع           . که برآموزش فنون مختلف احراز فرصت های شغلی منتهی می گردد          

 140(متوسطه پس از اعمال اصالحات در ساختار این مقطع می توان به دروس علـوم اجتمـاعی، جغرافیـا و تـاریخ                       

زبان کاستیلی، زبان و ادبیـات ویـژه        )  ساعت   70(، تربیت بدنی    ) ساعت طی دوره دوم    160ساعت طی دوره اول و    
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 140(ریاضـیات   )  سـاعت    240 ساعت ،    210(، زبان خارجی    )  ساعت  240 ساعت و  210(جوامع خود گردان    

رسـی اختیـاری بـرای دانـش        درسی اجباری برای ارائه توسط مدارس و د       ( ، مذهب کاتولیک    ) ساعت 160ساعت،  

هنرهـای تجسـمی    )  ساعت 90 ساعت،   140(، علوم طبیعی    ) ساعت 105(، فعالیت های درسی جایگزین      )آموزان

. اشـاره نمـود   )  سـاعت  70 سـاعت،    125(فن آوری   )  ساعت 35 ساعت،   70(موسیقی  )  ساعت 35 ساعت،   70(

طـی دوره   . از زمینه های درسی فوق می باشـند       طی سال آخر مقطع متوسطه، دانش آموزان ملزم به انتخاب دو گزینه             

طـی دوره دوم سـاختار برنامـه هـای       . از برنامه های آموزش مدارس مشـتمل مـی گـردد          % 10اول دروس اختیاری بر   

با این همه اصل اساسـی بـر ایـن اسـت کـه              . افزایش می یابد  % 25 - 35درسی پیچیده تر بوده و دروس اختیاری بر         

ارائه زبان خارجی . هیچ وجه نباید به محدود سازی انتخاب های آموزشی آتی منجر گردد  دروس انتخابی برگزیده به     

 . دوم حداقل طی سال اول از دور دوم برای مدارس اجباری است

 اهداف آموزشی 

 : توان به موارد ذیل اشاره نمود می ترین  اهداف مراکز آموزش متوسطه از جمله مهم

 آموزان به منظور ارتقاء حسی مسؤولیت پذیری و آمـاده سـازی آنـان               های پیشرفته به دانش     مهارتآموزش   -1

 . یا حضور در مراکز دانشگاهی  ای جهت فعالیت در بازار کار در مراکز حرفه

 . آموزشی  های تحصیلی به منظور هر چه تخصصی تر نمودن شاخه  های تفکیک تدریجی رشته -2

 . هی و کتبیافزایش قدرت درک و بیان صحیح موضاعات به صورت شفا -3
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 آموزشی  های برنامه

برخالف مقطع آموزش پایه در مقطع آموزش متوسطه، جوامع مستقل و محلی از مسؤولیت طراحی و تدوین 

 آموزش متوسطه برخوردار نبوده و این مهم در سطح ملی و توسط وزارت آموزش صورت   های برنامه ها و دوره

های فرهنگی،  خود با زمینهآموزشی های  به خود به تطبیق دورهبه نوسطه نیز .متوسسات آموزش ؤم. پذیرد می

توان به دروس  می  آموزشی اجباری مقطع آموزش متوسطه  های از جمله برنامه.پردازند می ی عاقتصادی، اجتما

ته خارجی، زبان ادبیات پیشرف  های آموزش بصری، علوم اجتماعی، تاریخ، جغرافیا، زبان تربیت بدنی،  علوم طبیعی،

 . اسپانیولی، ریاضیات، موسیقی، علوم مذهبی و اطالع رسانی تکنولوژیک اشاره نمود

های  فعالیتسر باز زنند، به های مذهبی  آموزشگیری  خود از یادتصمیم والدین به نا به  که یآموزان آن دسته از دانش

 در .پردازند می اعی زندگی های مختلف فرهنگی واجتم جنبهدر خصوص تحلیل و ه یتجزبا آن من جمله موازی 

، موسیقی بصریعلوم طبیعی، آموزش آموزشی  حوزه 4میان آموزان به انتساب دو حوزه از  سال آخر متوسطه دانش

 . نمایند می   مبادرتوتکنولوژی،

 2000نرخ ساعات دروس مختلف آموزش متوسطه طی مراحل اول و دوم آموزش در سال 
 یعلم  های حوزه مرحله اول مرحله دوم

 علوم طبیعی 140 90
 تاریخی، اجتماعی وجغرافیایی علوم  140 160
  بصریآموزش هنری و 35 35
 و شیمیآموزش فیزیکی  70 70

 ادبیات اسپانیا  زبان و 245 240
 زبانهای خارجی  210 240
 ریاضیات  175 160
 موسیقی  35 35
 تکنولوژی 125 70

  مذهبی علوم 105 105
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 آستوریاس  منطقه  یرباالریک جزامنطقه 
 مرحله اول  دوم  سوم  چهارم  مرحله اول  دوم  سوم  چهارم 

 علمی  های حوزه

 ولیادبیا ت اسپانی زبان و 4 4 4 4 4 4 4 4
 زبان خارجی  3 3 3 3 3 3 3 4
 ریاضیات  3 3 3 3 3 3 3 3
 تاریخی و اجتماعی علوم  3 3 3 3 3 3 3 3
 ربیت بدنیت 2 2 2 2 2 2 2 3
 علوم طبیعی  3 3 3 3 3 3 3 3
 شیمی  فیزیک و - - - - - - - -
 زمین شناسی  زیست شناسی و - - - - - - - -
 هنری علوم آموزش  2 2 2 2 2 2 2 2
 تکنولوژی  2 2 2 2 2 2 2 2
 موسیقی 2 2 2 2 2 2 2 2
 موضوعات انتخابی  2 2 2 2 2 2 2 2
 بی یا علوم مذه 2 2 2 2 2 3 3 2

  یجایگزینی ها فعالیت
  تحصیلیمشاوره  1 1 1 1 1 1 1 1

 مجموع 30 30 30 30 30 31 31 32

 

 2000سال تحصلی مبنای دروس مختلف آموزشی طی ر ب متوسطه درجوامع مستقل آموزشی  مقطعاعت نرخ س

 اندلس منطقه  آرگون منطقه 
دوم          سوم   چهارم مرحله اول دوم  سوم  چهارم  مرحله اول   ی علمی حوزه ها 

  ولیادبیا ت اسپانی زبان و 4 4 4 4 4 4 4 4
 زبان خارجی  3 3 3 2 3 3 3 3
 ریاضیات 3 4 3 3 4 3 3 3
  تاریخی و اجتماعیعلوم 3 3 3 3 3 3 3 3
  تربیت بدنی 2 2 2 2 2 2 2 2
 علوم طبیعی  3 3 4 4 3 3 3 3
 )1(شیمی  فیزیک و - - - - - - - -
 شناسی  وزمین شناسی زیست - - - - - - - -
 هنری علوم آموزش  1 1 2 2 2 2 2 2
 تکنولوژی  3 3 2 2 2 2 2 2
 موسیقی  1 1 2 2 2 2 2 2
  انتخابی دروس 2 2 2 2 2 2 2 2
ی نجایگزیهای  فعالیت یا علوم مذهبی 2 1 2 2 1 2 2 2
  تحصیلیمشاوره  1 1 1 1 1 1 1 1

 مجموع 28 28 30 30 29 30 30 30
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 جزایر قناریمنطقه  کانتابریامنطقه 
 

 مرحله اول  دوم  سوم  چهارم  مرحله اول  دوم  سوم  چهارم 
 علمی  های حوزه

 ولیادبیا ت اسپانی زبان و 4 4 4 4 4 4 4 4
 زبان خارجی 3 3 3 2 3 3 3 3
 ریاضیات  3 4 3 3 4 3 3 3
  تاریخی وعی اجتماعلوم  3 3 3 3 3 3 3 3
  تربیت بدنی 2 2 2 2 2 2 2 2
 علوم طبیعی  3 3 4 4 3 3 3 3
 شیمی  فیزیک و - - - - - - - -
 زیست شناسی وزمین شناسی  - - - - - - - -
 هنری علوم آموزش  1 1 2 2 2 2 2 2
 تکنولوژی  2 2 2 2 2 2 2 2
 موسیقی  1 1 2 2 2 2 2 2
 تخابی موضوعات ان 2 2 2 2 2 2 2 2

علوم مذهبی یا موضوعات انتخابی  2 1 2 2 2 2 2 2
 جایگزین

  تحصیلیمشاوره 1 1 1 1 1 1 1 1
 مجموع 29 29 30 30 30 30 30 30

 
 

 کاستیال ومونیکا کاتالونیا  
 ی علمیحوزه ها  مرحله اول  دوم  سوم  چهارم  مرحله اول  دوم 

 زبان وادبیا ت اسپانیا 4 4 4 4 4 4
 زبان خارجی  3 3 3 3 3 3
 ریاضیات  3 3 3 3 3 3
  تاریخیوتماعی علوم اج 3 3 3 3 3 3
 تربیت بدنی 2 2 2 2 2 2
 علوم طبیعی  3 3 3 3 3 3
 شیمی  فیزیک و - - - - - -
 زمین شناسی  زیست شناسی و - - - - - -
 هنری علوم آموزش  2 2 2 2 2 2
 تکنولوژی 2 2 2 2 2 2
 موسیقی 2 2 2 2 2 2
 موضوعات انتخابی  2 2 2 2 2 2
  جایگزین یها فعالیتعلوم مذهبی یا  2 2 2 2 2 3
   تحصیلیمشاوره 1 1 1 1 1 1

 مجموع 30 30 30 30 30 31
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 اکسترمادورا منطقه  گالیسا منطقه 
 مرحله اول دوم  سوم  چهارم  مرحله اول  دوم  سوم  چهارم 

 
 ی علمی حوزه ها 

 ولیادبیا ت اسپانی زبان و 5 5 4 4 4 4 4 4
 زبان خارجی  3 3 3 2 3 3 3 3
 ریاضیات  4 4 3 3 4 3 3 3
  تاریخی و اجتماعی علوم 3 3 3 3 3 3 3 3
 تربیت بدنی 2 2 2 2 2 2 2 2
 علوم طبیعی 3 3 4 4 3 3 3 3
 فیزیک وشیمی  - - - - - - - -
  زمین شناسی زیست شناسی و - - - - - - - -
 یهنرعلوم آموزش  1 1 2 2 2 2 2 2
 تکنولوژی  3 3 2 2 2 2 2 2
 موسیقی  1 1 2 2 2 2 2 2
 موضوعات انتخابی  2 2 2 2 4 4 4 4
 علوممذهبی   2 1 2 2 1 2 2 2
  تحصیلیمشاوره  1 1 1 1 1 1 1 1

 مجموع 30 30 30 30 32 32 32 32

 

 

 مادرید  منطقه  ناوارومنطقه 
 میعل یها حوزه مرحله اول  دوم  سوم  چهارم  مرحله اول  دوم  سوم 

 ولی ادبیا ت اسپانی زبان و 4 4 4 4 4 3 3
 زبان خارجی  3 3 3 3 3 3 3
 ریاضیات  3 3 3 3 3 3 3
  تاریخی و اجتماعیعلوم 3 3 3 3 3 3 3
 ترییت بدنی 2 2 2 2 2 2 2
 علوم طبیعی  3 3 3 3 3 3 3
  وشیمیفیزیک - - - - - - -
 زیست شناسی وزمین شناسی  - - - - - - -
 هنریعلوم آموزش  2 2 2 2 2 2 2
 تکنولوژی  2 2 2 2 2 2 2
 موسیقی  2 2 2 2 2 2 2
 موضوعات انتخابی 2 2 2 2 2 2 2
 جایگزینیی ها فعالیتعلوم مذهبی و 2 2 2 2 2 3 3
   تحصیلیمشاوره 1 1 1 1 1 1 1

 جموعم 30 30 30 30 30 30 30
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 ایالت باسک منطقه  جامعه والنسیا منطقه 
 مرحله اول  دوم  سوم  چهارم  مرحله اول  دوم  سوم  چهارم 

 حوزه ها وموضوعات

 ولیادبیات اسپانی زبان و 4 4 4 4 4 4 4 4
 زبان خارجی  3 3,5 3 2 3 3 3 3
 ریاضیات  3 4 3 3 4 3 3 3
 خی  تاریواجتماعی علوم  3 3 3 3 3 3 3 3
 تربیت بدنی 2 2,5 2 2 2,5 2 2 2
 علوم طبیعی 3 3 4 4 3 3 3 3
 شیمی  فیزیک و - - - - - - - -
 شناسی وزمین شناسی زیست - - - - - - - -
 یرهنعلوم آموزش  2 1 2 2 2 2 2 2
 تکنولوژی 3 3 2 2 2,5 2 2 2
 موسیقی  2 1 2 2 2 2 2 2
 موضوعات انتخابی  2 2 2 2 2 2 2 2

 ی ها فعالیتعلوم مذهبی و  2 1 2 2 1 2 2 2
 یجایگزین

 مشاوره  1 1 1 1 1 1 1 1
 مجموع 30 30 30 30 30 30 30 30

 
 

 جوامع مستقل
 مرحله اول  دوم  سوم  چهارم 

 علمی  های حوزه

 ولیزبان وادبیا ت اسپانی 4 4 4 4
 زبان خارجی  3 3 3 3
 ریاضیات  3 3 3 3
  تاریخی واعی  اجتمعلوم 3 3 3 3
 تربیت بدنی 2 2 2 2
 علوم طبیعی  3 3 3 3
 شیمی  فیزیک و - - - -
 زمین شناسی  زیست شناسی و - - - -
 یهنرعلوم آموزش  2 2 2 2
 تکنولوژی  2 2 2 2
 موسیقی 2 2 2 2
 موضوعات انتخابی 2 2 2 2
  ی جایگزینیها فعالیتعلوم مذهبی و  2 2 2 2
  تحصیلیمشاوره  1 1 1 1

 مجموع 30 30 30 30
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 سال تحصیلی 

 بـه طـول  هفته پایانی ماه ژانویـه  آغاز شده و تا نیمه دوم ماه سپتامبراز آموزش متوسطه در مراکز سال تحصیلی 

 از .گـردد  مـی  متشـکل   روز هفتـه  5روز از 3( روز 175مراکز آموزش متوسـطه  تعداد روزهای درسی . آنجامد می 

ای    هفتـه  2تعطـیالت   ،  یسـتان بتاای    دو هفتـه  توان به تعطـیالت       مراکز آموزش متوسطه نیزمی    تعطیالتجمله مهمترین   

مسؤولیت تنظـیم زمـان بنـدی سـاعات آموزشـی مراکـز        . گردد  می  روزه عید پاک مشتمل    10تعطیالت   وکریسمس  

 2ایی معمـوالً طـی      های آموزشـی مراکـز ابتـد        آموزش ابتدایی برعهده جوامع مستقل و مشاورین تربیتی مدارس برنامه         

 . گردد می ارائه )  بعد از ظهر3 بعد از ظهر تا 1(و ) ظهر12 صبح تا 9(شیفت تحصیلی 

 روش شناسی

حضـور  در     هـا و   بـه پـرورش توانـایی      وآمـوزان بـوده       دانـش  باید مطابق با نیازهـای       ،ش متوسطه زهای آمو  مدل

علمـی همـت     هـای   مبـانی واقعـی واصـولی روش   ها بایـد بـه تشـریح    این مدل .منجرگرددآموزشی  های کاری و تیم

 .گمارند

  تحصیلی یابیارز

صـورت مسـتقیم    اگرچـه بـه     صـورت گیـرد،     تدریجی   سیستم آموزش متوسطه باید ارزیابی بصورت کلی و       در  

 کـه طـی آن   آیـد  مـی  از فرایند یـادگیری بـه حسـاب    لی صابخش عنوان به ارزیابی نحصیلی فرایند  . دگرد می اعمال 

کـل  سیسـتم ارزیـابی تحصـیلی در مـدارس متوسـطه      . گردد می آموزان ارزیابی   دانشوآموزشی ی عمومی ها مهارت

باشـد بـه    مـی  برخـوردار   جوامـع مسـتقل   ر مـاهیتی عمـومی د   ارزیابی تحصـیلی از  .شود می ه ردکشور به اجرا گذا
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عـالوه  . نماینـد  مـی  سطه مبادرت تحصیلی مراکز آموزش متوبا قوانین مربوطه خویش به ارزیابی نحویکه این جوامع 

آموزان نیز    های دانش   بوده و بر ویژگی   سسات آموزشی منطبق    ؤهای کاری م   اهداف ومعیار ارزیابی باید با زمینه     براین  

خصوص روند پیشرفت تحصـیلی     اطالعات منظم در  آموزان نیز ملزم به دریافت        در مقابل والدین دانش   . مشتمل گردد 

هـر سـه مـاه    گفتنی است که این گزارشات . باشند می مدارس از مکتوب ات گزارشیافت فرزندان خود به واسطه در

 تیمـی  آموزان مقطع متوسطه  برعهـده   دانشارزیابی عملکردتوان گفت که  می به طور کلی . ددگر می یک بار ارائه 

اطالعـات  . پـذیرد  می و با همکاری مستمر والدین صورت مدارس تحصیلی به سرپرستی بخش مشاوره  از معلمین و

تحـت عنـاوین نارضـایت    نتـایج ارزیـابی   . باشد آموز بی باید شامل شرح حال تحصیلی هر دانش    امربوط به فرایند ارزی   

 . رسد می آموزان و والدین  به اطالع دانشخیلی خوب وعالی ب، خوب  ،بخشیت براساس نارضا  بخش،

 ارتقاء تحصیلی 

ولـین  کـه پـس از ا  .  تحصـیلی اسـت  ارزیـابی و  فرآینـد    نتیجه نهایی     ارتقاء محصلین    ،آموزش متوسطه مقطع  در  

ارتقـاء  جهـت  گیـری    تصـمیم  رونـد  .گیـرد  می در هربخش از مرحله دوم تحصیل مورد توجه قرار  مرحله تحصیل و

آمـوزان و نمـرات تحصـیلی آنـان مـورد             تحصـیلی دانـش   توانایی  ست که طی آن     مشترکی ا آموزان روند     دانشتحصیلی  

مقطع مقـدماتی  (های الزم طی مقطع آموزش پایه  آموزانی که از توانایی آندسته از دانش. گیرد می نهایی قرار ارزیابی 

 سـال طـی کـل دوران        2 سـال و حـداکثر       1اند ملزم به تکرار پایـه تحصـیلی بـرای مـدت               برخورد نگردیده ) متوسطه

آنان والدین   وان نظرات دانش آموز تحصیلی، در فرآیند تصمیم گیری در خصوص تکرار پایه. باشند می آموزش پایه 

آمـوزان در ایـن زمینـه         هـا و حمایـت از دانـش         گرفته و مشاورین تحصیلی به ارائه راهنمایی      بررسی قرار    مورد بحث و  
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گفتنی است که در این راسـتا، در طـول مقطـع آمـوزش متوسـطه، خـدمات مشـاوره تحصـیلی         . نمایند می  مبادرت

 . گردد می آموزان ارائه  انشبه د) ساعت در هفته1(

 آموزشی یها گواهی نامه

آینـد کـه در جهـت     مـی  دیـپلم نائـل   بـه دریافـت مـدرک    فارغ التحصیالن از پایان دوره آموزشی متوسطه پس 

 . تخصصی الزامی استای  حرفهفنی و آموزش  دانشگاهی و پیش  های ارزیابی دوره

های درسـی    حوزهمشتمل بر پایه   ای و  های حرفه  آموزشگیری  آموزان به فرا     دانش در طول دوره آموزش متوسطه    

ژی عمومی که علوم لو آموزش تکنونیز خود برای پایه    آموزش حرفه . نمایند  مبادرت می ای    وحرفه یسنتی با ابعاد عمل   

کـاری و اجتمـاعی     هـای    محـیط آمـوزان از      صـحیح دانـش   بـه درک    داده امـا    های مختلف را پوشش نـ      کنیکعملی وت 

 هـای  دوره برنامـه .  گـردد  مـی  آنان مشـتمل  ای  دانش تجربی وحرفهدهنده موضوعات درسی که ارتقاء  د وانجام می

گفتنی اسـت کـه حضـور    . گردد می  ساله نظری مشتمل 2 ماهه تا 6آموزان مقطع متوسطه  بر دوره  احتماعی دانش 

 . آموزان در هر کالس طی اسن دوره مجاز نمی باشد  دانش20بیش از 

 موزش تکمیلی متوسطه مقطع آ

  ساختار آموزشی

. گـردد  مـی  آمـوزان ارائـه    به دانـش ای  آموزش حرفه عمومی ونظری و آموزش  نیز،متوسطه تکمیلی در آموزش 

 سـال  2کـه طـی   . گـردد  مـی  از مقطع تکمیلی متوسطه تحت عنوان دوره پیش دانشگاهی یـاد   LOGESبرنامه طبق 

مراکـز آمـوزش متوسـطه تکمیلـی ملـزم بـه       .گـردد  مـی  اجبـاری ارائـه   بـه صـورت غیـر     سـال  16 یسنرده تحصیلی 
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 کالس درسی، تسـهیالت تکنولوژیـک آموزشـی نظیـر اتـاق ویـژه کـامپیوتر،  ورزشـگاه و                     4برخورداری از حداقل    

 ارائـه آمـوزش پـیش دانشـگاهی     ویژه جهت  اتمکانااین موسسات همچنین مجهز به . باشند کتابخانه تخصصی می

در مراکز تکمیلی بت نام ث یتقاضانرخ زمانی که  .گردد می ارائه  نفر در هر کالس 33ه تعداد حداکثربباشند که  می

حـق تقـدم پـذیرش دانـش آموختگـان مراکـز            از   LODEای براسـاس برنامـه        هر موسسه  ،بیش از عرضه باشد   متوسطه  

. دباشـن  مـی  LODEقـانون   مکمـل  نیز خودوامع مستقل ویژه جقوانین  و LOPEGبرنامه  .باشد می برخوردار عمومی 

برخـوردار از  محصـلین  در ایـن راسـتا، از      . ارائه مدرک تحصیلی الزامـی اسـت      دانشگاهی   پیش به مراکز   ورود  جهت  

ثبت ترین  شرایط الزم جهت  از جمله مهم. آید می دانشگاهی هنری ثبت نام به عمل  مدارک هنری نیز در مراکز پیش

گفتنـی اسـت از   . توان به قبولی در آزمون نهایی سال دوم متوسطه اشـاره نمـود   می  نام در دورهای  پیش دانشگاهی

. برخـوردار باشـند   ای ویژه    مدرک تکنسین حرفه  ای، مدارک هنری و       آموزانی که ازمدرک آموزش حرفه      آندسته دانش 

  .آید ثبت نام به عمل میدردوره پیش دانشگاهی نیز 

 آموزشیاهداف 

این طی . گردند محسوب میآموزش متوسطه   تکمیل کننده مقطع     LOGSEبرنامه  مراکز پیش دانشگاهی تحت     

تسلط کافی بـر زبـان   و آشنایی با احکام اسپانیا، زبان رسمی آموزان اعم از  دانش  های بهبود تواناییآموزشی بر دوره 

از گیـری   رهو بهـ تکنولـوژی  علـوم  آگـاهی از  و تحقیـق    هـای  ، درک ریشـه مسـائل تحلیل  تجزیه وقدرت  ،خارجی

از . گـردد  مـی  تأکیـد  هنـری  ات بهبـود احساسـ   شخصی و های ارتقاء توانمندیدر جهت آموزش فیزیکی وجسمی  

جهـت مبـادرت بـه تحصـیل در     ترغیب  دانـش آمـوزان   توان به  می نیزمراکز پیش دانشگاهی ترین  اهداف  جمله مهم

 . انسانی بازار کار اشاره نمود های  نیازمندی بررسی و تأمینای و های حرفه دانشگاهی، ارتقاء آموزشمراکز 
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 آموزش پیش دانشگاهی 

 تاریحچه

بهداشـت،   ،هنر، علوم طبیعـی علوم (پیش دانشگاهی آموزش مختلف  های اجرای انواع مدل بر LOGSEبرنامه 

ایـن  آموزشـی    هـای  برنامـه تعـدیل   اصالح ودر جهت قدرت اعطایی دولت و )  انسانی وتکنولوژی ،علوم اجتماعی

دوره پـیش دانشـگاهی    ای  سـاختار پایـه  ، 1991قانون سلطنتی سال با تصویب . مراکز با جوامع مستقل تأکید دارد

 مـورد   2000 در دسامبر سـال      نیز  حداقل دوره تحصیلی    . مشخص گردید این دوره   گرفته و حوزه های درسی      بنیان  

 ،آموزش فیزیکـی  س  رومی توان به د   دانشگاهی  پیش  ی  ها  دروس مشترک دوره  از جمله    .اصالح قرار گرفت   تعدیل و 

ازجملـه اصـالحاتی    .  اشاره نمـود   زبان خارجی  فلسفه، تاریخ، زبان اسپانیایی، زبان وادبیات  رسمی جوامع مستقل و          

 علـوم طبیعـی و     به وقوع پیوسته است می توان به گنجانـدن دروس             های آموزشی مراکز پیش دانشگاهی      که در برنامه  

سـال  آمـوزان طـی       براین اساس دانـش   . اشاره نمود تاریخ فلسفه    حذف درس     موسیقی و  ،ی، تاریخ ، تکنولوژ بهداشت

بـه اختیـار    تنهـا درس   درس بـه انتخـاب مرکـز پـیش دانشـگاهی           3،  باشـند   می درس مشترک    4ملزم به گذراندن    اول  

. باشند   غیر مشترک می    درس 2و  درس مشترک    3مجاز به انتخاب    دانش آموزان   نیز  دوم  در سال   . باشد  میآموز   دانش

در سراسر کشـور آمـوش      . گردد  انتخاب می اختیاری  به صورت    درس   2 مراکز پیش دانشگاهی و    توسط   درس   3که  

هـا   آمـوزش قبیـل   کـه ایـن     گفتنـی اسـت     گـردد،    میسسات ارائه   ؤمتنها از سوی    یا دیگر مذاهب     مذهب کاتولیک و  

 . باشند به جای آن برخوردار می جایگزینی های فعالیتآموزان از حق انتخاب   دانشاختیاری است و
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 ی اهداف آموزش

 آموزان  پرورش ظرفیت یادگیری دانش -1

 انجام فعالیت های گروهی -2

 گیری از روش های تحقیقی در حوزه آموزش  بهره -3

 برقراری هماهنگی میان متدهای آموزشی متناسب با حوزه های درسی -4

در کالس در جهت ارتقاء برنامه های درسی بـه واسـطه            های کامپیوتری     گیری از کامپیوتر و تکنیک      بهره -5

 گیری از امکانات تکنولوژیک بهره

 ارزیابی تحصیلی

الگوهای مناسبی همچـون     گرفته و بر     بصورت مداوم انجام  تحصیلی  ارزیابی  طی دوره آموزش پیش دانشگاهی      

لـوغ درسـی دانـش آمـوزان     بهـایی در خصـوص    در ایـن راسـتا، ارزیـابی    . دگـرد  مشتمل می سطوح یا درجه تحصیلی     

نیـز ار  صورت گرفته و نمراتی های آموزشی آنان  موفقیت ها و پیش دانشگاهی وتوانایی  های با اهداف دورهمتناسب 

آموزان در درس یا دروس آموزشی، آزمون جبرانـی طـی             دانش. گردد  به آنان اعطا می   )  به معنی قبولی   5نمره  ( 10تا1

آمـوزان در دوره آمـوزش پـیش دبسـتانی در      گفتنی است که شیوه ارزیـابی دانـش  . .آید ماه سپتامبر از آنان به عمل می  

 . اکثر جوامع مستقل برین منوال است
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 تحصیلی ارتقاء 

در سال اول   کردند، ملزم به ارتقاء تحصیلی        محروم می که در یک یا دو درس       از قبولی   دانش آموزانی   اندسته از   

ایـن در حـالی     . باشـند   مـی کل دروس   شوند، ملزم به تکرار       مردود شناخته می  درس   3بیش از   در  دانش آموزانی که    و  

ملزم به گذرانـدن دروس افتـاده خـود         د تنها   یگردمردود   درس   3 کمتر از    یا 3در  دانش آموزان   چنانچه  اگر  است که   

. اسـت  سـال    4دانشگاهی حداکثر  پیشآموزان دوره     توان گفت که نرخ ابقاء تحصیلی دانش        به طور کلی می   . باشند  می

ت پشـت   یـ  موفق بـا ایـن دوره را     نائل آمده و    دانشگاهی   ی در دوره پیش   آمیز  یتنتایج  موفق  به احراز   که   دانش آموزانی 

از اخذ مدرک   پس  . باشد  میمیانگین نمرات دانش آموزان     که نمایشگر   . گردند  ک می اند موفق به اخذ مدر     سرگذاشته

برخـوردار   CICLOS FORMATIVOS بـاالتر آموزشـی نظیـر    ، از مجـوز حضـور در سـطوح   دانش آمـوزان تحصیلی 

که ادامه رشـته     ای  رشته آموزش حرفه   درآموزان ملزم به تحصیل       همچنین دانش به منظور ورود به دانشگاه      . گردند  می

آموزان  دانش،  تر مطالعات تخصصی به این منظور در راستای      . گردند  ، می دانشگاهی است  شیدر بخش پ  ان  تحصیلی آن 

ای،   حرفـه  مشـاوره ارائه خـدمات    . باشند  میدانشگاه  پذیرفته شده در    دانشگاهی   نوع  معین از رشته پیش     به ادامه   ملزم  

انتقال آموزش روز دنیا به بـازار کـار          ختلف آموزشی و  ی م ها  نظری خصوصاً در ارتباط میان بخش      ی، روانی و  آموزش

دانشگاهی ادامـه دارد   تا انتهای دوره پیش  ای مشاورهامور . استاین مرحله آموزشی های  ترین مشخصه جمله مهماز 

 . گردد می منجر ها وعالئق آنان افزایش مهارت و ای تصمیمات حرفهآنان در اتخاذ ی کربلوغ فکه به 

  آموزشی هاینامه گواهی

گذرانـد موفـق بـه اخـذ مـدرک       ی مـ ت پشـت سـر   یـ را بـا موفق    دانشگاهی دوره پیش آموزانی که     آندسته از دانش  

BACHILLER آمـوزانی   دانـش تنهـا  گفتنی اسـت،  . باشد مید موجوآنان گردند که در آن میانگین نمرات تحصیلی        می
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تحصـیلی فـوق    مـدرک  .گردند میاین مدرک نائل  به احراز درسی این دوره را پشت سرگذارند  های حوزهکلیه که 

ایـن درحـالی اسـت کـه در         . عالی اسـت   و مراکز آموزش     ای  پیشرفته آموزش حرفه  مراکز  ورود به   شرط اصلی جهت    

 .دنباش میآموزان همچنین ملزم به قبولی در آزمون نیز   دانشدانشگاهورود به 

 مراکز پیش دانشگاهی بین المللی 

خـاص  تنها در مدارس عمومی وخصوصـی        وفراهم نیامده   آموزان اسپانیایی     دانش کلیهبرای  آموزش  این نوع از    

دماتی جهت ورود به مراکز آموزش عالی بـا      آموزش مق مراکز  دانشگاهی بعنوان    مللی پیش مراکز بین ال  . گردد  ارائه می 

تنهـا درچنـد موسسـه       بـوده و      در اسـپانیا در اقلیـت      یآموزشـ مراکـز   این نوع   . باشند  دوره تحصیلی قابل شناسایی می    

 اسـپانیا احـداث    خـارجی مسـتقر در  هـای  دانشـکده و دانشگاهی  المللی پیش مراکز بینتوسط  عمومی وخصوصی که    

 . گردند می

 مدارس زبان 

ی وعربـی   یهـای آسـیا    هـای اروپـایی، زبـان      های رسمی کشور، زبـان     زبانآزمون  در این مراکز بصورت ویژه بر       

بـه دو  خـود  چنین تحصـیالتی  . گردد ارائه می 14 یسنآموزان رده  به دانشها  آموزشگفتنی است که شود  می  تأکید

آموزان  دانشبه ارائه حق انتخاب علوم زبانی به  وبرخوردار بوده ماهیت ابزاری اول از سطح  .گردد می  سطح تقسیم

 مرحله  2مشتمل بر  سال   5در طول   آموزش  سطح دوم   .  .پردازد  میی  شفاه صورت کتبی و   هتأکید بردرک بیان آن ب     و

حـال  ا ایـن    بـ . گـردد    تأکید می  یا  بعنوان مترجم، مبنای حرفه   آموزان    ، به دانش  مرحله دوم آموزش  طی  . گردد  یارائه م 

از جملـه  . شـوند  مـی رده مـورد اجـرا گـذا   بـه  مرحله اول بطور کامل در مدارس رسمی آمـوزش زبـان   تنها طی قوانین  
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 ای اسپانیولی، زبان فنالندی، ایرلندی، سوئدی وکرههای  توان به زبان میگردد  میارائه های رایجی که دراسپانیا  زبان

 . ، اشاره نمودپایه نظری ندارند و شده  دادهکه بصورت تجربی آموزش 

 پذیرش تحصیلی 

الزامـی  از آمـوزش متوسـطه       ESOمـدرک   آمـوزان از      برخـورداری دانـش    ،به منظور ثبت نام در مرحله مقدماتی      

جهت ورود . آید آموزان به عمل می از دانشتعیین سطح زبان   است، عالوه براین، پیش از ورود به مدارس زبان آزمون           

 پایـان دوره الزامـی      و احـراز گواهینامـه     1آموزش زبان نیز موفقیـت در آزمـون سـطح           ) سطح دوم (مرحله پیشرفته   به  

 . است

 ی آموزشاهداف 

آموزان در کسب آموزش زبان های مختلف و توانـایی کامـل در ابـراز آن بـه صـورت                 افزایش قابلیت دانش   -1

 کتبی و شفاهی 

ر ارتباطی در زندگی روزانه و کسب اطالعات از منابع مختلف و رسانه             ها به عنوان ابزا     گیری از زبان     بهره -2

 .المللی های بین

 .های محتلف زبانی به ویژه خبر فرهنگی زبان های خارجی گیری از جنبه  شناخت و بهره -3

 .    های زبانی مختلف به صورت شفاهی و کتبی گیری از موقعیت آموزان در بهره  ارتقاء توانایی دانش -4

 ی ای آموزشه دوره

 سال با حـداقل زمـان       2حدود(مرحله پیشرفته     و ) سال 3حدود  (مرحله اول آموزش زبان به دو مرحله مقدماتی         

الفـاظ،  تـوان بـه       ی مـذکور مـی    هـا  درسـی دوره  هـای     از جمله برنامـه   . گردد  تقسیم می )  ساعت 240 تا   360کالس  
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مرحلـه اول خصوصـاً در آمـوزش زبـان خـارجی             یدوره اصـلی تحصـیل    : اشاره نمود  یباناصوات و اشکال ز   ترکیب،  

بطور پیوسته در جوامع مستقل  با توجه به معیارهـای ویـژه              وده  شرده  توسط دولت در کل کشور به مورد اجرا گذا        

 . گیرد میر مورد نیاز آن جوامع مورد انطباق قرا

 های آموزشی  گواهینامه

آن دسـته   . گردنـد    می موفق به اخذ مدرک    یان رسانده و  مرحله اول را به پا    آموزان    دانش ،از برگزاری آزمون  پس  

 زبـان از مـدارس رسـمی     گردند، به احـراز مـدرک مقـدماتی         درسی می  واحد   9 به گذراندن    آموزانی که موفق   دانشاز  

 . آیند  نائل میزبان

 آموزش عالی

 تاریخچه

. سپانیا معرفی گردید  اسطوح آموزشی کشور    عالی به عنوان ساختار عمومی      ساختار آموزش   ،  1857طی سال   

تکنولـوژی  و  هنر، علوم تجربی، داروسـازی       فلسفه و آموزش علومی نظیر     ،1873آموزش سال   بیانیه  بعدها با صدور    

توان بـه     که از جمله پیامدهای آن می     نقش آن مهمتر گردید      وتکمیلی   میالدی آموزش    19در پایان قرن    . رایج گردید 

 اسـتقالل دانشـگاهها وتعیـین دوره        ،آمـوزش معلمـین   و مراکز   مدارس  وقعیت   اجتماعی، م  های  بهبود کلی دیگر جنبه   

جدیـد در سیسـتم      ای  مرحلـه نیـز    1931طـی سـالهای     جمهـوری   با صدور بیانیه    .  اشاره نمود  تحصیالت دانشگاهی 

، پایـه  در این میان جمهوری خواهان از سـاختارهای مـدارس رایگـان، آمـوزش اولیـه                  .گردیدکشور ایجاد   آموزشی  

پـس  . یافت های کشور ارتقاء   در این اثناء همچنین موقعیت دانشگاه..نظری طرفداری کردند  والئیک   ،زش آزاد آمو
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اداره ه و گردیـد عـالی مطـرح   آمـوزش  ویـژه  قوانین  برخی  بر کشور،دیکتاتوری استیالی حکومت در زمان   جنگ و 

بهبـود   گـذاری و   سـرمایه  وعمـومی   زش  آمـو سیاست تغییر عملکرد    . دیدگر سازماندهی   1943طی سال   دانشگاهها  

تحت  میالدی کل سیستم آموزشی اسپانیا را        20قرنطی  بار  نخستین  برای  اعمال گردید که     1970آموزشی در سال    

عالوه بـر    .سه مرحله مورد تأکید قرار گرفت     قالب   تحصیالت دانشگاهی در     ارائهتحت این شرایط    . پوشش قرار داد  

عـالوه بـر انـی جهـت     . ستاتید و موقعیت آنان در حوزه آموزش مـورد توجـه واقـع گردیـد    این ، در انی اثناء جایگاه ا      

آموزشـی    هـای  در جدول زمانی برنامههای دانشگاهی  رشته آموزان در مراکز آموزش عالی، سهولت در پذیرش دانش

دانشـگاهها  پویـایی   سیاسـت    ،2001 دسامبر سـال     21تاریخ  در  سرانجام  . شدسسات آموزش متوسطه گنجانیده     ؤم

فراینـد  گفتنی است که  . گردید)1983ر سال   د LRU( جایگزین فرایند قبلی     )Lon(فرایندته و   مورد قبول قرار گرف   

عـالوه بـر ایـن فرآینـد     . پـردازد  می  به تقویت فعالیتهای اداری کشور در ارتباط با انتخاب سیستم دانشگاهیحاضر 

تأکید بـر    ا و ه  افزایش استقالل دانشگاه   و حوزه آموزش عالی     درجوامع مستقل   مذکور همچنین بر تفویض قدرت به       

 .جامعه تمرکز دارد ن دانشگاه  وایمتقویت روابط 

 ساختار آموزشی

اولـین بخـش    . گردد  مشتمل می  بخش   3درطبقه بندی شده    تحصیالت  مقطع آموزش عالی در کشور اسپانیا بر        

شـته امـا در    دا ماهیـت تخصصـی   که  دانشگاهی است   های   های آموزشی معادل با دوره      عالی سری دوره  تحصیالت  از  

 و نظـامی تکمیلـی علـوم   آمـوزش   آمـوزش پیشـرفته هنـری  و     تـوان بـه       که از آن جمله می    . گردد  دانشگاه تدریس نمی  

هـای آمـوزش تکمیلـی اطـالق          دومـین بخـش آمـوزش عـالی بـر دوره          .  اشاره نمـود   تکنسین ورزشی آموزش تکمیلی   
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گـردد و سـرانجام سـومین بخشـی کـه بـر               ارائـه مـی   ) مقطع تکمیلی متوسطه  (انشگاهی  د  گردد که در مقطع پیش      می

 – آموزش عالی در اسپانیا در دانشگاه ها، مجتمع هـای فنـی   .گردد های آموزش تکمیلی دانشگاهی مشتمل می      دوره

طه و قبـولی در     شرط ورود به دانشگاه برخورداری از دیپلمه متوس       .علمی و مجتمع های هنرهای زیبا ارائه می گردد        

به عبـارت  . است) Curso de Orientacion Universitaria (آزمون ورودی و یا گذراندن دوره پیش دانشگاهی

دیگر آن دسته از افرادی که دوره پیش دانشگاهی را نگذرانده اند، پس از قبولی در آزمون و تاٌیید صالحیت علمی از           

 . مجوز حضور در دانشگاه برخوردار می کردند

 قاطع تحصیلیم

1- )Arouitecto Tecnico,Diplomatura,Ingenierias Tecnicas-Estudios de Primer Ciclo (

 .این مدرک پس از گذراندن دوره دو سه ساله آموزش عالی به دانشجو اعطا می گردد

2-        Studios de Segundo Ciclo I ngeniero o Aruitecto Superior Liicenciado) 

Lisencido Lisenciaturas( شـرط ورود بـه ایـن مقطـع برخـورداری از      .  سال برگزار می گـردد 2 این دوره طی

در این دوره دانشـجو بـه تعمیـق دروس گذرانـده شـده در دوره قبلـی و فراگیـری        .  می باشدprimer Cicloمدرک

  و یـا  Arquitecto icenciadoدانشـجو بـا گذرانـدن دوره فـوق، موفـق بـه اخـذ مـدرک،        . تخصـص مـی پـردازد   

Ingenieroمی گردد . 

3- ( Estadios de Doctorado Tercer Ciclo)   سـاله مشـتمل بـر دوره دو    5 دانشجو بـا گذرانـدن دوره 

و دفاع از آن بـه      ) سال3به مدت   (ساله متشکل از دروس تخصصی و ارائه رساله تحقیقاتی جامعه در موضوع خاص              
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 Segundoشرط ورود به این دوره برخورداری از مدرک . ی گردد و عنوان دکتر نائل مTercer Cicloاخذ مدرک 

Ciclo  ساله و قبولی در امتحانات، توانایی دانشجو جهـت تحقـق سـنجیده شـده و بـه                   2پس از اتمام دوره     .  می باشد 

 بدین  عنوان پینهادی رساله تحقیقاتی نیز مورد پذیرش یکی از اساتید قرار گرفته و            .تایید اساتید دوره دکتری می رسد     

 .تترتیب دانشجو به آغاز تحقیقات خود به صورت رسمی مبادرت می نمایند

 ارزشیابی مدارک تحصیلی

 وکلیه مدارک دو یا سه ساله صـادره از سـوی کلیـه دانشـگاه هـا،      Estudios de Primer Cicloمدارک-1

انیا تحـت عنـوان کـاردانی       مدارس عالی فنی و مجتمع های آموزش عالی دولتی مورد تایید وزارت آموزش عالی اسپ              

 . ارزشیابی می گردد

و دو  Primal Cicloدو ســال( چهــار ســال تحصــیل Estudios de Segundo Ciclo کلیــه مــدارک -2

صادره از سوی کلیه دانشگاهها و مجتمع های آموزش عالی و مجتمـع هـای عـالی هنـری و      Segundo Cicloسال

 .تحت عنوان کارشناسی ارزشیابی می گردددولتی مورد تایید وزارت آموزش عالی اسپانیا 

 سال تحصیل تمام وقت صادره از 5 با حداقل Licenciaturas,Estudios de Segundo Ciclo مدارک-3

سوی کلیه دانشگاهها و مجتمع های آموزش عالی و مجتمع های عـالی هنـری دولتـی مـورد تاییـد وزارت آمـوزش                        

 . عنوان کارشناسی ارزشیابی می گرددعالی اسپانیا در صورت عدم ارائه رساله به

در صورت گذراندن رساله به عنوان کارشناسی ارشـد پیوسـته           )  ساله 5دوره های    (3 مدارک موضوع بند     -4

 .ارزشیابی می گردد
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 صادره از سوی دانشگاهها و مجتمع های آموزش عالی و هنری دولتی مورد تاییـد  Trecer Ciclo مدارک-5

یا به شرط برخورداری از مدرک کارشناسـی ارشـد معتبـر و یـا مـدارک دوره دوم کشـور             وزارت آموزش عالی اسپان   

 . تحت عنوان دکتری ارزشیابی می گردد) Segundo Cicli(اسپانیا 

 . کلیه مدارک دانشگاهی مکاتبه ای ، ترددی و غیر حضوری غیر قابل ارزشیابی می باشد-6

 یقوانین آموزش

 :باشد  اصل اساسی قوانین آموزشی به شرح ذیل استوار می3نیا بر ساختار آموزش عالی در کشور اسپا

 در خصوص فراهم سازی آموزش عالی برای کلیه شهروندان اسـپانیایی،            1970حکم قانونی مصوب سال      -1

 .سطح آموزش عالی ها و ارتقاء استقالل دانشگاه

و پویـایی سـازمان     هـا      در خصـوص ارتقـاء جایگـاه و پویـایی دانشـگاه            1973حکم قانونی مصوب سـال       -2

 .عمومی سیستم آموزش عالی

 .های عالی غیردانشگاهی ای و آموزش  در خصوص آموزش عالی حرفه1990حکم قانونی مصوب سال  -3

 ها دانشگاه

 جهـت   بـه ایـن منظـور و   .باشـند  مـی خصوصی و بصورت عمومی عمدتا موسسات متصدی آموزش دانشگاهی  

تعیــین  در ارتبــاط بــا ایجــاد دانشــگاههای جدیــد وخــاص ای ســری موقعیتهــ، تضــمین کیفیــت آمــوزش ارائــه شــده

این وضعیتها اصوالً مربوط به ساختار نظری اسـت         . به وجود آمده است   برای این گونه موسسات     ویژه  استانداردهای  
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مراکـز  در حـال حاضـر تعـداد        طبق آمار بدست آمده     . باشد  سطح می اجرای آموزش در این      که مستلزم سازماندهی و   

 .گردد دانشگاه بالغ می 19بر خصوصی آموزش عالی تعداد موسسات   و48بر عمومی لی آموزش عا

 : توان به موارد ذیل اشاره نمود مناطق مختلف اسپانیا میدانشگاههای عمومی ترین  از جمله مهم

واولویـد  دانشگاههای آلمریا، کادیز، کردوبا، گرانادا، هولوا، جیدون، مالگا، سویال وپـابلو، د           : اندلس  منطقه  

 وسپویال 

 دانشگاه زارا گوزا: آرگون منطقه 

 اوویدو دانشگاه : آستوریاس منطقه 

 دانشگاههای اللوگیونا، الس پالمای وجزایر گرن : جزایر قناری منطقه 

 کاتابریا دانشگاه : کاتابریا منطقه 

 کاستیال دانشگاه : کاستیال منطقه 

 اال مانکا، واالدولید بورگاس، لیوم، سهای  دانشگاه: ولیون منطقه 

  بارسلونا،گیرونا، لیودا، پولیتیکال کاتا لونیا، پامپو فابرا، رو،وبرا ویرجیلهایدانشگاه : کاتا لونیا منطقه 

آلیکافته، جومه کاستلوم، پولیتیکال والنسیا، دانشگاه عمـومی والنسـیا ومیگـول            دانشگاه های   :  والنسیا منطقه

 هرنادز 

 اکستریمنچر نشگاه دا: اکستر یمنچر منطقه 

 کرونا، سانیا گوکا مپوستال، ویگو دانشگاه های : گالیسیا منطقه 

  بالیریک  دانشگاه:جزایر بالیریک منطقه 
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 ریوجا دانشگاه : ریوجا منطقه 

 آلکا هنارس، دانشگاه مستقل مادرید، کارلوس، ریجون کارلوس دانشگاه های : مادرید منطقه 

 یسا موردانشگاه : موریسا منطقه 

 دانشگاه ناوارو : ناوارو منطقه 

 بالس واسکو دانشگاه : ایالت باسک منطقه 

 :نیز می توان به موارد ذیل اشاره نموددانشگاههای خصوصی از جمله مهم ترین 

کاتولیکا آویال، کاتو لیسا، آنتونیو موریکا،      دانشگاه های   : کلیساهای کاتولیک   دانشگاه های مبتنی بر اصول      

 انسو ویتوریا، ناوارو دیوستو، فر

الفونسو سابیا، آنتونیو نبریجا، کامیلو جوسو کال، کاردنال هـرال          : دانشگاه های مبتنی بر اصول آموزش الئیک      

  سان پابلو واروپایی، مادرید، دانشگاه بین المللی کاتالونیا، دانشگاه موندراگون، آبرتا کاتالونیا، رومان لیول

  پذیرش تحصیلی

 :به شرح ذیل میی باشند شرایط معین ، ملزم به برخورداری ازکنند می  در دانشگاه تحصیلدانشجویانی که 

   هاورودی دانشگاه قبولی در آزمون -1

 بـه  .طوالنی است  ای مرحلهطی  تحصیالت دانشگاهی گذراندن مستلزم  دانشگاه ها ورودیآزمونپذیرش در 

 پـذیرش در    .ضـروری نیسـت   ی حضـور در چنـین آزمـونی         آموزش دانشگاه پذیرش  در مرحله اول      جهت  این منظور   

  .گردد می  جرا دانشگاه شامل قوانینی است که بصورت ملی در جوامع مستقل نیز ا
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 دریافـت    و پـس از    ینیـ  از طریق وزارت آموزش، فرهنـگ وورزش تع         دانشگاه ها   ورودی آزمونقوانین عمومی   

 ..ابالغ می گردداهها  شورای تربیتی وشورای دانشگ بهتقل،سگزارشات جوامع م

  مرحله اول تصحیح اوراق رد شدند کـه اینبـار  نیـز بـه کمیتـه برگـزاری امتحانـات در مـورد نمـره خـود اعتـراض           

آندسته از داوطلبینی که طی آزمون مرحله اول از آنان تحـت عنـوان مـردود علمـی یـاد مـی گـردد، از حـق          .کنند  می 

نیـز داوطلبینـی    به منظور ثبـت نـام در دانشـگاه          .رخوردار می باشند  اعتراض در جهت تصحیح مجدد اوراق امتحانی ب       

 :به شرح ذیل می باشندشرایط تحصیلی خاص ملزم به برخورداری از 

 .اند پذیرفته شده) ماه ژانویه(اولویت درجه اول با داوطلبینی است که در آزمون ورودی نیمه اول سال -1

 .اند پذیرفته شده) ماه می(آزمون ورودی نیمه دوم سال اولویت درجه دوم با داوطلبینی است که در  -2

 .اند پذیرفته شده COU اولویت با داوطلبینی است که در آزمون -3

 نیازی به پذیرفته ،اند موفق به تکمیل  سال دوم مراکز پیش دانشگاهی شده گفتنی است آندسته از داوطلبینی که       

داوطلبـین  بـه اختصـاص کالسـهای آموزشـی بـرای           همچنـین   هـا     عالوه بـر ایـن دانشـگاه      .ندارندآزمون   در این    نشد

تشـریح دقیـق    گفتنی اسـت کـه      . نمایند  خصوص مبادرت می  ارائه شرایط قانونی در این       و    نیازهای ویژه برخوردار از   

 .متنوع این جوامع دارددانشگاههای  به جوامع مستقل وگی بست  های این جنبه

 :توان به موارد ذیل اشاره نمود  خصوص میهای ثابت و معین در این از جمله جنبه

 اختصـاص ،باشند یـا مـدرک معـادل      ینکشـادو لدانشگاهها به افرادی که دارای مـدرک        ظرفیت  درصد از 3 تا   1

 .یابد می

و  اسـپانیا    یورودی دانشـگاهها  ها نیز بـه دانشـجویان پذیرفتـه شـده در آزمـون                ظرفیت دانشگاه  درصد   3 تا   1

 .گیرد صیل در کشور اسپانیا تعلق میدانشجویان خارجی داوطلب تح
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فضـایی  . گیرد   تعلق می  ای  به افراد دارای مدرک رسمی آموزش حرفه      نیز   درصد  فضاهای دانشگاهی      30 تا   15

از ظرفیـت    درصـد    3 تـا    1در حـدود     .دانشگاهی اختصاص دارد   به مدارک رسمی پیش   نیز   درصد   15 تا   7در حدود   

 1نیـز از     سـال    25باالی  برخوردار از رده سنی     متقاضیان  . ای تعلق دارد    ان حرفه های اسپانیا نیز به ورزشکار      دانشگاه

هـا نیـز مخـتص داوطلبـین          ظرفیت پذیرش دانشـگاه    درصد   3بیش از   . باشند  ظرفیت پذیرش برخوردار می    درصد   3تا  

زارت آمـوزش اسـپانیا     عالوه بر این دریافت اعتبارنامه تحصـیلی از و         .مواجه با ناتواناییهای جسمانی و استثنایی است      

دارنـد بـه    هایی با نمرات پایین دریافت مـی     آندسته از دانشجویانی که اعتبارنامه    .برای دانشجویان خارجی الزامی است    

آندسته از دانشجویانی که بـه احـراز اعتبارنامـه تحصـیلی طـی مقطـع                . باشند  ها می   حضور در آزمون ورودی دانشگاه    

 .گردند ها معاف می از حضور در آزمون ورودی دانشگاهاند،  دانشگاهی مبادرت نموده پیش

 های آموزشی برنامه

 رأی برخوردار بـوده و بـه صـورت          زادی آ استقالل و از  در ارائه تحصیالت نظری     در کشور اسپانیا    دانشگاهها  

ری پـذی  انعطـاف در  کـی   یچنین تفک . پردازند   می سطح بطور رسمی   در هر درجه و    تحصیلی   های  مجزا به تشریح دوره   

  های تحصیلی، دروس پـیش       خصوص محتوای رشته   تصمیماتی در اتخاذ  یا   در ارائه رئوس اهداف و    مراکز دانشگاهی   

 برقراری تعـادل میـان موضـوعات درسـی کـامال مشـهود اسـت شـوراهای دانشـگاهی نیـز                        موضوعات درسی،   نیاز،

هـا    داشته و به تجزیه و تحلیل این حـوزه های تحصیلی ارائه شده  سال یکبار نظارت کلی بر حوزه   5اند که هر      موظف

  شود،  مفاهیم آموزشی که در هر یک از رئوس پوشش داده می          . های علمی و فنی مبادرت نمایند       از نقطه نظر پیشرفت   

واحـدهای  . گـردد  بندی شده و بر اساس تعداد معینـی از سـطوح آموزشـی اجـرا مـی                 های درسی گروه    در داخل حوزه  

 سـال بـه طـول انجامیـده و بـر            3مقطع کارشناسـی بـیش از       . گردد  الس درسی مشتمل می    ساعت ک  10عملی نیز بر    
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توان گفت که مقاطع کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد     به طورکلی می  . گردد   ساعت درسی مشتمل می    270 تا   180

 مقطـع کارشناسـی   . گـردد    ساعت درسی مشتمل می    300-450انجامد که بر       سال به طول می    5 تا   4روی هم رفته    

مـدت زمـان    . انجامـد    ساعت درسی به طول مـی      250 تا   120ریزی شده و مدت زمان         سال برنامه  2ارشد طی مدت    

دانشـگاهها  . گـردد   های نظـری و عملـی تقسـیم مـی           آموزش طی مراحل کارشناسی و کارشناسی ارشد خود به دوره         

ی، هر دانشجو باید با توجه بـه حـداقل          از این رو  . باشند  متناسب با امکانات آموزشی خود از حق تعیین برخوردار می         

معینی از دوره زمانی هر سطح از واحدهای درسی را انتخاب نمایـد حـداکثر زمـان مجـاز و معـین جهـت گذرانـدن                          

های آموزشـی مقطـع       گذراندن برنامه . گردد  ها تعیین می    سطوح و درجات تحصیلی توسط شورای اجتماعی دانشگاه       

نخسـتین  .  ماه در قالب دو دوره سازماندهی شده آموزشـی اسـت           32 حداقل مدت    دکتری نیز نیازمند برخورداری از    

گـردد بـا اتمـام        هـای تحقیقـی شـامل مـی          ماهه مشتمل بر پـروژه     12 ماه تحصیلی و دوره تحقیق       20دوره بر حداقل    

 .آمیز دو دوره فوق و اجرای ارزیابی علمی احراز مدرک دکتری حتمی است موفقیت

 آموزش عالی غیررسمی

منـدان    به عالقه طریق دانشگاهها    از   ای  حرفه عملی و دروس  غیررسمی که بصورت    های آموزش عالی      ی دوره ط

. گردد  التحصیالن اعطا می     مدارک علمی معتبری نظیر لینکیشادو، مدرک مهندسی و معماری به فارغ            گردد،  ارائه می 

وزارت . گـردد  رسمی علمی منتهی نمـی ک مدراحراز علمی به  تخصصی و های شاخهاین در حالی است که برخی از        

 ه ارتباط دادن آن بـ     ،آموزشی های  موانع این گونه برنامه   سازی  بر طرف   دار مسئولیت     عهدهورزش   آموزش، فرهنگ و  

 آموزشـی غیـر     هسسـ ؤدو نـوع م   سـپانیا   در ا  .باشد  می مباحث اعتبار بخشیدن به این علوم و      و   سیستم آموزشی کشور  

  خـود خـاص مراحـل آموزشـی     و سـطوح  بـه ارائـه   هـر یـک     وشـته ت عمومی ندایالکم دانشگاهی وجود دارد که
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بودجـه مـالی خـود را از طریـق          ،  شـود   عمومی قرار  داده نمـی     آموزش  موسسات خصوصی که در سیستم      . نمایند می 

 .نـد از موسسات خصوصی دیگر  دریافت کننیز های را  آنها ممکن است حمایت کنند اگر چه می  خانواده ها تأمین

ایـن  . باشـند   آموزشی برخوردار می  ارائه حداقل استاندارد    جهت  عملیاتی در  اختیارات اداری و  از  وصی  صموسسات خ 

، شنوایی سنجی،سـالمتی واطمینـان      یاستانداردها شامل قوانین بهداشت   . دندکراستاندارد ها باید بوسیله مدارس ایجاد       

 از خاصـی هـای   در جنبـه عمده مدارس خصوصی با دولتـی،  الف تبا وجود اخ. باشد می محصلین شخصیتی از تعادل 

مـوزش  تـوان بـه ارائـه آ    مـی  کـه از آن جملـه  . باشند برخوردارمی مدارس عمومی اهای مشترک زیادی  ب انواع ویژگی

مـدیریت  موسسـات از طریـق مشـاوره           وفرآیند نظـارت و ارزیـابی تحصـیلی         مربیان در    رایگان، مشارکت اولیاء و   

، اجـرای قـوانین     خـود آموزشـی   کـادر    انتخـاب     رویـه  قوانین داخلی و  طرح  مدارس خصوصی در    . موداشاره ن تربیتی  

 .باشند میدآزاآموزشی الزحمه  و تعیین آموزشی حقشی زآمو یها ورویه

 ارزیابی تحصیلی

هـای سراسـر کشـور اعطـا          بـه دانشـگاه   دانشگاهی   علمی و  های  زمینهکلیه  استقالل کافی در     LRUبرنامه  طبق  

در نهایت مسئول تعیین حدود دانشـجویان، عملکـرد          موسسات آموزش عالی     دانشگاهها و به نحویکه   .یده است گرد

چنین ارزیابی بـه طـور      . باشند  می تحصیلی آنان    ارزیابیآموزشی و   تعیین استانداردهای   جهت  و آموزشهای ذهنی آنان     

  .گیرد میصورت هر دانشگاهی متناسب با سیاست پیوسته 

 لیارتقاء تحصی

 گـردد    مشتمل می  4-6آزمونهای نهایی مقاطع مختلف آموزش عالی به ویژه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بر             

دانشـگاهی   از اسـاتید  ه نفر3گفتنی است که آزمونهای دانشگاهی توسط هیئت        . گردد  که دو بار در سال برگزار می      
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   تحصیلی دانشجویان،  یا عدم ارتقاء    ر پایان نتیجه ارتقاء   د. گیرد  های آموزشی مورد ارزیابی قرار می       تعیین کننده حوزه  

 .گردد بر حسب نتایج آزمون نهایی ماه فوریه مشخص می

  آموزشی هایگواهینامه

حکـم سـلطنتی پیرامـون تأکیـد بـر          نماید که      می  توصیه یبه شوراهای دانشگاه  اسپانیا به صورت پیوسته     دولت  

 بـا کیفیـت    چنـین درجـاتی بـه ارائـه علـوم دانشـگاهی مهـم و              . ر دهنـد  را مورد قبول قـرا    درجات دانشگاهی رسمی    

گواهینامه معمـاری   توان به     از جمله این درجات می     .گذاری گردیده است   پردازند که بر حسب قوانین موجود پایه        می

 معمـاری   ،رک لینکشادو امد. گردد  التحصیالن ارائه می    اشاره نمود که پس از اتمام مقاطع کارشناسی به فارغ           فنی  و  

گردد مدرک دکتری نیـز       مقطع کارشناسی ارشد به فارغ التحصیالن اعطا می       از موفقیت در اتمام     نیز پس   مهندسی   و

را پشـت سـر گـذارده و بـه ارائـه طـرح              ) مقطع دکتـری  (گردد که مقطع سوم آموزش عالی         به دانشجویانی اعطا می   

 . ماه دوره ضروری مبادرت نمایند32تحقیقی دکتری ظرف مدت 

 امکانات آموزشی

 خدمات حمایتی      

در جهـت اسـتخدام فـارغ       با دانشگاههای مختلـف     به مشاورده و انعقاد توافقاتی      اطالعاتی   امی و دمراکز استخ 

در اطالعـاتی بـه دانشـجویان       ارائه خدمات مشـاوره و      این مراکز به    . نمایند  التحصیالن مراکز دانشگاهی مبادرت می    

ضـمن خـدمت     های  به ارائه آموزش  فوق  مراکز  عالوه بر این،    . نمایند   مبادرت می  ط آن شرای نوع استخدام و  خصوص  

بـه معرفـی موسسـات و       همچنـین ایـن مراکـز       . زنـد پردا  می فارغ التحصیالن دانشگاهی     تخصصی های  مرتبط با رشته  

ز دیگـر سـو،   ا. نماینـد  پردازنـد مبـادرت مـی    مشـاغل مناسـب مـی   رایگان در زمینـه  هایی که به ارائه خدمات    شرکت
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عـالوه بـر ایـن،      . باشند  های مشاغل تخصصی برخوردار می      جهت تعیین ویژگی  چنین مراکزی   ها نیز خود از       دانشگاه

از فـارغ التحصـیلی   و حتی پس تحقیقی سطوح دکتری   های دانشجویان در برنامهحمایت از دانشگاهها همچنین به 

 .نمایند آنان مبادرت می

 پزوهش و تحقیقات

  آموزشیاتیقتحق      

نهادها و مراکز امروزی تحقیق آموزش برمبنای تقسیم قدرت دردولـت و جوامـع مسـتقل تشـریح مـی شـوند،                      

ساختار دولتی اسپانیا به ارائۀ قدرتهای اجرایی به دولت در جهت ارتقاء و هماهنگی عمومی آموزش و تحقیقات فنی                   

مستقل در جهت اجرای برنامه های تحقیقـاتی مختلـف          ساختار فوق همچنین به اعطای قدرت به جوامع         . می پردازد 

گزارشـات ایـن    . ایجـاد شـد   2000در این راستا، وزارت علوم و تکنولـوژی اسـپانیا طـی آوریـل سـال                 . تأکید دارد 

که این وزارتخانه از قدرت ارائۀ تحقیقات علمی و ارتقاء تکنولـوژی            . وزارتخانه به دبیرخانۀ دولت ارجاع می گردد      

دبیرخانۀ دولت همچنین با دانشگاهها و دفـاتر تحقیقـاتی و توسـعۀ علـوم و تکنولـوژی ارتبـاط                    . باشدبرخوردار می   

 ارائـه گردیـد     1999  در سـال      2003 تـا    2000ط طـی سـال هـای      آموزشطرح ملی تحقیق، توسعه و نوآوری       . دارد

لـوژی و حـوزه هـای    گفتنی است که طرح فوق به منظور اجرای فعالیتهـای تحقیقـاتی در حـوزه هـای علمـی، تکنو                 

سهم عمدۀ  فعالیتهـای طـرح ملـی بـه دو حـوزۀ فعالیتهـای اسـتراتژیک انجـام تحقیقـات                    . بخشی سازماندهی گردید  

در ایـن میـان، وزارت آمـوزش و مرکـز     .  اختصاص می یابد)I+  D+R(مناسب در حوزه فعالیتهای توسعه و نوآوری  

ــ (CIDE)تحقیقــات آموزشــی اســپانیا  ــه همــاهنگی و ارائ ــد   ب ــوآوری مــی پردازن هــدف . ۀ تحقیقــات آموزشــی و ن
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. ارائۀ اطالعات به مراجع آموزشی، محققان، معلمان و کمک به ارتقاء کیفیت آموزشی کشـور اسـت               (CIDE)مرکز

ــۀ  ــدیریت    ( حــوزه 4در  CIDEبرنام ــود دورۀ هــای تحصــیلی و م ــوآوری و بهب مطالعــات و تحقیقــات آموزشــی، ن

 به سیستم آموزشی کشور القـاء مـی          CIDEاز جمله عمده ترین کمکهایی که       . ی اجرا می گردد   آموزشتکنولوژیک  

نماید می توان به برنامه ریزی، هماهنگی ، ارزیابی و اجرای تحقیقات و ارائۀ نتایج نوآوری، ارائـۀ تجربیـات، ارتقـاء              

ارائـه خـدمات مشـاورۀ      دورۀ های تحصیلی، ارائۀ منابع تحصیلی و منابع پشتیبانی و اعطای کمک هایی به معلمـان،                 

حرفه ای در سطوح غیردانشگاهی، ارتقاء سطح مشاوره های آموزشی، آموزش ویـژه و قـانونی، سـازماندهی مراکـز         

عـالوه بـر ایـن      . ی و نظـارت بـه آرشـیوهای وزارت آمـوزش، فرهنـگ و ورزش اشـاره نمـود                  آموزشاسناد و مدارک    

 و مجری  بخشـی از  (CIDREE)عه و تحقیق آموزشی  عضو مؤسسات اتحادیۀ اروپایی در جهت توس     CIDEوزارت،  

طبق آمـار   .)  و شورای اروپا می باشد     OECD,UNESCO(برنامه های تحقیقاتی آموزشی سازمانهای بین المللی نظیر         

 پـروژه بـه     7 پروژه به تحقیقات آموزشی و     4ی ارائه گردید که     آموزش پروژه   11، بالغ بر    2000بدست آمده طی سال   

در فرآیند تحقیقات،  و گزارشات عمدتاٌ بصـورت کلـی در و حـوزه هـای مطالعـات                   . ی تعلق داشت  پایان نامۀ دکتر  

آموزشی و تحقیقی و مشتق از الگوهایی نظیـر تحقیقـات آموزشـی  اسـپانیا و اروپـا ، انتقـال از آمـوزش متوسـطه بـه                

ی سیسـتم آموزشـی ، ارزش       آموزش عالی، اثر بخشی تحصیلی و کیفیت سیستم آموزشی ، برابری ها و نـابرابری هـا                

.  تأکید می گردد   CIDEدرقالب این حوزه ها همچنین به مرور پروژه های تحقیقی توسط            . های آموزشی، می باشند   

فعالیت هایی تحقیقاتی جوامع مستقل در حوزه آموزشی نیز بصورت پایه ای اجـراء شـده و بـر پـرورش تحقیقـات و                        

تحقیقــات .  سـطح دانشـگاهی و غیردانشــگاهی تأکیـد دارد   2در سـرمایه گـذاری در پــروژه هـای تحقیقـی تأکیــد     

برحوزه هایی نظیر مطالعات اجتماعی و علوم انسانی، و         . دانشگاهی معموالً تحت سیستم عمومی صورت نمی گیرد       



 
 

 دفتر اطالع رسانی وسنجش افکار 
 

 
92
  

اکثر جوامع مستقل به سرمایه گذاری درخصوص پروژه های نـوآوری و تحقیقـی        . علوم اقتصادی، مشتمل می گردد    

از جمله اقدامات به عمل آمده در روند اجرای تحقیقات آموزشی و پروژه های نـوآوری                . رت می نمایند  ی مباد آموزش

می توان به اعمال قوانین مؤثر در اجرای دوره های تحصیلی، ارتقاء سیستم آموزشی، پرورش نوآوری هـا بـه منظـور                      

 . ارتقاء کیفیت آموزشی، اشاره نمود

 آموزش فنی و حرفه ای

 ای وزش پایه حرفهآم         

بـا  عملـی    ای و   حرفـه خـود بـر آمـوزش مقـدماتی         دانشگاهی است    که بخشی از دوره پیش      پایه ای  آموزش حرفه 

طـی  مختلف دوره   های بعالوه رشته. گردد  مشتمل میدر راه یابی به بازار کارآموزان  دانشپرورش  هدف ترغیب  و

  .ندبای مییی ور در بازار کار آشنا های بهره درک فعالیت  وویژه های با رشتهآموزان  این دوره آموزشی، دانش

   ای رفهحآموزش متوسطه    

 متوسـطه تأکیـد دارد کـه از آن        رسمی تحت سیستم آمـوزش     ای  آموزش حرفه از دوره آموزشی فوق که بر ارائه        

 2 گرفته اسـت بـه   مورد تأکید قرار LOGGSEکه در برنامه  ای آموزش حرفه. گردد یاد می  CEDEFOPتحت عنوان

دوره پیش دانشگاهی   نیز به دوره آموزش پس از       یشرفته   و آموزش پ   های متوسط   مشتمل بر آموزش حرفه   سطح آموزشی   

سـال تحصـیلی    از پیشرفته نیز   ای آموزش حرفه  و2000سال تحصیلی از متوسطه  ای آموزش حرفه. گردد مشتمل می

برنامـه  قالـب  در   ای آمـوزش حرفـه  درحالی است که ارائه و اجـرای  این . ه است کامالً مورد اجرا قرار گرفت2002

 FPIIبخـش   . گردد  مشتمل می    FPIIو   FPI سطح   2ه و خود بر   مورد تأکید قرار گرفت   1970 سال   ازآموزش عمومی   
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در حـال   . گـردد   مشتمل می ) ساله 3 عملی   – آموزشی تخصصی    ه و    سال 2آموزش عمومی   (بخش آموزشی   نیز بر دو    

زمانیکـه کـه     .گـردد   مـی   ارائـه  یآموزش تخصص  FPIIدر سال سوم      آموزش عمومی و   FPIIا در سال دوم     حاضر تنه 

بـه  حـق تقـدم     بـا عنـوان اعطـای       معینـی   موجـود باشـد، از معیـار         آموزشـی    زکـ راتقاضای ثبت نـامی بیشـتر از م       نرخ  

 کشـور اجـرا   سـایر   ی در   ایـن معیـار بصـورت عمـوم       . گـردد   استانی استفاده مـی   مراکز مدارس عمومی و  آموزان    دانش

 18، برخـوردار از     هـای نظـری    آمـوزش  ملزم به گذرانـدن      ای  آموزش حرفه آموزان مراکز     عالوه براین دانش  . گردد  می

مدت . .باشند در رشته تحصیلی مربوطه می     سال تجربه کاری     1تمام و ارائه مدرک مستند دال بر برخورداری از          سال  

 . باشد  سال متغییر می5/1-2 ساعت آموزشی طی دوره آموزش 2000 تا 1300ای از  زمان دوره های آموزش حرفه

 آموزشیداف ها

 برقراری ارتباط مستحکم میان سیستم آموزشی و بازار کار  -1

هـای    آموزان به درک صحیح از رشته تحصیلی خود متناسـب بـا ارائـه صـحیح آن در حـوزه                      دستیابی دانش  -2

 . کاری

 های موجود در بازار کار آموزان به مکانیزم  دستیابی دانش -3

 . ای در کار تخصصی خود آموزان  به نوعی اعتماد حرفه  دستیابی دانش -4

 توسعه آموزشی

از ایـن روی،    .اسـت  منجـر گردیـده   ای تجدید مفاهیم آموزش حرفـه  بهبود ونو به خود به    به   LOGSEبرنامه  اجرای   

زمینـه فراینـد    حـوزه کـار در جهـت تقویـت          بـا متخصصـین     به همکـاری    جوامع مستقل    فرهنگ و  وزارت آموزش و  

 . نماید ای مبادرت می و استخدام فارغ التحصیالن مراکز آموزش حرفهآموزشی 
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سـازماندهی  و  تشـریح سـاختار عمـومی        در راسـتای کمـک بـه          در راستای نیل به چنین اهـدافی،      م   گا ننخستی

 مشـخص  تحصـیلی در کـل کشـور   هـای   دورهارتباط آنهـا بـا     به این ترتیب مدارک مختلف و  .است ای  آموزش حرفه 

پردازنـد کـه    مـی   تحصیلی با نواحی خود های برتطابق دوره پرداخته و ای مستقل به تکمیل قوانین پایه. گردیده است

 هـای  توسـعه چنـین دوره  مؤسسات آموزشی نیز ملـزم بـه   . گردد نیز مشتمل میصیلی حمدارک مختلف تخود بر این 

ها، معیار ارزیابی،    اهداف، محتوی رشته  . باشند  می PROYECTOسالیانه   تحصیلی   های  هدوراز طریق ارائه    تحصیلی   

تجدید نیز به   دولت  . امکانات آموزشی جامعه در ارتباط باشد     و  های دانش آموزان     توالی آنها باید با ویژگی     ها و  روش

در ایـن  . پـردازد   مـی ای ای حرفـه هـ  از تطابق تغییرات با ویژگـی  و کسب اطمینان ای  آموزش حرفه  ارتقاء سطح    نظر و 

  مـورد تعـدیل و  1997در سـال  احـداث گردیـده و     1986سال   طی   ای  شورای عمومی آموزش حرفه   راستا همچنین   

امـور اجتمـاعی    وزارت کـار و بـا همکـاری بـا    مشـورتی اسـت کـه    شورای مـذکور مجمعـی   . گیرد میاصالح قرار   

 مبـادرت  ای آمـوزش حرفـه  به نظارت و ارزیابی عملکرد مراکـز  یز دولتی ن ای هیأت مشاورهعالوه براین، . پردازد می

حمایـت از شـورای عمـومی     در جهـت    فنـی وابسـته     ای نهـاد      نیز مؤسسه ملی آموزش حرفه     1999در سال   . نماید  می

 .  تشکیل گردیدای آموزش حرفه

   آموزشیهای حوزه

CICLOS FORMATIVSطول مدت اجرای آن بستگی  که  است شده  در دو بخش  تئوری وعمل سازماندهی

ا مکــان آموزشــی یــیــک واحــد از  CICLOS FORMATIVS. داردجزئیــات  وی ا هــای حرفــه بــه ماهیــت  مهــارت

مشـتمل بـر   تحصـیلی   هـای  دروهاز  CICLOS FORMATIVSعـالوه بـراین کلیـه    . باشـند  می برخوردار ای ومشاوره

 کـاری  ای ضـروری  هـ   به بهبود کار وکسب تجربه     را قادر آموزان    دانشباشند که     میضمن خدمت برخوردار    آموزش  
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آمـوزان    دانـش آن  طـی   است که   ای    و دوره دوره تحصیلی اجباری    . نمایند  ضمن خدمت مبادرت می   آموزش  . نماید  می

 . نمایند به فعالیت مبادرت میکاری واقعی  های در محیط

هـای    بـه ارائـه فعالیـت     ه  کـ . گـردد   ای شـامل مـی      حرفهدیگر موسسات    ها و  شرکتبر  های کاری     چنین محیط 

یـادگیری مفـاهیم جدیـد    نمایند که به نوبه خـود بـه    ای مبادرت می مدرسه  های  ورای آموزشهای  و فعالیتور  بهره

 ..گردد آموزان منتهی می دانشکاری توسط 

  آموزشیساعات 

  700 تـا  300ضـمن خـدمت بـر   آمـوزش   و    سـاعت  2000 تـا    1300 آمـوزش    همتوسـط  ای  آموزش حرفه  طول

 ..باشد می واقعی کار در ارتباط  های ی در محیطیها که با فعالیتگردد  یی مشتمل مساعت آموزش

 تحصیلیارزیابی 

در ارتبـاط بـا      هـایی  است که در آن جنبـه     برخوردار  از قوانین دولتی    گیری    بهره قدرت در    ازهر جامعه مستقلی    

بنابراین . ی با هم دارند وجود دارد     یها کلی شباهت تخصصی که در جوامع مستقل به طور         و ای  آموزش حرفه   ارزیابی

هـایی از   کلـی چنـین آمـوزش    های  اگرچه جنبه.گردد می اعمال ای که درهر بخش حرفهی است ارزیابی فرایند مداوم

هـا را در     ایـن مهـارت   اسـت کـه     شامل انـواع مـدارکی       ای  هفهای حر  مهارت. شود لحاظ ارزیابی نادیده انگاشته نمی    

از آمـوزان     دانـش . گـردد    منجـر مـی    ل مختلـف  اشکادر  آنان  رشد استعدادهای ذهنی     وآموزان    دانشبلوغ  به  گرفته و    بر

ایـن سرپرسـتان بـه       گردند و   یمتعیین  ضمن خدمت   مشارکت  در آموزش       در جهت   آموزشی  مراکز  طریق سرپرستان   

 .پردازند می کاری خود های درحوزهآموزان  دانشارزیابی 
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 تحصیلیارتقاء 

نـد  ا دهشـ نقبـول  های درسـی خـود   واحـد کلیـه  در اما اند  آموزانی که سال اول را به پایان رسانده        دانشه از   آندست

اسـت کـه    امـر آن    دلیل ایـن    . یابد  آنان افزایش می  توانند به سال دوم بروند که در این صورت تعداد ساعات درسی               می

هایی که به کالس وحضـور در   درسیستم. باشند ده میهای آموزشی تعیین ش برنامهآموزان ملزم به گذراندن کلیه        دانش

آنها ممکن اسـت تنهـا یـک          زمان تکرار کنند و    3ریزی شده را در      های برنامه  کنند نیاز دارند که فعالیت      ی م آن توجه 

دو جلسـه    دو جلسـه آزمـون مـنظم و        مشتمل بر   بخش 4که هر واحد شامل   . برگزار نمایند امتحان پایانی در هر بخش      

هرگـروه از    از ایـن روی      هـای آموزشـی اسـت      بخـش کـاملی از فعالیـت      تحصیلی  مشاوره  . باشد  می العاده قآزمون فو 

آنـان اسـت، برخـوردار      و مشـاوره بـا      آمـوزان     دانـش ارزیابی  ؤولیت  مسدار     مشاور که عهده   یک معلم آموزان از     دانش

 . باشند می

  آموزشی های نامه گواهی

 اند مدرک تکنسین اعطا دیده گرتخصصی  وای  ه اتمام سطوح آموزش حرفه    که موفق ب  آموزان    به آندسته از دانش   

این مدرک محصلین را    .  است دوره پیش دانشگاهی  آموزان در     جهت حضور دانش  شرط الزم   فوق،  مدرک  . گردد  می

اعتبـار کسـب     .سازد  میقادر  آموزش زبان    هنری و علوم   خود در سطوحی چون آموزش       یبه ادامه تحصیالت تخصص   

 CICLOS FORMATIVSشود کـه محصـلین بتواننـد در سـطوح پیشـرفته       می از طریق مدرک تکنسین موجبشده  

 . نمایندثبت نام 

 های آموزشی حمایت

کننـد در ایـن زمینـه بـا           مـی  جوامع مستقل بر معیارها تحصیلی وانطباق آن با نیازهای ویژه دانش آموزان  تأکید             

تشـریح امکـان انطبـاق بـا واحـدهای رسـمی و اسـتاندارد آمـوزش         وتخصصی به انضمام   ای کمک به آموزش حرفه
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آموزشـی    هـای  به این منظور بخشهای مشـاوره  تحصـیلی بـه  مشـورت     .گیرد می   مساعدتهایی  انجام  ای حرفه

 پردازند  می تعلیمی خود های آموزشی و مطابق با مأموریت

 ای  آموزش عالی حرفه

یـا   و LOGSEبرنامـه   در قالـب    ز موفقیت در دوره پیش دانشـگاهی        اپس  تخصصی پیشرفته    و ای   آموزش حرفه 

 CICLOخـود بـر بخشـهایی از    تخصصـی پیشـرفته    و ای آمـوزش حرفـه  . گیرد یصورت مورودی آزمون در پذیرش 

FORMATIVE   هـای   علمـی در ارتبـاط  بـا رشـته          و آمـوزش عملـی      های  ترکیبی  از حوزه    دوره زمانی متغیری و   طی 

 .گردد  مشتمل میای حرفه

 پذیرش تحصیلی 

 . پذیرد به دو روش ذیل صورت میوتخصصی  ای رفههای عالی آموزش ح پذیرش دانشجو در دوره

 . استضروری در آن  BACHILLER علمیمدرکبرخورداری از که دانشجو مستقیم پذیرش  -1

اد بـا   جـذب افـر   بـا هـدف     جوامع مسـتقل    برگزار شده توسط    آزمون  دانشجو به واسطه حضور وی در       پذیرش   

  CICLO آموزشـی  هـای  هـای مـورد نیـاز بخـش     مهـارت  اسـتعداد متناسـب بـا اهـداف مراکـز پـیش دانشـگاهی و       

FORMATIVE   ای   ای حرفه    گفتنی است آندسته از افرادی که از تجارب کاری در زمینه            تخصصی های  مطابق با رشته

 تکنسینسته افرادی نسز که از مدرک معتبر        از آند .  .دگردن  ی م معافآزمون  بخشی از   از حضور در    . برخوردار باشند 

ز امـورد نیـ  رده سنی . آید ثبت نام به عمل می CICLO FORMATIVEدر سطح پیشرفته. باشند ای برخوردار می حرفه

مراکـز آمـوزش   پـذیرش   در. دباشـ  مـی )  سـال 20(پیشـین  سـنی  رده   سال بجـای     18جهت حضور در آزمون ورودی    
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فارغ التحصیالت  حق تقدم با    فضای آموزشی   کمبود  با اذهام در خواست و      صورت برخورد    در   ،یصوتخص ای  حرفه

 . استدانشگاهی  پیشمراکز 

 ی آموزشاهداف 

 :ای می توان به موارد ذیل اشاره نمود ترین اهداف آموزش عالی حرفه از جمله مهم

 از آمـوزش  ایـن نـوع  هـای   ویژگی دهی و مانزدرک ساآموزان و  دانش توسط  ای حرفه های کسب توانایی -1

 .ای های حرفه مکانیزم  بازده وامطابق ب

ای و مواجهـه مناسـب        خطـر حرفـه     های بـی    های الزم جهت انجام فعالیت       کسب علوم ضروری و مهارت     -2

 .ای های حرفه دانشجویان با موقعیت

ای دانشجویان وارتقاء انگیزه کاری آنـان در جهـت یـادگیری هـر چـه بیشـتر و                 کمک به شخصیت حرفه    -3

 . خود با تغییرات احتمالی محیط کاریانطباق

 های آموزشی برنامه

 سـاعت آمـوزش در      350-750 سـاعت آمـوزش نظـری و         1300-2000ای بر     آموزش در مراکز عالی حرفه    

 .گردد ای مشتمل می های حرفه مراکز کاری و کارگاه

 گواهینامه آموزشی 

 مـدرک سرپرسـتی     ،گردنـد   یمـ وتخصصـی    ای هفـ که موفق به اتمـام دوره آموزشـی حر        به آندسته از دانشجویان     

بـا برخـورداری از ایـن مـدرک دانشـجویان           . آید  ای به شمار می     حرفهگردد که باالترین مدرک       می تکنسین فنی اعطا  

 تخصصـی خـود در مراکـز         هـای مـرتبط بـا حرفـه         توانند بدون شرکت در آزمون ورودی به ادامه تحصیل در رشته            می

 . دانشگاهی مبادرت نمایند
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 2000 های مختلف تحصیلی طی سال بر مبنای رشته یدانشجویان ثبت نامنرخ       
 168,287 رشته علوم انسانی 

 740659 اجتماع علوم رشته 
 137244 رشته علوم  تجربی 

 118627 پزشکیرشته 
 392515 ای و مهندسی و حرفهفنی علوم رشته 

 1547331 مجموع

 آموزش بزرگساالن 

 تاریخچۀ 

 دورۀ دومـین    طـی اما  ،    مورد توجه بوده است   نیز  گذشته  کشور اسپانیا در    آموزش بزرگساالن در    ی که   باوجود

 مبـارزه بـا     جهـت     عنـوان نـوع آمـوزش       بـه  1970سـال کـه در      بـه نحـوی   . برخوردار گردید جدی  از رشد   جمهوری  

 Junta Contra e1 )ســوادی   کمیتــۀ مبــارزه بــا بــی   1950در ســال. معرفــی گردیــد ســوادی  بــی

Analfababetismo)  آمـوزش    مشـتمل بـر    سـال    4آموزش بزرگساالن در طول     و به سازمان دهی     .  ایجاد گردید  

غنـی سـازی فرهنگـی، و آمـوزش     بـه واسـطه   . سواد و نوسـواد مبـادرت نمـود      کم آموزش افراد  و   سوادی مقدماتی بی 

 هـای   های قانونی در آمـوزش     چالش به ایجاد نیازهای نشأت گرفته از رشد اقتصادی اسپانیا        ،  1960سالطی  ای    حرفه

و در سـال  . و کادر حوزه فنـی طراحـی گردیـد   کارگران  ویژه   ای  حرفه  های آموزش  برنامهدر این راستا    . منجر گردید 

 مـدت   تـا امـا     ،خیلی موفقیت آمیـز نبودنـد      ای  حرفه آموزش   های   اگر چه بعد وسیعی از برنامه      . به اجراء در آمد    1964

بزرگسـاالن  ، سـاختار آمـوزش   1970 سـال طی  (LGE )فرایند عمومی آموزش  با اجرای د سال ادامه داشتن10زمان

 طـی . .ها برای مؤسسـات آمـوزش بزرگسـاالن پرداخـت          ها تخصص  آموزشبه تنظیم آنواع    این فرایند   . تقویت گردید 

 LGEبرنامـۀ   و بـا اهـداف   یافتـه توسـعه    آمـده،  بـه مـورد اجـرا در        برنامۀ آموزش بزرگساالن بصورت ثابـت     1973سال
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آمـوزش    در ایـن اثنـاء،  . تجربـی بـود    های در رشتهبزرگسال افراد  آموزش  توجه این برنامه بهعمده . تناسب گردیدم

-80 دیگـر دهـۀ    هـای   ویژگـی جملـه   از  . گردیـد  مرحله بنـا     3در قالب    (EBG)عمومی  آموزش  بزرگساالن برمبنای   

خصوصـی  مرکز آموزش مقدماتی    در این اثناء،    . شاره نمود بزرگساالن  ا    غیررسمی   توسعۀ آموزش توان به     می 1970

گفتنی است  . آغاز به فعالیت نمودند    (INBAD)پیش دانشگاهی ویژه بزرگساالن       و مرکز     (CENEBADبزرگساالن  

-90 از دهۀ  پس.آموزشی موجود به مراکز مختلف دیگری نیز در این دهه تبدیل شدند             این مراکز برحسب قدرت   که  

از . گردیـد عنـوان    از نظر کمی و کیفی مطابق با تقاضاهای موجود           نآموزش بزرگساال  های   رشته درجه بندی 1980

رک ابـه اخـذ مـد     منتهـی   رشته های   توان به     در این اثناء برخوردار بودند می     رشد بیشتری   از  هایی که    دیگر رشته جمله  

 های  آموزشهارائبه عدم زرگساالن مؤسسات آموزش بویژه  LGEمدل از این روی تأکید .  اشاره نمودعالی تحصیلی

 یفرآینـد پویـا  طراحـی و اجـرای   . بودعالی  آموزش  های ورود به دورهیزرگسال جهت افراد زی آماده ساو رسمی  

برنامـۀ  . منجـر شـد   چارچوب جدیـد آمـوزش بزرگسـاالن در اسـپانیا      به ایجاد    1990 سال   طی (LOGSE)آموزشی  

LOGSE        مبتنـی  خـود   ایـن اصـول   کهپرداخت  مستمر  مبتنی برایدۀ آموزش    زرگساالن  ب به بهبود مفهوم جدید آموزش

افـراد  ه انتقـال    بـ نیـاز   آمـوزان     دانـش برنامه نیازهای آموزشـی     روی، این    این   از. استعمومی کشور   برسیستم آموزش   

  . نمود به سطوح مختلف آموزشی را مرتفعلبزرگسا

 ساختار آموزشی

بزرگسـال اجـازه آمـوزش در       افـراد   کـه بـه     گردد    ی مشتمل می  شی مختلف فعالیتهای آموز بر  آموزش بزرگساالن   

سـطح ابتـدایی،    (سـطح آموزشـی      3 خـود بـر       آموزش رسمی بزرگساالن   .دهد  می سیستم آموزشی را  سطوح مختلف   

 از جملـه  .گـردد  ه مشـتمل مـی   اخذ مـدرک آمـوزش متوسـط      منتهی به   و سطح متوسطه     سطح آموزش پایه بزرگساالن   
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، ای  تکنسین آموزش حرفه( Graduado Esco1 ar)توان به مدارک  وزش رسمی بزرگساالن میتحصیلی آممدارک 

 25رده سنی باالتر از از ویژه افراد برخوردار مدرک ورود به دانشگاه (  Bachillerآموزش متوسطه و مدرکمدرک 

  اجتمـاعی، رهنگـی و   ف  آمـوزش هـای مناسـب       بزرگسـاالن نیـز خـود بـر برنامـه         آمـوزش غیررسـمی     . اشاره نمود سال  

ایـن قبیـل آموزشـها    . گـردد  مشـتمل مـی  خارجیـان  بـه  زبان اسپانیایی ای و ضمن خدمت و آموزش   های حرفه   آموزش

 شـده و بـه واسـطه حضـور داوطلبـین بزرگسـال در مراکـز کـاری         موزشی ارائهآاز طریق مراجع بوده، عموماً نظری  

  .گردد می  تکمیل

 های آموزشی  سیاست

بـر خودآمـوزی مبتنـی بـر آزمـایش و      ، شناسی آمـوزش بزرگسـاالن   سازماندهی و روش،LOGSE برنامۀمطابق  

تجربـۀ مشـارکتی،    اغلـب بـه واسـطه       بزرگسـاالن   متـدهای آموزشـی     . داردامتحان، نیازها و عالیق محصلین تأکیـد        

 و تشـکیل    بـه گفتگـو و مشـارکت      افـراد بزرگسـال     ، تشویق    افراد بزرگسال  محاسبۀ دانش قبلی و پیشرفت تحصیلی     

معطـوف  زنـان بزرگسـال   ای بـه نیازمنـدیهای    همچنین توجه عمـده ها  این برنامهدر . گردد  طراحی می  کاری های  تیم

 .گردند  میبندی دسته  آموزش پایه  های فاقد جنبه گروههایبه زنان گردیده و 

  آموزشی قوانین

و تأکید بر نیازها و     زش بزرگساالن    آمو سازماندهی سیستم هایی در جهت      گام  LOGSEآموزشی  مطابق قانون   

یی در جهت تنظیم آمـوزش  ها اهنماییفوق به ارائه رقانون . داشته است برکرده  گروه از افراد تحصیل      های این  ویژگی

 از این روی مطـابق قـانون مـذکور، در         . نماید   مباردت می  بزرگساالن از جمله استاندارد سازی آموزش در این بخش        
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بـه افـراد بزرگسـال و مواجـه بـا مشـکالت       آموزش صـحیح در کلیـۀ سـطوح و درجـات         ن  بزرگساالسیستم آموزش   

بزرگسـاالن    تـرین اهـداف آمـوزش       از جملـه مهـم    . گردد   ارائه می  سطوح ضروری تحصیلی  با  طبق  جسمانی و ذهنی من   

در راد بزرگسـال  افـ مورد نیـاز    های تواناییبهبود و توسعه و  ای معلومات حرفهارتقاء کسب آموزش پایه، توان به  می

در جوامـع مسـتقل     قبیل اهـداف    مبنای این   .  اشاره نمود  مشارکت با زندگی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی       

 .پردازند می  حوزۀ مدیریتی خود آموزش بزرگساالن درطراحی اهداف و سیاست های این جوامع به  بوده و متفاوت

به وضع قـوانینی     )  1995(و والنسیا    ) 1991(کاتالونیا   )  1990(اندلس  نظیر  از جوامع   در این راستا حتی برخی      

هـم چنـان     LEG برنامـۀ    یـی که قـانون اجرا   نهایتاً الزم به ذکر است      . مبادرت نمودند آموزش بزرگساالن   در خصوص   

راد در پایـان دوره هـای آمـوزش بزرگسـاالن از افـ     . دمختلف آموزش بزرگساالن دار  های و اثراتی برجنبهبوده معتبر 

مـدرک  یـا   ( Graduado Escolar)آزمونی به عمل آمده و یا مدرک  برخوردار از رده سنی باالتر از آموزش پایه

 .گردد می  تکنسین ارائه

  نهادهای مرکزی

 سیسـتم آموزشـی    ای  پایـه  هـای   قدرت عمـومی بـرای اجـرای جنبـه        اسپانیا از   وزارت آموزش، فرهنگ و ورزش      

  ایـن وزارتخانـه    .ارائـۀ نظـم عمـومی در آمـوزش بزرگسـاالن اسـت            برقـراری    یتولؤمسـ برخوردار بوده و عهده دار      

در این . نماید این مراکز مبادرت میریزی برای    و برنامه بزرگساالن  ، حداقل نیازهای مراکز آموزش      همچنین به تعیین  

نهادهای . پردازند یم به ارائۀ اصول مدیریت آموزش بزرگساالن در جوامع مستقل وزارت آموزش   مراجع مسئول   یان  م

ریـزی   ایجـاد مراکـز آموزشـی، ادارۀ نیـروی انسـانی، بهبـود برنامـه       ای جوامع مستقل نیز عهده دار مسـؤولیت           منطقه
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. باشـند   بزرگساالن می معین در سیستم آموزش     در خصوص اجرای حدود     گیری   تصمیمو  آموزشی، مدیریت آموزشی    

سـازماندهی  جهت  بیشترین تالش در    به اعمال   ن شهری   یه مشاور است ک ای    به گونه ماهیت ویژۀ آموزش بزرگساالن     

 ادارۀ مراکـز عمـومی      یتمسـؤول دار    وزارت آموزش نیز عهده   گیری   مراجع تصمیم مبادرت نموده   ها   آموزشقبیل  این  

. باشـند  می آموزش بزرگساالن  مراکز خصوصیحمایت ازو این مراکز های  آموزش بزرگساالن و سازماندهی فعالیت  

ان صـاحب توان از  میدر این میان  که   .باشند  می  غیر آموزشی دیگر نیز در سازماندهی آموزش بزرگساالن سهیم         مراجع

ارائـۀ  نیـز بـه     وزارت کـار و امـور اجتمـاعی و جوامـع مسـتقل              تحت نظـارت     یمؤسسات استخدام . نام برد  مشاغل  

. نماینـد  سواد مبـادرت مـی   فراد فاقد شغل و بیو مطابق با ابا نیازهای بازار کار  متناسب ای آموزش حرفه  های رشته

بــا همکــاری وزارت دادگســتری، وزارت آمــوزش بزرگســاالن مراکــز عمــومی و تخصصــی دیگــر عــالوه بــر ایــن، 

هـای مقـدماتی و پایـه بـرای           تـوان بـه برگـزاری دوره        که از آن جمله مـی     . یابد  تشکیل می امورخارجه و وزارت دفاع     

توسـعۀ  در جهـت    هـایی    برنامـه اجـرای   در کشـورهای خـارجی و       زندانی  دانیان اسپانیایی   زنزندانیان داخلی و به ویژه      

 مـدیریت و تـأمین      گفتنی اسـت کـه      . های نظامی و ارتش اشاره نمود       افراد شاغل در رشته   فرهنگی آموزش مقدماتی    

ه تنظـیم   جوامـع مسـتقل متفـاوت بـ       . گیـرد   مـی  فـوق صـورت      هـای   توسط وزارت خانه  قبیل مراکز آموزش    مالی این   

از ایـن   . پردازنـد   آموزشـی مـی    هـای   مدیریتی خود و تعیین حـدود برنامـه        های  آموزش بزرگساالن در حوزه   های    برنامه

  وزارت آموزش به تجدیـد و بهبـود        1992 درسال .باشند  میدر ارتباط مستقیم    متوسطه   آموزش پایه و  مراکز  با  روی،  

 .مبادرت نمود (CIDEAD)بزرگسالمراکز آموزشی عملکرد 
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 های آموزشی  برنامه

مؤسسـات آمـوزش متوسـطه    پایـه  آموزش بزرگساالن در مدارس آموزش  های آموزشی مراکز  و برنامهرشته ها 

مؤسسـات آموزشـی    . گـردد   مـی  هـا عصـرها برگـزار      این رشته ها نیمه وقت بـوده و اغلـب کـالس            گردد  می نیز ارائه 

هـای   فعالیـت ارائـه   مؤسسـات بـه    ،اینعالوه بـر  .پردازند می  تمام وقت  های بزرگساالن بصورت ویژه به ارائۀ رشته

 پیرویخود قوانین کاربردی در مؤسسات آموزشی  به افراد بزرگسال مبادرت نموده و از سری فرهنگی و اجتماعی

به های رسمی دیگر کشور      کافی در ارتباط با زبان خارجی و زبان        های  آموزشنیز به   مدارس رسمی زبان    . نمایند می 

 . نمایند فراد بزرگسال مبادرت میا

 اهداف آموزشی

 : توان به موارد ذیل اشاره نمود ترین  اهداف آموزشی مراکز آموزش بزرگساالن می از جمله مهم

 های مختلف بزرگساالن نیازهای آموزشی گروهانجام تحقیقاتی پیرامون  -1

 های صحیح و کارآمد برای بزرگسال  ریزی برنامهاتخاذ  -2

 .به کلیه افراد بزرگسال و افراد مواجه با مشکالت جسمانی و ذهنیتحصیلی ت مشاوره  ارائه خدما -3

 های آموزش بزرگسال با برنامه های آموزش عمومی   انطباق برنامه -4

 های آموزش معلمین مراکز آموزش بزرگساالن  توسعه برنامه -5

   بهرۀ گیری از ارتباطات و اطالعات تکنولوژیک در حوزه آموزش بزرگساالن -6
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 یمراکز خصوصی آموزش

 :گردد میبندی  طبقهذیل  واحد بزرگ 2قالب در  بزرگساالنآموزش مؤسسات خصوصی 

ایـن  . نماینـد    در ایـن مؤسسـات مبـادرت مـی         گـذاری  سـرمایه به   یمراجع مختلف :   مؤسسات غیر انتفاعی      - 1

وسـیع    هـای  بنـدی  ۀ درجـه بـه ارائـ  داشـته و در ایـن راسـتا    فعالیتهای اجتمـاعی  اجرای نقش مشخصی در مؤسسات 

  ..باشند می ها و مدارس مردمی جزء چنین مؤسساتی  دانشگاه.پردازند می فرهنگی

مؤسسـات  . گسترده اسـت  محلی  نهادهای   و ارتباط نزدیک آنها با       (FEUP)اتحاد دانشگاههای مردمی اسپانیا     

دسـته از  آن . شـوند  مـی   گـذاری  مایهعمومی دیگر سـر  های بخشتوسط اما  بوده با هم در ارتباطغیرانتفاعی عموما 

 فعالیت داشته و به ارائـه آمـوزش         و اجتماعی  فرهنگی   های  در حوزه  دارند،   مؤسساتی که به آموزش بزرگساالن توجه     

مداخلـه فرهنگـی و اجتمـاعی       . پردازنـد   جامع پرویکتو  در جهت افـزایش دانـش فنـی و کـاری افـراد بزرگسـال مـی                   

در حـوزه آمـوزش بزرگسـاالن منجـر        منـابع اجتمـاعی     و کسـب    شارکتهای اجتماعی   م به ارتقاء    ای  حاشیههای    گروه

. نماینـد   مبـادرت مـی   حوزۀ شهری   عوض  روستایی به    های  در حوزه گذاری    به سرمایه و این مؤسسات اصوالً     گردیده  

رکیبـی  ت.  گردند  بندی می   گروه() بزرگساالن تحت عنوان    همکاریهای آموزشی   روند  مدارس مردمی بزرگساالن در     

های آموزش بزرگساالن همکـاری داشـته و بـه ارتقـاء جـامع تحصـیلی و                   های اجتماعی است که در فعالیت       از گروه 

 .نمایند حمایت از کلیه اعضای جامعه مبادرت می

رسمی و آموزش زبان خارجی بـا زمینـۀ    غیرای به ارائۀ آموزش حرفهکه ) : خصوصی (  ـ سازمانهای انتفاعی  2

 .نمایند اد بزرگسال مبادرت میبه افرغیررسمی 
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  پایه بزرگساالن آموزش

از جمله مناطق مختلف کشور اسپانیا کـه  وامع مستقل ج مرحله در اکثریت    3قالب  بزرگساالن در    آموزش پایه 

 تـا   1997از سـال    (اندلسـی   اند می تـوان بـه منطقـه           های آزمایشی آموزش بزرگساالن نموده      مبادرت به اجرای برنامه   

از سـال   ( ایالـت باسـک و جزایـر قنـاری           و) 1997از سال   ( گالیسیا   منطقه،  )1991از سال   ( ناوارو   طقه، من )کنون

 .اشاره نمود) 1998

 ساختار آموزشی

 سال است که فاقد ابزارهای تکنیکی       18رده سنی   آموزش افراد باالی    بر  بزرگساالن  پایه  آموزش  ساختار اصلی   

 سال کـه  18 تا 16های سنی  نام از افراد بین رده الی است که امکان ثبتاین در ح .، استوار استباشند می  آموزشی

محـروم  در سیسـتم عمـومی آموزشـی     مواجـه بـوده و از حضـور    شـرایط اسـتثنایی   بـا   و یـا    خاص بوده   فاقد امکانات   

ل را تحـت     افـراد بزرگسـا     و مهارتهـای پایـه       پایه  نیازهای آموزشی ،  سطح اول یا سطح ابتدایی    . باشند، وجود دارد    می

سـطح دوم آمـوزش پایـه       . گـردد   دهد کـه بـر مهـارت در خوانـدن، نوشـتن و ریاضـیات مشـتمل مـی                    پوشش قرار می  

ای  های مختلف آموزشـی اعـم از آمـوزش حرفـه     بزرگساالن نیز به ارائه دانش کلی و آشنایی افراد بزرگسال با تکنیک         

توان از آمـوزش زنـان، زنـدانیان و کـادر نظـامی               ن می از جمله دیگر اهداف اصلی آموزش پایه بزرگساال       . تأکید دارد 

 . کشور اشاره نمود

 آموزشیاهداف 

 :توان به موارد ذیل اشاره نمود ترین اهداف آموزش پایه بزرگساالن می از جمله مهم

 .در بازار کارآنان  و ارتقاء قابلیت یاندانشجواجتماعی پرورش پایه در جهت ارائۀ دانش و مهارتهای  -1
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 .های آموزشی نظیر خواندن، نوشتن و ریاضیات افراد بزرگسال به قابلیت کسب تکنیکدستیابی  -2

های روزانه آنـان و       سازی نیازمندی   توانایی افراد بزرگسال در درک و فهم زبان و اعداد که مستلزم برطرف             -3

 .های اجتماعی است درک واقعی از زمینه

هـای اقتصـادی، سیاسـی، فرهنگـی و      نبـه ای و مشـارکت افـراد بزرگسـال در ج         های حرفـه    کسب آموزش  -4

 .اجتماعی جامعه

 های آموزشی دوره

محدود نگردیده بلکه به     یآموزش پایه بزرگساالن به ارتقاء و کسب دانش و مفاهیم شخص          های تحصیلی     هدور

سـطح  طـی   جوامـع مسـتقل     در اکثـر    . گـردد   اشخاصی منتهی می  ها و رشد مشارکتهای اجتماعی       توانایی کلیه    ارتقاء

ایـن در   . گردد  این موارد تأکید می   سازماندهی   و   فکرهاتمفاهیم، جریانها و طرز     قدماتی آموزش پایه بزرگساالن بر      م

 پایـه  هـای   جنبـه مشتمل بـر    تنظیم مفاهیم جامع    حالی است که طی سطح دوم آموزش پایه بزرگساالن توجه عمده بر             

و سـایر دروس نظیـر ریاضـیات، علـوم طبیعـی و      ر دیگـ  رسـمی  هـای  زبان اسـپانیایی و زبـان    آموزشی اعم از آموزش     

آمـوزش پایـه بزرگسـاالن توجـه      سـطح اول     طی    از سوی دیگر،  . گردد   معطوف می  مطابق با جوامع مستقل   اجتماعی  

آمـوزان    دانـش نیازهـای   کالسـها متناسـب بـا       و طـول مـدت      آموزشی معطوف گردیـده      یها  کالس رمنحصراً ب عمده  

 هفتـه آموزشـی     16 هفته آموزشی و آموزش سطح دوم بـر          12آموزش سطح اول بر     گفتنی است که    باشد    می متفاوت

عـالوه بـر ایـن،    .  دقیقـه اسـت  45های آموزش پایـه بزرگسـاالن    کلیه کالس. گردد  مشتمل می )  ساله 1-2آموزش  (

 .گردد ای و فوق برنامه نیز در طول هفته به افراد بزرگسال ارائه می های مشاوره فعالیت
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 ی ارزیابی تحصیل

صـورت گرفتـه و طـی آن        متداوم و مستمر     بزرگساالن به صورت      در سطوح اولیه آموزش پایه    تحصیلی  ارزیابی  

  هـا،   عالوه بر این نـوع از ارزیـابی       . گیرد  اهداف افراد بزرگسال مورد ارزیابی و بررسی قرار می        ویژگیهای شخصی و    

افـراد  با   تحصیلی   های  برای مشاوره ته و در این خصوص       داش تأکیداولیه افراد بزرگسال    ارزیابی  نیز به   جوامع مستقل   

 یپیشـینۀ آموزشـ   تحصیلی افراد بزرگسـال بـر       ارزیابی  توان گفت که فرآیند       به طور کلی می   . گیرند  بزرگسال بهره می  

 .گردد آنان مشتمل میانتظارات کاری  و نیازها، و عالیقافراد 

 های آموزشی گواهینامه

 مدارک تحصیلی به فـارغ التحصـیالن          آموزش پایه بزرگساالن،   احد از سطح دوم   در پایان سطح اول و در هر و       

 اگـر     از ایـن روی،     اسـت، به اهداف این سـطح  آموزشـی         اعطا احراز مدارک علمی منوط به دستیابی افراد بزرگسال          

مـردود شـناخته     آموزش بزرگسـاالن نکردنـد،  سطح اول یا هر واحد از سطح دوم آموزان موفق به احراز اهداف     دانش

 .گردد  میدر گزارشهای ارزیابی شخصی آنها درجشده و نتیجه فوق 

 آموزش متوسطه بزرگساالن 

به افراد بزرگسال در جهـت  تحصیلی   های برنامهملزم به ارائه  مراجع آموزشی مختلف ،LOGSEبرنامۀ مطابق 

، مـدرک  جوامع مسـتقل کلیه در . باشند می (ESO)آموزش متوسطه های  برنامهبا  متناسب   به آموزش پایه  آنان  رسیدن  

 جوامع مسـتقل بـه      .گردد  اعطا می  ن  فارغ التحصیال به   سال تحصیلی    2گذراندن  از  پس  بزرگساالن  آموزش متوسطه   

 یمـدرک فـارغ التحصـیل     احـراز   دورۀ تحصـیلی و قـادر سـاختن بزرگسـاالن در              در جهت ارتقاء  هایی   راهنماییارائه  
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اهیم و معیـار    ، مفـ  اهـداف هایی در جهت نیل به        اتخاذ راه به  این جوامع همچنین    . نمایند   مبادرت می  آموزش متوسطه 

 .نمایند تحصیلی آموزش متوسطه مبادرت میارزیابی 

 ساختار آموزشی

 در صـورتی  ایـن افـراد     . گـردد   ارائه می  سال   18رده سنی باالی    افراد  به  آموزش متوسطه بزرگساالن    های    برنامه

ابتدایی و یا مدرک معادل آن برخوردار بـوده و یـا            آموزش ششم   از مدرک   وره ها شرکت کنند که      توانند در این د     می

 .به قبولی در آزمون نهایی سطح دوم آموزش پایه بزرگساالن نائل آمده باشند

 نیز از مجوز حضـور در مـدارس متوسـطه            سال 18 سال تا    16گفتنی است که افراد برخوردار از رده سنی بین          

. باشـند   محـروم مـی   در مـدارس عـادی      از حضـور    بدلیل داشتن شـرایط اسـتثنایی       باشند، اما      برخوردار می  بزرگساالن

 آموزش  ساختار. گردد  به افراد بزرگسال ارائه می    آموزش متوسطه بزرگساالن بصورت سیستم چرخشی است        سیستم  

 جهـت حضـور در       سـال  2 واحـد تحصـیلی طـی        4قالب  که در   ی است   منعطف آموزش  ساختار    متوسطه بزرگساالن، 

جهت حضور در مرحله سوم آموزش      . آموزش متوسطه الزامی است   اول  ، گذراندن مرحله    مرحلۀ دوم آموزش متوسطه   

جهـت  .  یـا معـادل آن الزامـی اسـت    (ESCOLAR)متوسطه نیز قبولی در آزمون مرحله دوم و برخورداری از مـدرک    

 درس  2ون مرحلـه سـوم و احـراز نمـرات بـاال در حـداقل                حضور در مرحله چهارم آموزش متوسطه نیز قبولی در آزم         

 .الزامی است

 های آموزشی  دوره

،  رشتۀ علمی ارتباطات   4قالب  و در   بوده  منطبق  ان  با نیازها و عالیق آن    ،  آموزش متوسطه بزرگساالن  های    دروه

واحـدهای مسـتقلی    ته در   شـ  ر 4هـر یـک از ایـن        . گـردد    بـه آنـان ارائـه مـی        اجتماعی، ریاضیات و علوم طبیعی    علوم  



 
 

 دفتر اطالع رسانی وسنجش افکار 
 

 
110
  

گردد که هر فرد       می  واحد تقسیم  4 هر حوزۀ دانش به      .باشند  می با مفاهیم بعدی آموزشی    و متناسب    سازماندهی شده 

 . باشد خود می واحد با اختیار 4این  واحد از 1ملزم به انتخاب 

  آموزشیهایسیاست

افـراد و   ن مبتنـی بـر خودآمـوزی        بزرگسـاال متوسطه  شناسی آموزش    سازماندهی و روش   ،LOGSEبرنامۀ  مطابق  

بـه تطبیـق    مراکـز متوسـطه بزرگسـاالن ملـزم         معلمان  از این روی،    . باشد آنان می تجربیات، نیازها و عالیق     منطبق بر   

این ویژگیهایی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی       آنان و توجه به      های  ویژگی و   ها خود با عالیق افراد، توانایی     های  روش

 .باشند میجتماعی ا های در محیطافراد 

 گواهینامه آموزشی

مـدرک  احـراز   بـه     گردنـد،   مرحلـه آمـوزش متوسـطه مـی       که موفق به اتمام چهـارمین       آندسته از افراد بزرگسال     

  باشـند،  مـی که مجاز بـه دریافـت ایـن مـدرک      از این روی کلیه افرادی      . آیند   نائل می   آموزش متوسطه  یالتحصیل فارغ

 .باشند ی درسی میواحدها کلیه آمیز ملزم به گذراندن موفقیت

 مراکز پیش دانشگاهی بزرگساالن 

 ملـزم بـه      دانشـگاهی را دارنـد،      پـیش مراکـز    قصـد ورود بـه       بزرگساالنی کـه   آندسته از    ،LOGSEبرنامۀ  مطابق  

  .باشند می آموزش متوسطه یفارغ التحصیلبرخورداری از مدرک 

 وزارت 1998سـال  از . باشند برخوردار می  مستقل   کالسهای حضوری در هر جامعۀ    از  مراکز پیش دانشگاهی    

این نحوۀ مدیریت   دخالت در   جوامع مستقل و    کلیه  در  دانشگاهی بزرگساالن     غیررسمی پیش آموزش  ارائه  آموزش به   
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دبستانی به افـراد بزرگسـال    به ارائه آموزش پیش   فرآیند آموزشی   نیز مطابق   مستقل  جوامع  . مراکز مبادرت نموده است   

مـدرک  از  کـه   گردیـده اسـت     اشخاصـی طراحـی     دسته از   پیش دانشگاهی برای آن     خصوصی  مراکز  .ودندمبادرت نم 

تـوان گفـت      به طور کلی می   . باشند  محروم می حضوری   های  در کالس  برخوردار بوده اما از شرکت       آموزش متوسطه 

از و  ر بـوده    برخـوردا شـرایط خـاص     از  کـه    سـال    16-18رده سـنی     این شکل خاص آموزش برای افـراد بـاالی           که

  .تدوین شده استباشند،  محروم میبه طریق عادی تحصیل 

 گواهینامه آموزشی

   نائـل   (Bachiller)مـدرک   احراز  به  گردند     می گاهیشبزرگساالنی که موفق به اتمام دورۀ پیش دان       آندسته از   

 .آیند می

 بزرگساالن  ای آموزش حرفه

در کارگاههـا    ای  حرفـه کار  بصورت آموزش    LGEبرنامۀ  قالب  در  خود به آموزش    بزرگساالن   ای  آموزش حرفه 

 .گردد  تقسیم میمقدماتی و پیشرفته ای آموزش حرفهمشتمل بر  LOGSEبرنامۀ و آموزش در قالب 

آموزشـهای  از ایـن روی،      .افراد بیکار اسـت    اشتغال به کار     ،LGE مبتنی بر برنامه     ای  حرفه آموزشهدف اصلی   

.  است سال 20دوره آموزشی رده سنی   نام در این     حداقل سن ثبت  . گردد   افراد ارائه می   به این در زمینۀ کاری     ای  حرفه

 توریسـت  ،فیکاطراحی و گر  توان به دروس      می LGEای بزرگساالن در قالب برنامه        های آموزش حرفه    از جمله برنامه  

اشاره شی و سرمایشی و هتلداری، جنگلداری، فلزکاری، برق، صنایع چوب، صنایع حرارتی و ذوب و صنایع گرمای           

 ارائـه    باشـند،    برخـوردار مـی    ای  خالقیتهـای حرفـه   از  افـرادی کـه     ه  و تخصصی در این بخش بـ       ای  آموزش حرفه .نمود
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 ترکیـب   .باید مناسب با ویژگیهـای بزرگسـاالن باشـد        آموزشی  معیارهای طراحی شده برای ارائۀ این نوع        . گردد  می

ای را    فنـی و حرفـه     یهـا  امکـان تحصـیل در رشـته      صورتی است که    به  تخصصی بزرگساالن    و ای  فعلی آموزش حرفه  

مـدرک  یـا   التحصیلی آمـوزش متوسـطه       مدرک فارغ این افراد از     با این شرط که      .آورد  د بزرگسال فراهم می   اربرای اف 

بـرای   LOGSEبرنامـۀ  طبـق  بـا وجـود ایـن      .  .باشـند برخوردار  دانشگاهی   مقدماتی و یا مدرک پیش     ای  آموزش حرفه 

که توسط مراجع آموزشـی     شده است   پیش بینی   باشند، آزمون     برخوردار نمی این مدارک   از  بزرگساالنی که   ته از   آندس

هـای مقـدماتی آمـوزش        دورهبـه منظـور ورود بـه        .باشـند   افراد بزرگسال ملزم به قبـولی در آن مـی         گردد و     می برگزار

سـابقۀ کـاری    برخـورداری از     سال،   18ده سنی   برخورداری از پیش نیازهایی اعم از ر       (Cicloformativo)ای    حرفه

گفتنی اسـت کـه   . الزامی است  ESOآزمون دورۀ تحصیلی  و قبولی در  اجتماعیهای ه موفقیت در اتمام برنام،معتبر

نتـایج  . آیـد  باشند، به عمل می ای نمی آموزش حرفهدانش و مهارت کافی در از که آندسته از افرادی   آزمون ارزیابی از    

جهت حضور در آزمـون     . گردد  بندی می    گروه  بخش علمی تکنولوژیکی و فرهنگی اجتماعی      2قالب  در   فوقآزمون  

عالوه بـر   . الزامی است سال  20برخورداری از رده سنی      (Cicloformativo)ای پیشرفته     دوره آموزش حرفه  ورودی  

فـوق نیـز   زمـون  آ. الزامـی اسـت   ای حرفه  های ورود به دورۀ پیشرفته رشتهجهت مدرک تکنسینی این، برخوراری از 

و بـه سـنجش اسـتعداد       برخوردار بوده   مشترک با دورۀ پیش دانشگاهی      از دروس   بخش عمومی که    ( بخش   2خود بر   

مشـتمل  ) گـردد    طراحـی مـی    رشتۀ مـورد نظـر     ای  بخش تخصصی که مطابق با مهارتهای حرفه       و   پردازد  می داوطلبین

 مبنــای ســاختار چرخشــی ســازماندهیبر(Cicloformativo)بزرگســاالنو تخصصــی  ای آمــوزش حرفــه. گــردد مــی

و همکـاری خـالق     بزرگسـاالن   سیسـتم آموزشـی       جهت ارتقاء این سازماندهی چرخشی تالشی     به عبارتی   . گردد  می

سـازماندهی  آمـوزش چرخشـی تشـریح و      درهرمرحله از .باشد  می در ارائۀ آموزش به بزرگساالن    کلیه طبقات اجتماعی    
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افراد بزرگسال فرصت پـرداختن بـه       این واحدها به    . پذیرد  صورت می بق با واحدهای مهارتی     مطا ای  حرفهآموزشهای  

ایـن  طـی   . آورد  را برای افراد بزرگسال فراهم می     آموزش و تمرینات علمی مطابق با سیستم آموزشی بصورت صحیح           

محتـوی  . گـردد   اعطا مـی  دوره  مدرک این   نائل آیند،   پیشرفته   های  موفقیتهایی در حرفه  افراد بزرگسالی که به     مرحله  

از زبان اسپانیایی، زبانهای رسمی دیگر و ادبیات جوامع مستقل، زبان خـارجی،      اعم  درسی   های  هزحوآزمون فوق بر    

رئیس کمیتـۀ ارزیـابی   سوی مدرکی از به احراز اوطلبین د. گردد مشتمل می ریاضیات، علوم طبیعی و علوم اجتماعی       

مؤسسـات  برگزار شده و سواالت آن توسـط        ماههای ژانویه و سپتامبر     طی  بار در سال    این امتحانات دو  . آیند  نائل می 

حـوزه  سـؤاالت کتبـی در   آزمون اغلب براین  سواالت  .گردد  می آموزش بزرگساالن یا مراجع خصوصی دیگر طراحی      

 آزمونهـا  در قالب ایـن . ددگر ی موزارت فرهنگ و آموزش و ورزش ارائهتوسط که گردد    ی مشتمل می  ا  آموزش حرفه 

مراجع آموزشی به  ،LOGSEمطابق برنامه . آید افراد بزرگسال ارزیابی عمومی به عمل میآموزشی پایه   های  از توانایی 

مطـابق  . پردازنـد  مـی (Bachiller)مـدرک  احـراز   در جهت    سال23رده سنی   باالی   افرادآزمونهایی برای   سازماندهی  

ارائـه مـدرک خاصـی      بـدون   دانشـگاه   حضـور در  امکـان   از  سـال   25رده سنی   باالی   افراد بزرگسال    ،LOGSEبرنامه  

اول طی  چنین آزمونی   به برگزاری   هر دانشگاهی بطور ساالنه      البته با شرط قبولی در آزمون ویژه      . باشند  برخوردار می 

. گـردد آزمـون اعـالم     آغـاز   از  پـیش    روز   60حـداقل   بایـد     مـی زمـان آزمـون     . نمایـد   مبادرت مـی   مارس   31فوریه تا   

آزمـون  افـرادی کـه در   . باشـند  مـی  و تهیـۀ محتـوی امتحانـات    آزمونها   سازماندهی   یتمسئولدار    نیز عهده گاهها  دانش

دانشـگاهی بـه    از مراکـز    برخـی    .پردازنـد   می و به ادامۀ تحصیل    نموده   نام در دانشگاه ثبت  . گردند  پذیرش می ورودی  

 در مـدت    های فوق   رشتهگفتنی است که     .نمایند  میمبادرت  و تکنیکهای کاری     دانش مشتمل بر     پایه های  رشتهارائه  

و بعنـوان   بـوده   هـا اجبـاری      حضور در این رشته   . گردد   می  ارائه یسال تحصیلی دانشگاه  آغاز  از   و پیش     هفته 6زمان  
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  های فوق به داوطلبین ارائه نگردد،      دانشگاهی آموزش اگر در .گردد   محسوب می  ورود به دانشگاه  جهت  شرطی معتبر   

و  عـالی    هـای    آمـوزش  UNEDدر  . نماینـد   مبادرت مـی   (UNED)دانشگاهها  سایر  درگذراندن این دوره    ه  بداوطلبین  

تـدارک  حضـور یابنـد،      هـا   توانند در جلسات کالسی دانشگاه     برای بزرگساالن یا افرادی که به هر دلیلی نمی         ای  ویژه

هـای پـذیرش      ظرفیـت ه درصـد از     حداقل یک درصد و حداکثر سـ      کشور اسپانیا    یدانشگاههاکلیه  . دیده شده است  

 .دهند می  سال اختصاص25رده سنی افراد باالی خود را به 

 آموزش معلمان

 ساختار آموزشی

کالج های آموزش معلمان    . تدارک می یابد   EGBآموزش مقدماتی معلمین مراکز پیش دبستانی توسط دانشگاه         

یت آمیز دوره آموزش معلمان، گواهینامه صـالحیت        در اتمام موفق  . موسسات دانشگاهی وابسته به دانشگاه می باشند      

دوره ها سه سال بطول انجامیـده و دانشـجویان طـی            . به فارغ التحصیالن اعطا می گردد      EGBدر تدریس گواهینامه    

آموزش . آن به مهارت در لغت شناسی، علوم انسانی، علوم، آموزش تخصصی و آموزش پیش دبستانی دست می یابند                 

 LOGESیش دبستانی و معلمین ابتدایی اکنون در دست اصالح بوده و در حال انطبـاق بـا مقـررات                    مقدماتی مربیان پ  

دوره همزمان سه ساله آموزش دانشگاهی معلمان عالوه بر دوره آموزش عمومی و مشتمل بر دوره کارآموزی                 . است

ی، زبانهـای خـارجی،     دانشجویان دوره های آموزش معلمان به تخصـص در آمـوزش کودکـان، ابتـدای              . تدریس است 

جهـت تـدریس در سـطح       . موسیقی، تربیت بدنی، آموزش استثنایی و آموزش گفتاری یا شـنیداری نائـل مـی گردنـد                

مربیان مراکز پیش دبستانی نیز     . آموزش پیش دبستانی برخورداری از تخصص الزم در آموزش خردساالن الزامی است           
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دولتـی فعـال در موسسـات آموزشـی دولتـی و معلمـین بخـش          معلمـین بخـش     (همانند معلمین ابتـدایی بـر دو گـروه          

احـراز شـغل ثابـت معلمـی در کلیـه سـطوح             . مشـتمل مـی گردنـد     ) خصوصی فعال در موسسات آموزشی خصوصی     

آموزشی، حضور در آزمون رقابتی شایستگی و توانایی که توسط مقامات مختلف آموزشـی سـازماندهی مـی گـردد،                    

ی منطبق بر قوانین تجاری قابل مذاکره است که ملزم به انعقاد قرارداد کار میـان                دسترسی به شغل معلم   . الزامی است 

معلمین .  سال تا زمان نامشخص شامل می گردد       1مدت زمان قرارداد مذکور از      . معلمین و مالکین مدارس می باشد     

مطـابق  . ی باشـند  مدارس خصوصی نیز ملزم به برخورداری از قابلیت های مقدماتی مشابه معلمین مـدارس دولتـی مـ                 

 برخورداری از امکان حضور در دوره های آموزش ضمن خدمت حق مسـلم معلمـین کلیـه سـطوح                    ،LOGESبرنامه  

 . آموزش است

 و ابتدایی دبستانی  پیشمعلمین آموزش 

مدرک دانشـگاهی  دبستانی و ابتدایی ملزم به برخورداری از          مربیان و معلمین مراکز پیش     LOGSEبرنامۀ  مطابق  

ــر مــدرک دانشــگاهی، افــراد گفتنــی اســت کــه . باشــند مــی ــر ای مــدارک دیگــر حرفــه برخــوردار از عــالوه ب  نظی

 نیز از مجوز تدریس در مراکـز آموزشـی   ای رفه حمدارس پرستاری و یا آموزشی ابتدایی و آموزشهای  التحصیالن    فارغ

 .باشند مذکور برخوردار می

 تاریخچه   

گذاری سیستم  به دورۀ اولیه پایهدبستانی و ابتدایی در اسپانیا  ن پیشمعلماقوانین دولتی آموزش تاریخچه 

از قرن معلمان مقاطع ابتدایی قوانین سیستم آموزشی توان گفت که  میتر  بطور دقیق. گردد میکشور باز آموزشی در 
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نوان با ع 1839 سال ان طی معلمآموزش مرکز نخستین از تأسیس پس  .شدرده اجراء گذامورد نوزدهم به 

(Escueta Normal de Maestros ) به ارائۀ  برخوردار گردیده و 20قرن از رشد چشمگیری طی   این مدارس

اثنا، مطابق با در آن .   میالدی پرداختند1970 تا سال ییگروههای کثیری از معلمان اسپانیاخاصی به مدل آموزشی 

مورد بررسی قرار آموزش معلمان در دانشگاهها های  دورهتکمیل فرآیند  (LGE)برنامۀ فرآیند عمومی آموزش 

آموزش جانشین مراکز پرداخته و  به آموزش عمومی معلمین (Escuetas) دانشگاههای 1970از سال پس . گرفت

عمومی و  های آموزشارائه ضرورت   مقدماتی معلمین،با توجه به رشد سطح آموزش در این راستا، . گردیدندان معلم

ابتدایی و  معلمان آموزش LGEبرنامۀ مطابق . ضروری گردیدمقطع آموزشی ابتدایی نیز علمان مه  ب(EGB)مقدماتی 

 آموزش ه سال3دوره گذراندن و نامۀ مهندسی فنی و یا معماری  مدرک و گواهیدبستانی ملزم به برخورداری از  پیش

بینی   پیش70دهۀ که طی  (LGE)برنامۀ آموزش معلمین ابتدایی مطابق چارچوب اصلی دروس . باشند می  عالی

با . گردد می  ، علوم انسانی، فلسفه و آموزش تخصصی تمرکز بیشتریدبستانی پیشعلوم ابتدایی و گردید بر دروس 

به . گردیدآموزش معلمان ابتدایی اصالح ، ساختار 1990سال طی  LOGSEبرنامۀ مطابق  یآموزشتوسعه سیاستهای 

 میالدی باز 18ع قوانین آموزش معلمان در نظام آموزشی اسپانیا به قرن تاریخچه وضطور کلی می توان گفت که 

 نخستین مرکز آموزش معلمان کشور با عنوان  آموزش کشور،در حوزه اعمال اصالحات مداوماز پس  . گردد می

عنوان مدل آموزشی نظام آموزش  علمان میلیستوس بهممرکز آموزش .  تأسیس شد1839سال طی  "میلستوس"

) LGE( مطابق قوانین آموزش اسپانیا 1970این درحالی آست که درسال.  تداوم یافت1970یا عمالً تا سال اسپان

های کشور  محول  های آموزش معلمان پیش دبستانی و ابتدایی  به دانشگاه مسؤولیت برگزاری و نظارت بر دوره

 جایگزین " EGB "نتی معلمامراکز جدیدی تحت عنوان مراکز آموزش مقدما،1970طبق قانون مصوب.گردید
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موزش معلمان  هدف از تشگیل چنین مراکزی باال بردن سطح آ. ها گردید موزش معلمان در دانشکده  آپیشینسیستم 

، بر 70های آموزشی دهه  چهارچوب سیاست.  بود)EGB(پیش دبستانی و تقویت ساختار آموزش مقدماتی معلمان 

این در حالی است . دبستانی در تدریس دروس آموزشی متمرکز بود شتخصص معلمان مقاطع آموزش ابتدایی و پی

به عبارت دیگر .  تعریف جدیدی از آموزش مقدماتی معلمان ارائه گردید،1990که طی اصالحات آموزشی دهه 

هدف از اعمال چنین اصالحاتی . ساختار آموزش مقدماتی معلمان از نظر سازماندهی و محتوا بازسازی گردید

توان به   میی آموزشیاز جمله قوانین اصالح. ختن نیازهای آموزش معلمان با نیازهای آموزشی کشور بودمنطبق سا

قوانین ویژه . اشاره نمود"میسترو"لزوم برخورداری کلیه معلمان مقاطع آموزش ایتدایی  و پیش دبستانی از مدرک 

دراساسنامه ،باشند نشگاهی برخوردار نمیمعلمین واجد شرایط تدریس در مقاطع پیش دبستانی که از تحصیالت دا

 که جهت تدریس به خردساالن و " میسترو "شیوه ارائه مدرک آموزشی. گردیده استلحاظ آموزش کشور اسپانیا 

 تغییر یافته و 1991گردد در سال   می دبستانی توسط شورای سلطنتی اسپانیا به معاونین اعطا آموزان مقطع پیش دانش

 . نامه آموزشی اتخاذ گردید های عمومی معلمان  مقطع آموزشی مذکور در اساس هارتها و م فهرست تخصص

 های آموزشی دوره

 یـک مرحلـه   طـی    (Escueals)آموزش معلمان   در دانشگاههای   مراکز پیش دبستانی و ابتدایی      آموزش معلمین   

 7دبسـتانی و ابتـدایی    هـای آمـوزش معلمـین مراکـز پـیش      در حال حاضر طی دوره   . گیرد  صورت می  ه سال 3آموزشی  

آموزش موسیقی،  جسمانی،   آموزش   ،)انگلیسی و فرانسوی  (آموزش ابتدایی و نحوۀ تعلیم آن، زبان خارجی         تخصصی  

 یقوانین مشـترک  . گردد  به دانشجویان ارائه می   ) گفتاری و شنیداری  (آموزش تخصصی و آموزشهای سمعی و بصری        

وجـود  دبسـتانی و ابتـدایی        آموزش معلمـین مرکـز پـیش       های  نامهبرآموزش معلمان در خصوص      یدانشگاههاکلیه  در  
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زمـان  . گـردد  آموزشـی بـالغ مـی    روز 180این مقطع بر حـداقل      یها رشتهکلیه  تحصیلی  های    هدوربه نحویکه   . دارد

تحـت هـیچ    طبـق قـوانین مـذکور،       . گردد  میمشتمل  دروس عملی   به عالوه    ساعت در هفته     30 تا   20نیز بر کالسی  

بـه ارائـه   ایـن قـوانین همچنـین       . نمایـد   تجاوز نمی  ساعت در هفته     15از  ) دروس تئوری ( زمان کالس    شرایطی مدت 

موضـوعات مـرتبط    گردد که بر سری       منتهی می  (Escueals)آموزش معلمان ابتدایی  دانشگاههای  برای  ساختارهایی  

و نـوع   دبسـتانی و ابتـدایی        شپیتئوری آموزش عمومی، مؤسسات آموزش      ،  با آموزش ابتدایی و مباحث روانی تعلیمی      

کوتاه مدت  ، روانشناسی آموزشی و بهبود سن تحصیل، آموزش جامعه شناسی، تئوری آموزش             این مراکز سازماندهی  

آمـوزش   و برخـورداری از  ، به کارگیری تکنولوژیهای جدیـد در آمـوزش  ها ارائه کننده این قبیل آموزش  و مؤسسات   

 . گردد آموزش مشتمل می  ساعت320حداقلقالب عملی و مناسب در 

 ونیقانچارچوبهای 

قوانین ویژه معلمین واجد شرایط تـدریس در مقـاطع پـیش دبسـتانی کـه از تحصـیالت دانشـگاهی برخـوردار                       

 . دراساسنامه آموزش کشور اسپانیا قید گردیده است. باشند نمی

دبسـتانی    ان مقطـع پـیش    آمـوز    که جهت تدریس بـه خردسـاالن و دانـش          " میسترو   "شیوه ارائه مدرک آموزشی     

هـا و     تغییـر یافتـه و فهرسـت تخصـص         1991گـردد در سـال         مـی   توسط شورای سـلطنتی اسـپانیا بـه معـاونین اعطـا           

از جملـه مهمتـرین     .نامـه آموزشـی اتخـاذ گردیـد         مقطـع آموزشـی مـذکور در اسـاس         های عمومی که معلمان     مهارت

 :توان به موارد ذیل اشاره نمود تدایی میدبستانی و اب های قانونی ویژه مراکز آموزش پیش چارچوب

 .های معلمین آموزش ابتدایی در خصوص ساختار و گواهینامه LOGSEبرنامه  -1

 . در خصوص مدارک مورد نیاز معلمین مراکز پیش دبستانی و ابتدایی1991حکم سلطنتی مصوب سال  -2
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 نهادهای مرکزی

ارائه هایی   ها و مشاوره   توصیه،  قوانین کلی تحصیلی  ای  اجربه دانشگاهها در ارائۀ مدارک معتبر و        اسپانیا  دولت  

مسوولیت ارزیابی و اعتبار بخشی مدارک تحصیلی معلمین مقطع ابتدایی نیز بر عهده شوراهای دانشگاهی               . نماید  می

از طریـق  گـردد   منتهـی مـی  مدارک مختلفی به ارائه دانشگاههای خصوصی نیز که قوانین و مدارک  بر این مبنا    . است

و ابتـدایی در دانشـگاههای      دبسـتانی     پـیش آموزش معلمین سـطوح     . گردد  ی ارزیابی و سنجش می    ی دانشگاه هااشور

 .گیرد  غیررسمی آموزش معلمان صورت می    و مؤسسات   ان  معلم آموزش   های  دانشکده،  (Escueals)آموزش معلمین   

 به آموزش معلمان ابتـدایی  ان به صورت مشترک   معلمآموزش   و مؤسسات    (Escuelas)آموزش معلمان   دانشگاههای  

در ای است که مراکز مـذکور حتـی           این قبیل ارتباطات به گونه     .پردازند  مییکدیگر  و بصورت منظم و در ارتباط با        

به مشارکت با یکدیگر    ) اساتید(استخدام کادر آموزشی    معیارهای   و   تشکیل جلسات دروس عملی و دورۀ تحصیلی      

 .نمایند مبادرت می

 ارزیابی تحصیلی

هـای آموزشـی      هـا و گـروه      های آموزش معلمان در سطح دانشگاه بر عهـده دانشـگاه            جویان دوره   ارزیابی دانش 

هـای آمـوزش معلمـان در دانشـکده ملـی آمـوزش               جویانی که موفق به گذرانـدن دوره        به کلیه دانش  . باشد  مربوطه می 

 .  گردد عطا میی تخصصی مربوطه ا  در رشته"میسترو"مدرک علمی . معلمان اسپانیا گردند

 پذیرش تحصیلی

 و یـا مؤسسـات      (Escueals)دبسـتانی و ابتـدایی        مراکز پیش پیش نیازهای دانشگاهی آموزش معلمین      از جمله   

سـال دوم مراکـز پـیش       قبـولی در آزمـون       (COU)قبولی در آزمون تعیین سطح دانشگاهی       توان به     آموزش معلمان می  
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و مـدارک معـادل      ای  طح پیشـرفتۀ آمـوزش حرفـه       س ،(Fpll)ی سطح   صصخو ت  ای  آموزش حرفه ، گذراندن   دانشگاهی

در ای    حرفـه مـدرک تکنسـین تخصصـی و یـا تکنسـین            برخـوردار از    افـراد   عالوه بر ایـن     .  مذکور اشاره نمود   موارد

از کـل   درصـد  30بـر  که باشند  برخوردار میبه طور مستقیم در این دانشگاهها   نام     تخصصی از مجوز ثبت    های  رشته

 .گردد مشتمل می ینام ثبتافراد 

 استخدام معلمین

مسؤولیت استخدام معلمین مقاطع آموزش ابتدایی و پیش دبستانی در کشور اسپانیا بر عهده دانشـکده ملـی آمـوزش                    

 . و مراکز آموزش معلمان مقاطع آموزش پیش دبستانی و ابتدایی است)  (Scholas universitiasمعلمان 

 متوسطه مقطع ن یآموزش معلم

 تاریخچه

 ، معلمـین آمـوزش متوسـطه      پیش دبستانی و ابتـدایی    آموزش  مقاطع  ایجاد شده برای معلمین      های  در مقابل رویه  

تحصـیل درمـدارس و     صـورت اختیـاری     معلمین این سطح به     از این روی،    . ندنمود  می ها تحصیل  عموماًًًًً در دانشگاه  

 و  هییـر یافتـ   غترویـه فـوق       LGEبرنامـۀ    و با وضـع      1970طی سال   . آموزش معلمان مبادرت می نمودند    عالی  مراکز  

، مطـابق   1970تا پیش از سـال      . اجباری گردید و مراکز آموزش عالی     ها   در دانشگاه مراکز متوسطه   آموزش معلمین   

اخـذ  بـه   قـادر  بینـی شـده بـود کـه آنهـا       مختلف آموزش متوسطه درجاتی پـیش      های  برای معلمان درحوزه   LGEبرنامه  

، مـرتبط   ای  آموزش حرفه ی  ها هنام ودیگر انواع گواهی  COU  و BUP  مدارک ،، مهندسی یا معماری   لینکشادو مدارک

 نیـز   )PII و FPI(آموزش عملی و نظـری       مشتمل بر  ای  ن آموزش حرفه  یمعلم. ی خود بودند  تدریسدروس  موضوعات  با  

سـطوح   هـای  رشـته فنـی و  ش اساتید آموز. باشند میمدرک مهندسی فنی یا درجۀ معماری فنی      ملزم به برخورداری از     
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FPI نامۀ   گواهی ملزم به برخورداری از      نیزFPIIباشند  میهای تعلیمی     معلمان نیازمند آموزش   ،عالوه براین . باشند می .

 گیمدرک شایست حراز  به ا معلمین   با اتمام این مرحله      .نمایند  مبادرت می مؤسسات علوم آموزشی    به کسب آن در     که  

ی و افراد برخـوردار     دانشگاه های ویژه  آموزش برخوردار از    دانشجویانگفتنی است که    . دآین  نائل می  (CAP)ی  یتعلم

هایی نیـاز بـه اسـاتید        نین آموزش الزم به ذکر است که درچ     . باشند  می از گذراندن این مرحله معاف    ،  تجربۀ تدریس از  

وه آموزشی در این سطح      گر 2،  1990سال طی   ،LOGSEبرنامۀ  با اجرای   . نیستهای آموزشی     کارگاهکارگاهی و   

از امکـان   مدرک لینکشادو، مهندسی یا معمـاری       طی سطح اول آموزش معلمین برخوردار از        . ایجاد گردید آموزشی  

مطابق سطح دوم آموزش    . باشند   برخوردار می  ای  در مدارس متوسطه، مراکز پیش دانشگاهی یا آموزش حرفه        تدریس  

و تخصصـی    ای  حرفهشدر مراکز آموز، از مجوز تدریس یا مهندسی فنینامۀ معمار فنی  گواهیمعلمین برخوردار از 

هـای   گـروه از  یآموزشـ سـابق  در سیسـتم  ایـن در حـالی اسـت کـه       . گردید  برخوردار می متوسطه و پیش دانشگاهی     

آمـوزش  گذراندن   از   پسنامه   این گواهی گفتنی است که    . الزامی است معلمین  توسط  ای،    معلمین آموزش فنی و حرفه    

درک استادی یا لینکشـادو و  گفتنی است که معلمین برخوردار از م .گردد می  ارائهبه فارغ التحصیالن ون تعلیمی فن

 سـال تجربـۀ     20برخـوردار از  نـی   یتعلیمـی و تکنولـوژی معلم     ،  روانشناسـی های    هایی در زمینۀ   رای تخصص امعلمین د 

 .باشند می معافها  از این نوع آموزشگذراندن  ،تحصیل در مدارس عمومی وخصوصی

 قوانین آموزشی

مصـوب   ) LRU( چهارچوب قانونی آموزش مقدماتی معلمان کشور اسپانیا طبـق قـانون اصـالحات دانشـگاه                

 تصویب گردیده   1995قوانین مربوط به آموزش تخصصی معلمان در سال         .  و قوانین بعدی تعیین گردید     1983سال  

قوانین عمومی آمـوزش  . طراحی گردید1996واسطه تصویب قانون ی درسی و شرایط پذیرش مدرسین به     ها  و برنامه 
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از جملـه  . چنان قابل اجـرا اسـت    در زمره قوانین اصلی مقطع  آموزش معلمان قرار داشته و هم   1970معلمان مصوب   

 : توان به موارد ذیل اشاره نمود های قانونی ویژه آموزش معلمین مقطع متوسطه می ترین  چارچوب مهم

 .در خصوص آموزش معلمین مقطع متوسطه در سطوح غیر دانشگاهی LOGSEبرنامۀ  -1

 . (LRU) معلمین مقطع متوسطهدانشگاهی آموزش فرآینددرخصوص تدوین 1983سال مصوب قانون  -2

  . (LGE)درخصوص فرآیند عمومی آموزش 1970سال مصوب ن وقان  -3

 یهای آموزشه دور

تخصـص  16 قالـب تخصصـی در   و ای  مـوزش حرفـه   آمعلمین مقطع متوسـطه، نیازمنـد برخـورداری از مـدرک            

ی مـذکور  هـا  رشـته  آموزشـی  هـای  برنامه. دنباش می  مختلف آموزش متوسطه  های سازماندهی شده مطابق با حوزه

دورۀ . دگـرد  مـی  ارائهبه دانشجویان سال تحصیلی   طی  که  . گردد  درسی مشتمل می   واحد   60 حداقل و 75حداکثر بر 

وری و  ئـ  ت دروس.  سازماندهی گردیـده اسـت      .وعملی ای   تئوری و آموزش حرفه    تحصیلی نیز در دو جزء تحصیالت     

از جملـه   . دارددانشـجو   تخصصی ویژه بسـتگی بـه انتخـاب         ارائه دروس   . گردد  نیز خود بر دروسی مشتمل می     عملی  

. نمـود اشـاره    روانشناسی مرتبط با آمـوزش متوسـطه   های اجتماعی، تعلیمی و جنبهتوان به علوم  میاجباری دروس 

 درصـد از کـل    20که به کمتر از   . گردد   مشتمل می   فنی و آموزشی   ،علمی های   جنبه ازموضوعات دروس انتخابی نیز     

درسی  واحد  15بردروس عملی نیز    . گردد  مشتمل می )  درسی  واحد 40حداقل  (ها و واحدهای تئوری و عملی        رشته

 هـای   و تحلیـل، انعکـاس و ارزیـابی برنامـه    دروس عملـی، تجزیـه  بـر   واحـد از آن  10 حـدود  در. گردد مشتمل می

ضـمن  به فرآینـد آمـوزش      توجه خاصی   و تخصصی    ای  های مرتبط با آموزش حرفه     برای تخصصی . گردد می آموزشی 

 .  خدمت معطوف گردیده است
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 پذیرش تحصیلی

 معادل  مدارکو یا   مدرک لینکشادو، مهندسی، معماری     ملزم به برخورداری از     آموزش متوسطه   معلمین مراکز   

آمـوزش تخصصـی در رشـتۀ    ، ملـزم بـه گذرانـدن      ای  مـدرک حرفـه   افـراد برخـوردار از      عالوه بر این    . باشند   می با آنها 

از سـال   ،  در خصـوص معلمـین مـدارس متوسـطه         LOGSEپس ا ز اجـرای مقـررات برنامـه          . باشند  تخصصی خود می  

 .اجرا درآمده استبه مورد  (CAP)تحت عنوان مدرک شایستگی تعلیمی  سیستم اعطای 2000

هـای آمـوزش غیـر     ای و دوره    هـای آمـوزش فنـی و حرفـه          شرایط پذیرش معلمین مقطع آموزش متوسـطه بنـا بـر دوره           

ای بر اساس تخصص و نیـز در رابطـه بـا دروس               دروس تخصصی فنی و حرفه    . باشد  متفاوت می ) آکادمیک(ای    حرفه

 50-60ای در قالـب       های آمـوزش فنـی و حرفـه          برنامه .شوند  . گردد  مختلف مقاطع آموزش متوسطه سازماندهی می     

گفتنی است که واحد های تئوری ـ عملـی شـامل    . گردد ای که به دانشجویان ارائه می واحدهای عملی تدریس حرفه

ازجملـه دروس عمـومی   . باشـد  دروس عمومی  و موضوعات تخصصی  بـا توجـه بـه رشـته انتخـابی دانشـجویان مـی                  

توان به موضـوعات اجتمـاعی، آموزشـی و روان شـناختی اشـاره                مقطع آموزش متوسطه می   های آموزش معلمان      دوره

حـداقل  . گـردد   کـل واحـدها متشـکل مـی        % 20دروس اختیاری فنی و غیر فنـی آمـوزش معلمـان از کمتـر از                .نمود

در  واحد درسی آن  از طریق تدریس عملی          10 واحد درسی است که حداقل       15های عملی تدریس متشکل از        واحد

مراکز آموزش متوسطه ارائه گردیده و سـایر واحـدها تحـت عنـوان آمـادگی آموزشـی و تجزیـه و تحلیـل و ارزیـابی                           

صورت   های آموزش فنی واحدهای عملی تدریس به        گفتنیست که دراحرازتخصص  .گردد  های آموزشی تعلیم می     برنامه

 . گردد ای ارائه می کار عملی فنی و حرفه
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 انشگاهید آموزش پیشکادر مراکز

 ای  کادر حرفه

 :ای مراکز آموزش غیردانشگاهی کشور اسپانیا می توان به موارد ذیل اشاره نمود ترین کادر حرفه از جمله مهم

آمـوزان بیمـار و تجـویز دارو و           دار مسوولیت مراقبت و نظارت بر سالمت دانـش          کادر پرستاری که عهده    -1

 .باشند ارائه خدمات مراقبتی اولیه به آنان می

های رفتاری و تغییرات متنـاوب کـالم و ارائـه     نظمی دار مسوولیت کشف بی کادر گفتار درمانی که عهده     -2

 .باشند های الزم در این زمینه می کمک

آموزان و کشف     دار مسوولیت زیر نظر گرفتن رفتارهای فیزیکی و جسمانی دانش           کادر فیزیوتراپی که عهده   -3       

 .باشند آموزان در زمان عدم حضور کادر پرستاری می بر سالمتی دانشمشکالت جسمانی آنان و نظارت 

آموزان در راهروهای مدارس به هنگـام زنـگ           دار مسوولیت نظارت بر رفتار دانش       ناظمین مدارس که عهده   -4

تفریح و عدم حضور معلمین در کالس، ارائه خدمات رفاهی نظیر تـدارک سـرویس ایـاب و ذهـاب، سـرویس                      

 .باشند آموزان می شی و تغذیه به دانشبهداشتی و آرای

 .باشند  می)FPII(گفتنی است که ناظمین مدارس ملزم به برخورداری از حداقل مدرک 

 .نمایند آموزان مبادرت می کادر مشاورین تحصیلی که به ارائه خدمات مشاوره تحصیلی به دانش-5

 کادر اداری و خدماتی

توان به مـوارد      دانشگاهی کشور اسپانیا می     ماتی مراکز آموزش پیش   ترین اعضای کادر اداری و خد       از جمله مهم  

 :ذیل اشاره نمود

 .کادر اداری مشتمل بر کادر امور دفتری، اپراتورها و کادر پردازشگری اطالعات -1
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   پرسـنل نظافـت رسـتوران مـدیریت رسـتوران، راننـدگان،        نگهبانـان،   کادر خدماتی مشتمل بر سرایداران،     -2

 .ا و پرسنل لباسشوییه باغبانان، خیاط

 فـیلم و اسـناد مراکـز     گـران و مسـوولین مراکـز آرشـیو،      تحلیل–سازان    کادر کامپیوتری مشتمل بر برنامه     -3

 .آموزشی

 . مشتمل بر کتابداران و کمک کتابداران کادر کتابخانه -4

 های خدمتی معلمین مقاطع آموزش پیش دانشگاهی   فرصت

 تاریخچه 

. باشـد  مـی  متفـاوت ابتـدایی  معلمـین در مـدارس آمـوزش متوسـطه و     خدمتی ی ها از نقطه نظر تاریخی فرصت

و حقـوق خـود را از       برخـوردار بـوده      1970های کاری موقت تـا سـال        موقعیت ازدر اسپانیا   ابتدایی  آموزش  معلمین  

ی روسـتای ویـژه در منـاطق       ایـن مقطـع بـه     آمـوزان    دانـش عـالوه بـراین، نـرخ نزولـی         . نمودند می طریق دولت دریافت  

از بـه طـور سـنتی       معلمان آموزش متوسـطه نیـز       . بوجود آورده بود  این مقطع   مشکالتی را برای حرفۀ آموزش معلمان       

مختلـف    هـای  در بخـش به فعالیـت   و برداری نموده   بهره های آموزش عالی رتبط با نیازمندیمهای آموزشی  فرصت

تغییـرات اساسـی    بـا    موقعیت معلمـین     1970سال  ی  طبا اجرای فرآیند عمومی آموزشی      . نمودند   میمبادرت  آموزشی  

ایـن  گفتنی است که  . اشاره نمود   EGB برنامۀ   در  معلمان  توان به لحاظ نمودن کلیه        مواجه گردید که از آن جمله می      

بـه همـاهنگی    این فرآیند و قوانین بعدی    .گردید  مشتمل می ی برای معلمین    شغلهای    امور اقتصادی و فرصت    بربرنامه  

الزم بـه   . منجـر گردیـد   سطوح آموزشـی    کلیه  موزشی به طور منظم در هر دو بخش عمومی و خصوصی و در              آکادر  

هـای   عضـویت در گـروه    تدریس در مراکز مختلف تحصـیلی،       این قوانین بر مدارک مورد نیاز       ذکر است که در مفاد      
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ای لحـاظ گردیـده     عمـده کیـد ن تأیفرصت خدماتی معلم  های آموزشی، استانداردهای قانونی و کاری و دیگر جنبه

طـی سـال    . گردیدنـد قانون خـدمات اداری و دولتـی        مشمول  معلمان کشور   عالوه بر این، مطابق قانون فوق،       . است

مسـتقل وضـع    جوامـع  نیخـدمات عمـومی و رسـمی معلمـ     همچنین قوانینی در جهت اصالح قـوانین پیشـین         1978

قـانونی  جدیـد   چـارچوب   از این برنامه تحـت عنـوان         ،1990سالطی  و پذیرش آن     LOGSE برنامۀ   با تدوین . گردید

در حال حاضر و بنا برقانون مذکور، به اجرای قوانین خاص خود درخصـوص              . گردد  یاد می ن  یخدمات عمومی معلم  

از اعتبـار   نیـز    LOGSEبرنامـۀ      کـه قـوانین پایـه     اسـت   در حالی   نمایند و این      کادر آموزش مبادرت می   رسمی  آموزش  

اسپانیا، پـس از    دولت  . باشند   برخودار می  خودویژه  کاری   قوانیننیز از   معلمین مدارس خصوصی    . اشدب برخوردار می 

مراکز آموزش  حداقل درآمد معلمان    به تعیین   وزارت آموزش و وزارت کار    ،  معلمان های  با اتحادیه هایی    انجام مشاوره 

 . نمایند دولتی مبادرت میخصوصی و 

 قوانین آموزشی

فرآینـد معیارهـای بهبـود خـدمات        قالـب   در  کشـور   شغل معلمی در مـدارس      اشتغال به   های   فرصتقانون ویژه   

 نیز قوانین   1995 طی سال   . دگردیاصالح  1988 سال    طی ودر آمده   جراء  به مورد ا   1984سالمعلمین طی   عمومی  

 بـراین   عـالوه . معلمین مقاطع مختلف آموزشـی بـه تصـویب رسـید          حقوق بازنشستگی    رویهای در خصوص      جداگانه

معیاری بـرای اسـتخدام و اخـراج      به عنوان     1985سال  طی   (LODE)با عنوان   فرآیندعمومی آموزش   اصالحیه  برنامۀ  

 عـالوه بـراین،     اصالح گردید  LOPEGبرنامۀ  فوق در قالب    قوانین  ،  1995بعدها طی سال    معلمان در نظر گرفته شد      

ــا م از اعــ 1978ســال آمــوزش معلمــان ســاختار فاکتورهــای حــدود صــحیح  آزادی تحصــیلی، آزادی همکــاری ب

فرآینـد  . مشـخص گردیـد   موسسـات عمـومی     مناسـب   و مـدیریت    جهت نظارت    مشارکت در     و های کاری   اتحادیه
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 یآموزشـ کـادر   هـای جدیـد       برگـروه  1990سـال تـدوین یافتـه طـی        )LOGSE(سازماندهی عمومی سیستم آموزشی     

عالوه براین چندین حکم سلطنتی در خصـوص      .  نماید   می کیدتأاین افراد   های اصلی    غیردانشگاهی و تشریح ویژگی   

های کاری و آموزشی به آنـان، انتقـال    تعیین جایگاه معلمین، عضویت آنان در کادر استخدامی کشور، ارائه تخصص   

  LOPEGبرنامـۀ   تـدوین   .  های جامع جهت تعیین سطح معلمین به تصویب رسـیده اسـت             معلمین، قوانین ویژه آزمون   

حوزه آموزش نیز بـر  خصوصی و غیردانشگاهی کادر . تأکید داردمعلمین های  نیز بر ارتقاء کارآیی     1995 سالطی  

در خصـوص ارتباطـات شـغلی و اسـتخدامی معلمـین بـه فعالیـت                ( وانین کـار     از قـ   1980سـال مبنای قانون مصوب    

 .پردازند می

 نهادهای مرکزی

 یـی و تنظـیم قـدرتها در امـور اداری و خـدماتی کشـور        مسئول تعیین خـط مشـی پرسـنلی و اجرا         اسپانیا  دولت  

نظـارت بررونـد     همـاهنگی و     یتلومسـئو دار     نیز عهـده   وزارت خدمات کشور  مطابق قانون اساسی کشور     . باشد  می

جوامع مستقل نیـز    کادر آموزشی و مدیریتی مراکز آموزش کشور          استخدام  خصوص  دولتی در  های  اجرای خط مشی  

 و بـوده  کـار  قـانون شـمول  آموزشی مؤسسات خصوصی نیز مکادر پردازند  می  عمومی خودبه تنظیم قوانین خدمات 

نیـز   LODE و LOPEGهـای    برنامـۀ . گیرند  نظارت و ارزیابی قرار می    مورد  کشور   یاستخدامسازمان  دولت و   توسط  

 . اند تدوین گردیده  آموزشیکادر استخدام و اخراج در خصوص معیار ویژه و معینی مطابق 

 نیط استخدامی معلمشرای

توان به    ترین  شرایط استخدامی جهت استخدام معلمین مقاطع مختلف آموزش در مراکز دولتی می               از جمله مهم  

 : موارد ذیل اشاره نمود
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پیش بینی هایی بـرای شـهروندان   (اتحادیۀ اروپایی برخورداری از متبوعیت کشور اسپانیا یا عضویت در    ) الف  

ملزم به پیـروی از  اسپانیایی غیرن یداوطلبگفتنی است که ) تخاذ گردیده است ادیگر کشورهای اروپایی    

 . باشند به طور کامل میاسپانیا قوانین 

 .  سال18سن بیش از برخورداری از ) ب 

  .هیچگونه ناراحتی جسمی و روانی ناسازگار با آموزشعدم مواجهه با ) ج 

 .ی در گذشتهسابقۀ اخراج از مناصب اداری و خدماتعدم سوء ) د 

 دبستانی  پیشدر سطح آموزش ابتدایی و نامه آموزش عمومی پایه جهت تدریس  خورداری از گواهیبر ) ر

و  ای  حرفـه آموزش آن جهت تدریس در مراکز لینکشادو، معماری یا مدارک معادل   برخورداری از مدرک     ) ز

 .تخصصی

نامـۀ مهندسـی فنـی،     گـواهی  برخـورداری  ای مرتبط با آموزش حرفـه  های از تخصصبرخی در گفتنی است که 

و  ای  مـدرک حرفـه   ملزم به برخورداری از     داوطلبان  عالوه بر این کلیه     . الزامی است معماری فنی و مدارک معادل آن       

هایی  مدرک لینکشادو در آموزش تعلیمی و نیز تخصص        الزم به ذکر است آندسته از معلمین که از           باشند میتخصصی  

خصوصـی و عمـومی     و یـا تجربـه تـدریس در مؤسسـات آمـوزش             علـوم تعلیمـی و تکنولـوژی        ،  یروانشناسزمینه  در  

 . باشند می  این پیش نیاز معافبرخوردار باشند، از گذراندن

 خصوصی مراکز آموزش ن یآموزش معلم

. نماینـد   خاص مبـادرت مـی    مراکز و مؤسسات خصوصی به استخدام معلمین خود با توجه به قوانین استخدامی              

مؤسسـات  آموزشـی رؤسـا  و مـالکین    شـورای   میـان   توافقـات   مبنـای   بـر   خصوصی  ن مراکز آموزشی    یخدام معلم است
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در خصـوص    LOPEG و بخشـی از برنامـۀ        Lodeبرنامـۀ   ی بر   معیارگفتنی است که چنین     . گیرد  صورت می آموزشی  

 3هـای   دورهلزم به گذرانـدن     مخصوصی  کادر آموزشی مراکز    . باشد   استوار می  ارزیابی شایستگی و توانایی داوطلبان    

معلمین به اسـتخدام  ی مذکور ها اتمام دورهگفتنی است که پس از     . باشند  پایه می آموزش  قالب   در   ی ماهۀ آموزش  6تا  

هـا،   ظرفیـت مبنـای   آموزشـی بر  آمـوزش خصوصـی، کـادر       بر طبق توافقات جمعی در مراکز       . آیند  می مراکز در ثابت  

 .  گردندمی بندی گروهی شغلی توانایاستعداد و  تحصیلی، و درجات

 قوانین اخراج کادر آموزشی 

کـه اصـالحاتی در ایـن        تـدوین گردیـده      مراکز آموزشی عمومی  معلمین از    قوانین اخراج    ،LODEبرنامۀ  مطابق  

 از مراکـز آمـوزش عمـومی براسـاس اعـالن شـورای              ینعلمـ ماخراج  . استصورت پذیرفته    LOPEGبرنامه در برنامۀ    

 . دگردازگوبه طور کامل بمعلم دلیل اخراج اء صورت گرفته و رآریت و با اکثآموزشی 

 حقوق و مزایای کاری معلمان

 طبقـات آموزشـی،     ،غیردانشگاهی برحسب گـروه تخصصـی     و مزایای معلمین سطوح مختلف آموزشی       حقوق  

 : گردد تمل میمعلمین مراکز آموزش دولتی بر موارد ذیل مش. گردد ی و پرداخت متنظیممعلمین سطوح و ارشدیت 

 . گردد پرداخت میمعلمین ه کلیه  به طور استاندارد ب کهحقوق پایه -1

آموزشـی و پرداخـت     هـا    وهگـر خدمت آموزشی و همکـاری بـا        نوات  براساس تعداد س  که  ارشدیت  حقوق   -2

 . گردد می

 . پذیرد  سال یکبار صورت می3ارشدیت معلمین هر پرداخت حقوق گفتنی است که  -3

 . گردد  بار در سال عالوه بر حقوق پایه به معلمین پرادخت می2 کاری که حقوق مازاد و اضافه -4
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بـه شـرح ذیـل بـه آنـان ارائـه        جـزء  3مشتمل بـر  معلمان بصورت ترکیبی نیز حقوق ومزایای در جوامع مستقل    

 : گردد می

 حقوق ثابت و مشترک برای هر گروه از معلمین  -1

  حقوق متناسب با سطوح تحصیلی و تخصصی آنان  -2

 سال یکبار مبتنی بر درجه ارشدیت و تخصص معلمین کـه بـه معلمـین برخـورد از مـدت زمـان                       6قوق   ح -3

 . گردد  سال تحصیلی پرداخت می6 ساعت تدریس طی 1000-600

حقـوق پایـه، عرضـه دسـتمزدهای انتقـالی و           خصوصی نیز حقوق و مزایای کادر آموزشـی بر        در مراکز آموزش    

 . گردد  مشتمل میههیازده مامزایای وری کاری و  بهره

 زمان کاری معلمین 

 سـاعت   30گفتنی است که    . باشند  می برخوردار   هفتهکاری در    ساعت   5/37مراکز آموزش دولتی از     ن  یمعلم

 سـاعت   25  مـدت    حـداقل مـذکور   سـاعت   30 از   .یابـد  مـی اختصاص  ) یکالس(های آموزشی    از این زمان به فالیت    

تـوان گفـت کـه     بـه طـور کلـی مـی    . یابـد  مـی  آموزش متوسطه اختصـاص    ساعت به    18به آموزش ابتدایی و     آموزشی  

سـاعات  بـه    سـاعت    850از این زمـان،       که  . گردد  مشتمل می  ساعت   1180ساعات ساالنه آموزش مراکز دولتی بر     

نیـز  روزانۀ معلمان مدارس خصوصـی      میزان فعالیت   . گردد  منظور می اعات استراحت   زمان به عنوان س   کالسی و بقیه    

ایـن توافقـات در مؤسسـات        گفتنی است کـه      داردمراکز آموزشی   گیری   توافقات جمعی شوراهای تصمیم   بستگی به   

 یسـطوح آموزشـ   دیگـر   در  . گـردد   مـی بـالغ   )  در سال  ساعت1398(در هفته   آموزشی   ساعت   32برآموزش ابتدایی   
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را نیـز  تکمیلـی  ش آمـوز ساعت    237باشد که     می)  در سال  ساعت1089 ( ساعت در هفته   27ارائه آموزش   توافق بر   

 . یابد میهای آموزشی اختصاص  فعالیتنیز به روز نمودن  ساعت 50عالوه براین .  نمودبه این ساعات اضافهباید 

 رسمی کادر آموزشیتعطیالت 

 8ت  التعطیی،  تابستانه  یک ماه بر تعطیالت   عمومی و خصوصی    مراکز آموزش   آموزشی  کادر  رسمی  تعطیالت  

مراکـز  معلمـان   بـه اسـتثنای تعطـیالت فـوق،         . گـردد   مشتمل می عید کریسمس    روزه   15تعطیالت  و  پاک  عید  روزه  

کـادر آمـوزش    تعطـیالت    .دنباش  میبرخودار  )  آگوست 31بین اول جوالی تا     (تقویم کاری منظم    از  عمومی  آموزش  

خصـوص   درکه عمدتاً   (   بین سال تحصیلی      هروز10ی، تعطیالت تابستانه  یک ماه نیز بر تعطیالت    مدارس خصوصی   

مشـتمل  و کریسـمس    پـاک   تعطیالت عید   ،   در سال  هروز5تعطیالت  ،  )یابد  مصداق می آموزش ابتدایی   معلمین مراکز   

ای طی فصـل ثابـت برخـوردار           هفتۀ 2از تعطیالت مازاد  آموزشی  از کادر    در صد    50هر سال عالوه براین،   . گردد  می

کننـده رشـته هـای آموزشـی تابسـتانه مصـداق            گفتنی است که تعطیالت فوق در خصـوص مـداری ارائـه             . گردند  می

 . یابد نمی

  معلمین بازنشستگی

بازنشسـتگی  مطابق ایـن قـانون سـن        . .گردیداصالح   1995سال  معلمین مراکز دولتی طی     بازنشستگی  قانون  

تقاضـای بازنشسـتگی   این در حالی است که برخی از معلمین به ارائـه  . کاهش یافت سالگی   65معلمین به رده سنی     

که در این صورت ملزم به برخورداری از حداقل سنوات           . نمایند  مبادرت می  سالگی بطور داوطلبانه     60سن طی   دخو

ی افـراد و یـا      حـ گاهی اوقات بازنشستگی بر اثر ناتوانی جسمی و رو        عالوه بر این    . باشند میسال  15خدمتی به مدت    

اجبـاری  تـوان گفـت کـه سـن      به طور کلی مـی . ردگی یم مقرر صورت   جسمی زودتر از موعد مواجهه با صدمات 
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 سـال 65سـن بازنشسـتگی   نیز خصوصی آموزش در مراکز  . باشد می  سال65دولتی بازنشستگی در مراکز آموزش 

 سـالگی   70تـا سـن     ای مجاز بـه تـدریس         دورهحق بیمه و یا بیمۀ       این درحالی است که معلمین محروم از         .دباش  می 

 . باشند می

 اهی آموزش اساتید دانشگ

ن اسـتاد  و     یواعنـ . باشـند  مـی مـدرک دکتـری     ملزم بـه برخـورداری از       ها   اساتید دانشگاه  (LRU)مطابق برنامۀ   

علوم تخصصی  دیگـر    های ینکشادو، معماری یا مهندسی و یا حوزهلمدرک برخوردار از افراد دانشگاه به  راستادیا

 . گردد اعطا میای دانشگاهی اهتوسط شور

 تاریخچه

سـال  طـی   . گردیـده اسـت     مـی   اجـراء  هـا    آموزش اسـاتید دانشـگاه در اسـپانیا در دانشـگاه           ، تاریخی از دیدگاه 

 مـدرک دکتـری  ، برخوردارازهـا  پیش نیاز تدریس در دانشـگاه آموزش، حداقل  فرآیند ساختارعمومی   مطابق با   1857

به طور  . ها وجود داشته است    اهاساتید دانشگ کلیه  ها و برای     رشتهکلیه  این پیش نیاز در   گفتنی است که    .اعالم گردید 

درسـی بجـای آمـوزش       های   که آموزش اساتید دانشگاهی بر الگوها و حوزه         اعتقاد براین  1970کلی تا بیش از سال      

نخستین برای  ،  1970 سال طی (LGE)برنامۀ  این درحالی است که با تدوین       . تعلیمی و یا روش آموزشی تمرکز دارد      

ها امـروزه   این آموزشگفتنی است که در حال حاضر  . ارائه گردید  یاساتید دانشگاه به  تعلیمی ویژه    های   آموزش ،بار

، با تـدوین  1983سالطی  . گردد  می در مؤسسات علوم آموزشی در طول دورۀ دکتری یا طول دورۀ استادیاری ارائه            

 ساده  ای  مطابق برنامه . اتخاذ گردید های اسپانیا    در دانشگاه ویژه آموزش معلمان    چارچوب جدید قانونی     LRUبرنامۀ  
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عـالوه بـراین،    . به وقوع پیوسـت   نیروهای آن به طبقات تحصیلی مختلف       تقسیم  سازی ساختار آموزش دانشگاهی و      

ایـن  گفتنی است کـه     . برخوردار گردیدند با مدرسین مختلف    موقتی  همکاری  ز مجوز   ها ا  این فرآیند دانشگاه  مطابق  

. گـردد   مـی انتخاب  آموزش متوسطه   مراکز  مدرسین  از میان   همچنین  هی و   غیر دانشگا از میان اساتید    عمدتاً  مدرسین  

آموزشـی  کـادر    درصـد    50هـای خصوصـی و عمـومی، کمتـر از            دانشـگاه اتخاذ چنین فرآیندی تا بر انجامست کـه         

 . باشند مند می برخوردار از مدرک دکتری بهره

 قوانین آموزشی 

ها و مراکز آموزش عالی که در قالـب برنامـۀ            درخصوص کادر آموزشی دانشگاه   1983قانون مصوب سال   -1

 . شود رده میاجراء گذامود   به (LRU)ها  دانشگاه کیفی و کمی  فرآیند ارتقاء

 یدانشگاههای کاری اساتید  فرصت

 تاریخچه 

  بـوده  برخـوردار    تمرکزگـرا غیر  و   ماهیت تمرکزگرا از  ر تاریخی دانشگاههای اسپانیا به طور سنتی        ظاز نقطه ن  

سـازماندهی سـنتی      از ایـن روی،   . بـود   مـی دولـت   معین شده توسط    در چهارچوبهای قانونی     ملزم به فعالیت     یآموزش

 هـای  از معلمـین بصـورت تـیم     گیـری     بهـره سیستم فردگرایی و ثبات اساتید، ثبات کاری و         کادر آموزشی بر    ساختار  

در  مـیالدی    70 و 60 هـای   دهـه  طـی تالشـهای مختلفـی     ،  این مشـکل  در راستای برطرف نمودن     . ی استوار بود  کار

پـس از اعمـال چنـین       . گرفـت صـورت   جانشین دانشگاهی برای حضور ثابت اساتید        های  بخشجهت منظور نمودن    

با وجود ایـن    . یافتتغییر  ها و مرکز آموزش عالی        رسمی دانشگاه عنوان اساتید   دانشگاه به   تالشهایی، جایگاه اساتید    
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ی درمقایسـه بـا     دانشـگاه اسـاتید غیررسـمی     افـزایش تعـداد     به  اخیر   های  ههدطی  دانشجویان دانشگاهی   افزایش نرخ   

تعارضـات فرهنگـی میـان    وجـود  عدم ثبات موقعیت کاری در این گروهها و     .منجر گردید رسمی دانشگاهها   اساتید  

 آموزشـی بـا انطبـاق سـاختار       . گردیـد منجـر   آموزش ثابت در دانشـگاهها      های    و ظرفیت حقوق  اساتید نیز به افزایش     

و الگـوی   شناخته شـده     به رسمیت    ی کشور ستقل، استقالل دانشگاهها  مبا مؤسسات جوامع    1978سال  طی  اسپانیا  

مـورد تعـدیل و اصـالح       ،  آموزش این سـطح آموزشـی     کادر  استخدام  در خصوص   متمرکز سنتی دانشگاههای اسپانیا     

تغییر یافته و توجـه     شگاههای اسپانیا    چارچوب قانونی دان   ،1983سالطی   LRUبرنامۀ  ارائه و اجرای    ا  ب. قرار گرفت 

 .معطوف گردید یموقعیت اساتید دانشگاهخاصی به بهبود 

 قوانین آموزشی

آموزشـی  کـادر   سـازماندهی سـاختار قـانونی       در راسـتای     (LRU) دانشـگاهی    ی فرآیند پویـای   ،1983سال  طی  

آمـوزش  هـای     هبرنامـ توسـعه   کیـد بـر     تأمذکور  هدف این فرآیند    . مراکز آموزش عالی به مورد اجرا درآمد       یدانشگاه

به انطبـاق جوامـع مسـتقل بـا وظـایف گروههـای             عالوه بر این، فرآیند فوق      . درمراکز آموزش دولتی بود    یدانشگاه

آمـوزش عـالی بـه    بر دو اصل ارائـۀ خـدمات عمـومی        فوق  فرآیند  توان گفت که      به طورکلی می  . تأکید داشت رسمی  

ایـن مؤسسـات اسـتوار     به دهی به دانشگاهها در چارچوب استقاللتکمیلی  آموزش  جوامع مستقل و تبدیل مؤسسات      

عمـومی  آمـوزش   و قانون خدمات    بوده   (LRU)موضوع برنامۀ   ی  رسمی دانشگاه های    اساتید متعلق به گروه   . باشد  می

تطبیـق  به   همچنین به گسترش این قوانین در جوامع مستقل پرداخته و            (LRU) .گردد  شامل حال آنان می   نیز  و رسمی   

آموزشی دانشگاههای عمومی بطورمنظم هماهنگ     کادر  1985سال  طی  . پردازد  میقوانین دانشگاهها در این مناطق      

سـازماندهی  مـن جملـه     هماهنگی اساتید دانشگاههای عمومی از چنـد جنبـه          . گردید صشده و مسئولیتهایشان مشخ   
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چنـدین حکـم   عـالوه بـر ایـن،    . تأکیـد اسـت  ی مـورد بت اساتید دانشگاهاث و درآمد   حقوق و تعیین    وظایف آموزشی 

زمـون رقـابتی   آهـای   رویـه مشـتمل بـر     تنظیم مباحث مختلف دانشگاههای مختلـف عمـومی         نیزدرخصوص  پادشاهی  

 کـادر  درآمـد ، علمـی دانشـگاهها    و هیئـت استخدامی به منظور برطرف نمودن خالء کمبود کادرآموزش دانشگاهی   

ارزیـابی تحقیقـات    جهت  هایی   رویه و تعیین    دانشگاههای عمومی  اساتید   میانارتباطات همکاری   برقراری  آموزشی،  

اسـاتید  فرصـتهای شـغلی در ارتبـاط بـا اسـتخدام      اسـپانیا نیـز    عمـومی کار  درقـانون   . به تصویب رسیده اسـت    میدانی  

 . گردیده استپیش بینیدانشگاهی 

 نهادهای مرکزی

کـادر  تحقیقـی و اداری     ،  آموزش و ارتقاء آموزشـی    انتخاب،  یت  مسئولدار    عهدهدانشگاهها   LRUبرنامۀ  مطابق  

اسـاتید  یت اسـتخدام    مسـئول دار    نیـز عهـده    رئـیس دانشـگاه      تمعاونـ  LRUدر اجرای برنامـۀ     . باشند  می خودآموزشی  

در چارچوب قانون اداری و     کادر آموزشی   اخراج  در خصوص   و انطباق تصمیمات مرتبط با قوانین منظم        دانشگاهی  

دانشگاه ملزم بـه   تبا وجود این معاون. است به این شورا های صیهابراز تو ورای دانشگاهی و    رسمی و هماهنگی با ش    

رسـمی  اسـاتید   . باشـد   بـه ایـن جوامـع مـی       با اصول جوامع مسـتقل      مطابق   اساتید دانشگاهی    یگزارش استخدام ارائه  

دولـت و جوامـع     . دشـون   می دولت و جوامع مستقل تعیین    تعیین شده توسط    قوانین  نیز خود تحت نظارت     دانشگاهها  

نقشی اصـلی را    دانشگاهها  کلیه  استانداردهای موجود در    اساتید دانشگاهی منطبق با     درآمدهمچنین در تعیین    مستقل  

ادارۀ این امور   اتی در خصوص    به ارائۀ پیشنهاد  است که    این شورای اجتماعی دانشگاهی      ،وجودبا این   . نمایند  ایفا می 

همچنـین تعیـین حـق      عـالوه بـر ایـن، بـه         . پـردازد   مـی  آنـان    الحیتهای علمـی و تحقیقـی     با صـ  اساتید  و ارتباط درآمد    

 . نماید اساتید دانشگاهی مبادرت میامنیت اجتماعی تأمین بازنشستگی و  دوران های الزحمه
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 روند استخدامی اساتید دانشگاهی 

مهای رسـمی سـازمانی   سیسـت در راسـتای تکمیـل مراکـز و     به ارائه سطوح آمـوزش دانشـگاهی         (LRU)برنامۀ  

اساتید رسمی و عمومی دانشگاه بـر حسـب         . نماید  های کشور به واسطه استخدام اساتید رسمی مبادرت می          دانشگاه

 اسـتخدام ، گـردد  می رسمی دولتی اعالمطبق مقررات تعیین شده در آزمونهای رقابتی که در هر دانشگاه و     های  رویه

بخش اول شـامل مباحـث علمـی و     ( بخش 2بوده و خود بر     ز و عمومی    چنین فرآیندهای امتحانی بصورت با    . گردند

) ینداوطلبانتخابی  برنامۀ تحصیلی آنان و بخش دوم شامل دفاع و حمایت از مقالۀ علمی              مطابق با   تحقیقی داوطلبین   

بـه  . پردازنـد   مـی  هـا  استاد متخصص به ارائۀ منظم ایـن بخـش        5متشکل از  ای  کمیتهگفتنی است که    . گردد  مشتمل می 

سـطوحی در  ملـزم بـه برخـورداری از چنـین     داوطلبـین واجـد شـرایط    ی، منظور جایگزینی سـطوح خـالی دانشـگاه     

ــال تجر3حــداقل برخــورداری از دانشــگاهها و  ــ س ــدریس دانشــگاهی و ب ــراز ه ت ــز و  اح ــری از مراک ــدرک دکت م

و عضـویت در     (Escuelas)به منظـور مشـارکت در آزمـون رقـابتی دانشـگاههای             . باشند  میدانشگاههای عمومی   

ی شـورای دانشـگاه  . الزامـی اسـت   معماری  یا  مدرک لینکشادو، مهندسی و     برخورداری از   ،  ها  گاههیئت علمی دانش  

وجـود برخـورداری    بـا  (Escuelas)در دانشـگاههای  دانشـجویان  پذیرش در درسی و علمی    های  حوزهنیز به تعیین    

معـین علمـی از معلمـین      هـای  حـوزه در . نمایـد  مبادرت می فنی مهندسی و یا های در معماری فنی گواهینامهآنان از 

پذیرش در سطوح آموزشی دانشـگاه      . آید  میآزمون رقابتی دعوت به عمل      جهت برگزاری   آموزش متوسطه نیز    مقطع  

ها باید از نظر اصـول اساسـی، عـدالت، شایسـتگی و              این رویه . ارتباط مستقیمی با رویۀ استخدامی هر دانشگاه دارد       

همچنـین از امکـان   دانشـگاهها   ،LRUبرنامـۀ  عـالوه بـر ایـن مطـابق،     . دنیت و ماهیت عمومی ثابت و معین باش     ظرف

از مجـوز  دانشـگاهها  در این راستا، .باشند برخوردار میبطور پاره وقت آنان اساتید و مشارکت  با  همکاری  برقراری  

برخـوردار  دانشـگاهها   خـدمتی در     سـال    10بـه مـدت     اسـاتید افتخـاری     و  از خـدمت     معاف   از اساتید دعوت مجدد   
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از طریـق آزمـون     ( سـال    2مـدت   حـداکثر   بـرای   از اسـتادیاران    همچنین به دعوت    دانشگاهها  عالوه بر این    . باشد  می

 سال سـابقۀ    2حداقل  با  دکتری  برخوردار از مدرک    داوطلبان  در این حالت، منحصرا از      . نمایند  مبادرت می  )عمومی

قراردادهای فیمابین دانشـگاهها و اسـتادیاران حـداکثر بـرای           گفتنی است که    . آید  میدعوت به عمل    کاری تحقیقی   

قراردادهای شخصـی   مجدد، مطابق    یاستخدامکادر  دانشگاههای خصوصی و    کادر  . قابل تمدید است   سال   3مدت  

های عمـومی   اسـاتید رسـمی دانشـگاه   بـرای باشند و این در حالی است که   ماهه تعلیمی می 4ملزم به گذراندن دورۀ     

 .ادامۀ این سطوح غیر قابل قبول است

 اساتید دانشگاهی شغلی ارتقاء

هـا، ارشـدیت و انتخـاب آنهـا بعنـوان             هـا، شایسـتگی      برترکیبی از ظرفیت   مبتنیای اساتید دانشگاه       حرفه ارتقاء

هـای رقـابتی در       ونای اساتید دانشگاهی عندتاً به واسطه برگـزاری آزمـ           ارتقاء حرفه . باشد   می دانشگاهسمت استادی   

 آموزشـی بـا     بـاالی هـای سـطوح       میان اساتید دانشگاه و گزینش اساتید قراردادی نیز بدین صورت است که موقعیت            

اسـاتید  ارتقـاء از پـایین بـه بـاال مبتنـی بـر درجـات اسـتعداد و ارشـدیت                     ه و   دیـ گرد نیروهای سطوح پایین جـایگزین    

 سـال   5هـر   کـه   . تحصـیلی اسـت   رزیـابی   مشتمل بر ا  دانشگاهی  قوانین    LRUبرنامۀ  مطابق  .مؤسسات آموزشی است  

 آموزشـی کادردر مورد عملکرد و تحقیقی و آموزشـی         تحصیلی  این ارزیابی   گفتنی است که    . گیرد  میصورت  یکبار  

 گرفتـه و در زمـره فاکتورهـای         رقابتی مورد محاسبه قرار   های    آزمونها در     نتایج این ارزیابی   .دانشگاهی به عمل آید   

 هـای  مکـانیزم ملـزم بـه طراحـی و تـدوین          هـا    دانشگاهتوان گفت که      به طور کلی می   . گردد  ء افراد محسوب می   ارتقا

در هـایی    رویـه 1994سـال   عالوه بـر ایـن، طـی        .باشند  می یارتقاء کیفی آموزشی اساتید دانشگاه    در جهت   ضروری  

  .خاذ گردیداتآموزشی ساله 6دورۀ قالب می اساتید دانشگاهها لارزیابی تحقیقات عجهت 
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 اخراج کادر دانشگاهی 

معاونـت دانشـگاه   . باشـد  مـی ی کشـور    دانشـگاه دار مسوولیت مجازات کادر آموزشی        عهده دانشگاه   تمعاون

بـا مشـورت شـورای      مـأخوذه   ه تصمیم نهایی    ب با توجه    یدانشگاهکادر  اخراج  گیری در خصوص      همچنین به تصمیم  

ان  که زمـان قـرارداد آنـ   گردند می اساتید قراردادی زمانی اخراج. نماید مبادرت میاین شورا  ات  دانشگاهی و پیشنهاد  

اسـاتید  اجبـاری ویـژه     در طـول دورۀ آزمایشـی       عالوه بر این امکان اخراج این اساتید همچنین         . به اتمام رسیده باشد   

 .منعقده وجود داردقراردادی و یا در هر بخش از کار برحسب نوع قرارداد 

 حقوق اساتید دانشگاهی

آموزش کادر  . باشد  کشور می دانشگاهی  کلیه کادر آموزش     درآمداسپانیا مجری اصلی تعیین و پرداخت       دولت  

فعالیتهـای  بر حقـوق تشـویقی آنـان مبنـی بـر انجـام              که  نمایند     می  دریافت ای  رسمی و عمومی دانشگاهی درآمد پایه     

 ارائـه یکبـار   سال 5هر  مثبت های رزیابیااعمال تحت گفتنی است که حقوق تشویقی . گردد  نیز مشتمل می   تحقیقی

اجـرای  در نتیجـه    مبتنـی بـر ارزیـابی مثبتـی اسـت کـه             اعطای حقوق تشویقی به اساتید دانشگاهی عمـدتا         . گردد  می

دانشـگاهی بـر اسـاس    آموزشی رویۀ ارزیابی   . پیوندد   به وقوع می    سال 6تحقیقاتی اساتید ظرف مدت زمان      فعالیتهای  

مسـئول ارزیـابی    آمـوزش عـالی نیـز       میتـۀ ملـی     ک. گـردد  مـی  ریق شورای دانشگاهی اعمال   معیارهای عمومی و از ط    

 نفـر 6بـر    هـر بخـش      یهـا  حداکثر تعداد ارزیابی  . باشد  تحقیقات می های تحقیقاتی اساتید دانشگاهی       راندمان فعالیت 

در خصـوص میـزان و      ی  توافقـات نیز به ارائه پیشنهاداتی در جهـت انعقـاد          شورای اجتماعی دانشگاه    . گردد  مشتمل می 

دانشـگاهها  . پـردازد  آنان میفردی  های مرتبط با شایستگی  اساتید آموزش عالی     ی و تحقیقات  هپای درآمدنحوه پرداخت   

اسـاتید  چنانچه  اگر  گفتنی است که    .  دارند تأکیدآنان  حقوق اساتید دانشگاه بر اساس نوع تحصیالت        نیز به پرداخت    
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افـزایش حقـوق    سـال مبـادرت نماینـد،        3کمتر از   ظرف مدت   قیقی و علمی خود     تحهای    دانشگاهی به ارائه فعالیت   

 ددرص80 اساتید از  صورت پذیرد،کمتر از یک سال چنانچه ارائه فعالیت تحقیقاتی ظرف    اگر   .ر خواهد بود  ت ملموس

ای تحقیقاتی خود   ه  به ارائه فعالیت  اگر اساتیدی   گردند این در حالی است که         ها برخوردار می    دانشگاهدرآمد معمول   

نیز توسـط   حقوق اساتید قراردادی    . نخواهد شد آنان  هیچ گونه پاداشی نصیب     مبادرت نمایند   بیش از یک سال     ظرف  

 آموزشـی   هـای   بـه نـوع مؤسسـات و دوره       بسـته   درآمدهای متغیـری    نیز  استادیاران  . گردد  و پرداخت می  دولت تعیین   

آموزشـی  با موضوع قرارداد، زمان و قوانین       متناسب  ههای خصوصی   اساتید دانشگا  دریافتی   درآمد. دارند  می دریافت

 . باشد میمربوطه 

 مدت زمان کاری اساتید دانشگاهی

از ارجحیـت اسـتخدامی برخـوردار اسـت امـا از کـادر               پرسنل تمام وقت     یآموزش دانشگاه استخدام کادر   در  

برنامۀ بوده و مفاد   ثابت در هر دانشگاه معینوظایف اساتید بصورت مدون و . آید  به عمل میاستخدامنیز وقت  نیمه

LRU        وقـت و    سـاعات کـاری اسـاتید تمـام       حداکثر  . گردد  می بدقت رعایت خصوص  و مصوبات سلطنتی نیز در این

 6-8بـر   وقـت    در سطح دانشگاهی، کالسهای هفتگی اسـاتید تمـام        . گردد   بالغ می   ساعت در هفته   5/37ی بر   رسم

ملـزم  و اسـاتید افتخـاری    (Escuela)اساتید دانشگاههای   این در حالی است که      . گردد   مشتمل می  ساعت در جلسه  

هـای   نیز برای انجـام فعالیـت  زمانهایی    عالوه بر این،  .باشند  میساعت تدریس در هر جلسه      6کالس و    12به انتخاب   

وقـت و مدرسـین      یمـه اساتید ن میزان ساعات کاری    . یابد  میتحقیقی و امور اداری و اجرایی در دانشگاهها اختصاص          

 دانشـجویان تعیـین    ارائـه شـده بـه        ساعات تدریس متغیر با توجه به نوع ساعات کالسی و نـوع آمـوزش             برخوردار از   

گفتنی اسـت کـه     . باشند  برخوردار می کالس درساعات متغیر تدریس     3 و حداقل    6حداکثر  فوق از   اساتید  . گردد  می
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کـل سـاعات کـاری      نـرخ    .یابـد  مـی نری، فنی و علمـی تخصـیص        ه های  به ارائه و تکمیل پروژه    فوق  ساعات کاری   

اسـاتید  . آنـان بسـتگی دارد  وقـت   یـا نیمـه  و  وقـت     تمـام  یموقعیتهـا به  دانشگاههای خصوصی   هفتگی کادر آموزشی    

آموزش رسمی و میزان صرف  ساعت از این   15باشند که حداکثر     میساعت در هفته    5/37ملزم به تدریس    وقت   تمام

 سـاعت در    30نیـز بـه فعالیـت       اساتید تمام وقت    . یابد  میماندۀ آن به فعالیتهای دانشگاهی اختصاص       تحقیقاتی و باقی  

نیـز  وقـت   جدول زمانی اساتید نیمه  . یابد  اختصاص می اجرای فعالیتهای آموزشی    به   ساعت آن    15که  پردازند    میهفته  

 . گردد ریزی می  برنامهتوافقیبه صورت دانشگاه و فرد میان 

 اساتید دانشگاهی شستگی حقوق بازن

  سـال  65سن بازنشستگی داوطلبانه نیز     . استسالگی  70رسمی دانشگاه سن    اساتید  بازنشستگی  سن اجباری   

سـال زودتـر از موعـد       10حداقل  دانشگاهی  رسمی و برجسته    با بازنشستگی کادر    با وجود این دانشگاهها     . باشد  می

اسـاتید  . یابـد   مصـداق مـی  شایسـته و افتخـاری  ه در خصوص اساتید     به ویژ این برنامه   . نمایند  میبازنشستگی موافقت   

 سالگی برای اسـاتید دانشـگاههای خصوصـی اجبـاری         70سن  . گردند  میسالگی بازنشسته   65سن  در  قراردادی نیز   

نیـز  و تخصصـی     ای  سطوح حرفه  برخوردار از    اساتید. وجود دارد  سالگی   73سن به   افزایش این   و البته امکان    . است

 هـا  همکـاری بـا دانشـگاه   مـذکور از مجـوز   اسـاتید  در حالی اسـت کـه      این   .گردند  می سالگی بازنشسته 65در سن   

 .باشند برخوردار میچند سال بعد طی بصورت توافقی و افتخاری 



 
 

 دفتر اطالع رسانی وسنجش افکار 
 

 
141
  

 استثنایین یمعلمآموزش 

ری و دیـداری     استثنایی و اساتید فنون شنیدا     آموزشمعلمین مراکز آموزش استثنایی عمدتاٌ از میان اساتید مراکز          

در بخش آموزش های حرفه ای نیز از معلمان فنی آموزش حرفـه ای در رشـته هـای فنـی و عملـی            . انتخاب می گردد  

در جوامع مستقل نیز تعداد متخصصین آموزش استثنایی با دانش آموزان متناسب بـوده و ایـن                 . دعوت به عمل می آید    

 . یابدنسبت با توجه به دوره های تحصیلی مختلف مطابقت می

 آموزش ضمن خدمت

ای به کلیـه کـادر         علمی، آموزشی و حرفه     دانش  ضمن خدمت در جهت ارتقاء     آموزش   ،LOGSEبرنامۀ  مطابق  

ریـزی    برنامـه  یتمسـئول دار    عهـده جوامـع مسـتقل     . گـردد   ارائـه مـی   بطور تدریجی   آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی     

ضمن آموزش توسعه به جوامع مذکور . باشند می و بطور رایگانهایی در بعد وسیع     فعالیتهای مربوط به چنین آموزش    

عـالوه بـر ایـن، در مفـاد        . نماینـد   میآموزش معلمان مبادرت    مؤسسات و مراکز    با همکاری   آن   های  خدمت و برنامه  

در هـا و الگوهـای آموزشـی         حـوزه بـا   آموزشی و تطابق این علوم      مورد نیاز کادر    و به روز    پایه  علوم   LOPEGبرنامۀ  

ایـن الگوهـا مـورد تأکیـد قـرار          جدیـد بـه      های  و ارائۀ استراتژی  کادر آموزشی   پیشرفت سطح فکری و علمی      جهت  

 . گرفته است

 دانشگاهی معلمین پیشخدمت ضمن آموزش 

 تاریخچه 

 معلمـان   دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش      در جهت ارائه خدمات مشاوره توسـط          LGE برنامۀ   1970در سال   

(ICE)   این افـراد   ارتقاء سطح علمی    تحصیل آنان به منظور     در ارتباط با ادامۀ     به کادر آموزشی    یشگاهی   و مراکز آزما
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از ایجاد هـر دانشـگاهی در کشـور دایـر     پیش  یکسال (ICE)علمی و دانشگاهی معلمان مراکز . به مورد اجرا درآمد 

کـاری و    هـای   پـرورش تـیم   بـه منظـور      یو مراکز ثابت  اعمال گردیده   مدل مشاورۀ معلمین    بعدها تغییراتی در    . گردید

رخـی  ب.  وزارت آموزش و علوم دایر گردیـد       سوی  مدیریتی و آموزشی از      های  غیر دانشگاهی در حوزه   کادر  آموزش  

بـه  معلمـان   تحصـیل   ادامـۀ   خصـوص پرداختـه و بـه منظـور          تقل به ارائۀ الگوهای مشابۀ آموزشی در این         مساز جوامع   

آمـوزش معلمـین    سیسـتم    LOGSE  و بـا ارائـۀ برنامـۀ          1990در سال   . نمودندبدین منظور مبادرت    مراکزی  تأسیس  

 ارائۀ ایـن گونـه      یتمسئولدار    عهدهتقل  مسو جوامع   تأکید شده   به آموزش صحیح معلمین در این رابطه          توسعه یافته، 

علـوم  دیگـر   ت و   ای، فنـون تعلـیم و تربیـ         فعالیتهای حرفـه  ملزم به ارائه    تقل  مسبا این هدف جوامع     . آموزش گردیدند 

 .بودندمراکز این در ای  آموزش معلمان به صورت دوره

 قوانین آموزشی

معلمـین سـطوح    ضـمن خـدمت ویـژه       آموزش   های  برنامهدر خصوص    1990سال  مدون    LOGSEبرنامۀ   -1

 .دانشگاهی پیش

نـام از معلمـین متقاضـی فعالیـت در            در خصوص آموزش ضـمن خـدمت و ثبـت         1990قانون مصوب سال     -2

 .وزش ضمن خدمت در جوامع مستقلحوزه آم

 در خصوص ارائه خدمات مشاوره به استادی دانشگاهی در خصوص ادامـه             1970مدون سال    LGEبرنامه   -3

 .های تکمیلی آموزش ضمن خدمت تحصیل و حضور در دوره

 نهادهای مرکزی

ده مـورد اجـرا گـذار   مختلـف بـه    هـای  مختلـف و در رشـته  مراکـز   مشـارکت   ضمن خدمت بـا     آموزش  سیستم  

مسـتقل  معلمـان جوامـع    هـای  جوامع مسـتقل معلمـان بـه نماینـدگان اتحادیـه     سوی پیشنهادات ارائه شده از     . شود  می
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ضمن خدمت برخوردار بوده و به اجرای این مـدلها          مدلهای تداوم آموزش و آموزش      از  جوامع  کلیه  . یابد  میانعکاس  

خـود مؤسسـات    توسـط   تنظـیم شـده      های  برنامهمعلمان مدارس خصوصی از طریق      ضمن خدمت   آموزش  . پردازند  می

آمـوزش  .گـردد  می تنظیمدولتی آموزش معلمان معلمین و مؤسسات  های نظرات اتحادیهخصوصی اجرا شده و مطابق   

ایـن در حـالی      .باشـند   می باشد که مؤسسات عمومی متصدی ارائۀ آن        می  غیرمتمرکز یخدمت معلمان مسئولیت  ضمن  

مراکـز  از  تقل  مسـ اکثریـت جوامـع     . باشـد   مـی  در جوامـع مسـتقل متفـاوت      ذکور  است که نحوه اجرای مسوولیت م     

ارائـه  بـه   نیـز    (ICE)آمـوزش معلمـان     دانشگاهی و مؤسسـات      برخوردار بوده و مراکز      خدمت معلمین ضمن  آموزش  

تشویق معلمـین  جهت هایی در  جوامع مستقل به ارائۀ کمکعالوه بر این بسیاری از  خدمت در این    ضمن  آموزشهای  

معلمـین و   پایـه   متصدی آمـوزش    نیز  دانشگاهها  . نمایند   مبادرت می  علمی خود   به افزایش دانش  کادر علمی کشور    و  

ن ضـم چارچوب استقالل خود به ارائه فعالیتهای آمـوزش         مطابق  هر دانشگاهی   . باشند  آنان می تحقیقاتی  های    فعالیت

عـالوه  . پردازنـد  مـی رت آموزش، فرهنـگ و ورزش  به همکاری با وزاها  خصوص دانشگاهدر این . پردازد  می خدمت

مراکـز آمـوزش    بـا عنـوان     ایـن مراکـز،     .  دارنـد  تأکیـد  ای  آمـوزش حرفـه   کادر   به آموزش    یمراکز ویژۀ آموزش  بر این   

تقویـت و    خـاص بـه      یاین مراکز با ابـزار آموزشـ      .  دارند ای  بهبود و نوآوری در بخش آموزش حرفه      ای سعی در      حرفه

آن و   هـای   بـه بهبـود اصـول تعلیمـی و روش         خصـوص   و در ایـن      پرداختـه    ای  آمـوزش حرفـه   در  حمایت از فعالیت کا   

بـا وزارت آمـوزش،     نیز به انعقاد توافقاتی     جوامع مستقل   . نمایند   مبادرت می  آموزش نیز از  ابزارهای آموزشی این نوع     

یتهای سازماندهی  لعافقالب  و همچنین به مشارکت و همکاری در        در این خصوص مبادرت نموده      فرهنگ و ورزش    

 به آمـوزش معلمـین      ی مؤسسات آموزش  2000سال  در  . پردازند  می ای  شدۀ آموزشی در نوآوری و بهبود آموزش حرفه       

 .در کل کشور پرداختندآنان  یها و فعالیتها سازماندهی برنامهو با همکاری وزارت آموزش فرهنگ و ورزش 



 
 

 دفتر اطالع رسانی وسنجش افکار 
 

 
144
  

توان به نهاد های ذیل اشاره   آموزش ضمن خدمت معلمان میاندکار نهادهای دستبه طور کلی از جمله مهمترین 

 :  نمود

 وزارت آموزش و فرهنگ اسپانیا -1

  مستقر در مدارس سراسر کشورمعلماناتحادیه های  -2

  (LCE)های علوم آموزش  انجمن -3

 ها  اتحادیه های آموزشی مستقر در دانشگاه -4

 مراکز محلی آموزش معلمان  -5

 ای  مراکز توسعه آموزش فنی و حرفه -6

از این ، گردد مرکز زدایی آموزش ارائه میهای آموزش ضمن خدمت معلمان تحت قوانین ت دورهکه  جایی از آن

زش طور کلی، مراکز آمو به. ی و نظارت بر آن را بر عهده دارندارها و مراکز متعددی مسؤولیت برگز روی سازمان

های  های علوم آموزشی و سایر سازمĤن انجمناسپانیا تحت نظارت اتحادیه های دانشگاهی، ضمن خدمت،درکشور

ها و  عهده دانشگاههای آموزش مقدماتی معلمان بر ورهدر این میان عمده مسؤولیت برگزاری د. پردازند  می به فعالیت

به عبارت دیگر هر دانشگاه، در چهارچوب اختیارات خود، به برگزاری . های تحقیقاتی کشور قرار دارد سازمان

کاری با مراکز تحقیقاتی با  ها عالوه بر هم  به ذکر است که دانشگاهالزم.نماید زش معلمان مبادرت میهای آمو دوره

های آموزش ضمن خدمت  های دولتی اعم از وزارت آموزش و فرهنگ در جهت برگزاری دوره سایر سازمĤن

عالیت دارند کشور اسپانیا فردولتی درهای آموزش غی ها و اتحادیه گروه ها،  عالوه بر این سازمان. دنماین کاری می هم

اکز مر.انات نوگرایی آموزشی اشاره نمودجریهای آموزش همراه با   ارائه دورهتوان به می آن که از جمله اهداف



 
 

 دفتر اطالع رسانی وسنجش افکار 
 

 
145
  

های غیر دانشگاهی به معلمین و خدمات آموزشی،  مهمترین مراکز ارائه دهنده آموزشآموزشی معلمان نیز به عنوان 

ای نیز در جهت ارائه خدمات  مراکز توسعه آموزش حرفه. نمایند  فعالیت مییدر مراکز آموزشحمایتی و فنی به کا

ای معلمان،  دار آموزش حرفه مراکز مذکور عهده.ل در مدارس متوسطه فعالیت دارندای معلمان فعا آموزش حرفه

ای   آموزش حرفهحوزههای آموزشی کارآمد در  اتخاذ روشای و  آموزش حرفهدروسبررسی اهداف و محتوی 

های آموزش مداوم ویژه معلمان مدارس خصوصی نیز توسط مراکز مذکور  گفتنی است که دوره.باشند معلمان می

 .گردد ارائه می

 های آموزشی برنامه

 هـای   رشـته  معلمـین، ثابت    گردهماییضمن خدمت در قالب اشکال مختلف نظیر برگزاری         آموزش   های  برنامه

و مـدت،    کوتـاه  هـای   تخصصی، رشته  های  ، رشته  آموزشی آموزشی در مؤسسات   های  روژهپاجرای  آموزشی و علمی،    

ابـزاری بـرای    گفتنی است که سهم عمده برنامۀ های مذکور بـه عنـوان             . گردد   به معلمین ارائه می    ها کنفرانسبرپایی  

 بـه آنـان ارائـه    معلمـان   دانشـگاهی بـا هـدف بهبـود کیفـی آمـوزش       پـیش ه به نیازهای آموزشی معلمان مراکـز  یتوج

 .گردد می

 یدانشگاهاساتید ن خدمت ضمآموزش 

معلمـان سـطوح    جـامع نظیـر آمـوزش        بصورت برنامـۀ کلـی و        ها  آموزشی دانشگاه ضمن خدمت کادر    آموزش  

 آمـوزش   یتمسـئول دار    عهـده عمومی و خصوصـی     آموزش معلمان   مراکز  و  دانشگاهها   چرا که    دانشگاهی نیست  پیش

 .دباشن می خودکادر آموزشی 
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 قوانین آموزشی

 در (LRU)با عنـوان  فرآیند پویایی دانشگاهها اجرای آموزشی دانشگاهها از طریق   کادر  چارچوب ویژۀ قانونی    

نـرخ درآمـد کـادر     به منظور انطبـاق مصـوبات سـلطنتی بـا     1994در سال   عالوه بر این،    .  وضع گردید  1983سال  

 .گرفتخصوص صورت تعدیالتی در این   آنان،ابی و تحقیقی ها و فعالیتهای ارزی رویهآموزش عالی و دانشگاهی و 

 نهادهای مرکزی

لحـاظ  آموزشـی چـه از   کـادر   به سازماندهی و اجـرای فعالیتهـای مربـوط بـه            خود  دانشگاهها  در حال حاضر،    

  شتحقیقاتی و آموز  های    انجام فعالیت حمایتهای آموزشی و تشویق معلمان به       لحاظ  دانش علمی آنان و چه از       تقویت  

هـا و   سـمینارها، سـخنرانی  نظیـر برپـایی     فعالیتهای سـازماندهی شـده      عالوه بر این، اجرای     . پردازند  میضمن خدمت   

اسـاتید و  خـدماتی بـه    هدانشـگاهها بـه ارائـ   عالوه بر این، . گیرد ها صورت می     توسط دانشگاه  کارگاههای تخصصی 

دانشـگاههای خـارجی    مشـارکت   شـی خـود بـا       اجـرای فعالیتهـای تحقیقـی و آموز       دانشگاهی در راسـتای     مدرسین  

تحقیقی  عملکردمثبت از ارزیابی ی نیز به آموزش دانشگاهکادر ن خدمت به    ضمآموزش  های    برنامهارائۀ  . پردازند  می

اسـاتید  ارزیـابی فعالیتهـای تحقیقـاتی      جهـت   هایی   رویه،  1994در سال   منظور  بدین  . گردد  میان منجر   و آموزشی آن  

اسـاتید دانشـگاهی    ملـی ارزیـابی عملکـرد        هـای   تشکیل کمیتـه  توان به     میکه از آن جمله      دانشگاهی صورت گرفت  

 .اشاره نمود

 آمار تحصیلی

 2000سال تحصیلی دانشجویان و اساتید این مراکز طی معلمان و  آموزش مراکزنرخ         

 1584  تعداد مراکز آموزش معلمان*
 9518   نرخ اساتید مراکز آموزش معلمان**
 420216  نرخ دانشجویان مراکز آموزش معلمان**
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 ( MECD ): منبع           

 .باشد میکاتالونیا فوق به استثنای منطقه طالعات  ا(*)

 .باشد میجزایر قناری و کاتالونیا فوق به استثنای اطالعات (**) 

 2000  سالطی  ه و دانشگاهی آموزش متوسطمراکز رسمی معلمین حداقل و حداکثر حقوق نرخ 

 یورو پزوتا 
 19343 3218358 حداقل

 
 رسمی وثابت دانشگاه هااساتید 

 36938 6145938 حداکثر 
 معلمان متوسطه 22549 3751840 حداقل
 42436 7060772 حداکثر
 اساتید افتخاری دانشگاهها 22691 3775532 حداقل

 49908 8303936 حداکثر 

 
 .می باشد غیر دانشگاهی خدمت در مراکز دانشگاهی و  سال 30ارقام محاسبه شده بر اساس 

 .می باشد حقوق ترین   محاسبات بر اساس حداقل و حداکثر و باالترین و پایین

 استثناییآموزش 

 آمـوزش  ، برنامـه هـای ملـی    1990 در سـال   LOGSEطی تنظیم فرآیند سازماندهی عمـومی سیسـتم آموزشـی          

برنامـه هـای آمـوزش اسـتثنایی بـه منظـور برطـرف نمـودن نیازهـای             ،  LOGSE براساس برنامـۀ  . استثنایی ارائه گردید  

 .  استثنایط به این افراد ارائه می گردددانش آموزانآموزشی 

 تاریخچه 

ی از رشـد    آموزش قرن بعد این حوزه      2.  میالدی بازمی گردد   16سوابق اولیۀ آموزش استثنایی در اسپانیا به قرن         

. چه در خصوص آموزش نابینایان و ناشنوایان فعالیتهایی قابل توجهی صورت نگرفت           بیشتری برخوردار گردید، اگر     

. ی با همکاری یکدیگر به آموزش کودکان اسـتثنایی مبـادرت نمودنـد            آموزشطی قرن نوزدهم، مدارس و مؤسسات       
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 ایجـاد  پس ازجنگ داخلی کشور، آموزش استثنایی در اسـپانیا مـورد توجـه قـرار گرفتـه،  و مراکـزی در ایـن بخـش              

اسـتثنایی در   آمـوزش   ، بـرای نخسـتین بـار سـاختار           (LGE)به طور کلی می توان گفت که با تدوین برنامـۀ            . گردید

 آمــوزش  توســط مؤسســه ملــی (LGE)بــه نحویکــه موضــوعات ارائــه شــده در برنامــۀ . اســپانیا ســازماندهی گردیــد

ین بـه منظـور سـازماندهی حـوزه آموزشـی      به مورد اجـراء گـذارده شـده عـالوه بـرا     1975در سال   (INEE)استثنایی

که برای اولـین بـر      . برخوردار از ویژگی های متجانس، این مؤسسه به ارائه طرح ملی آموزش استثنایی مبادرت نمود              

این . اصول عادی آموزشی ، بخش ها و خدمات آموزشی و تعامالت و توجهات آموزشی استثنایی مشتمل می گردید                 

بـا تـدوین فرآینـد سـازماندهی        . منتهی گردیـد  1982تعامالت و توازن اجتماعی در سال     اصول خود به تصویب قانون      

صورت  یآموزش، تعامالت آموزش استثنایی در قالب سیستم اصلی         1990 طی سال  LOGSEعمومی سیستم آموزشی    

مـور اداری   بـا تـدوین فرآینـد ارزیـابی ا        .  استثنایی اسـتنباط گردیـد     آموزش  گرفته و مفهوم جدیدی از نیازهای حوزه        

(LOPEG)  سیسـتم جـدا     )افـراد اسـتثنایی   ( در خصوص افرادی مواجه با نیازهـای آموزشـی خـاص             1995 طی سال ،

 مواجه با نیازهای ویژۀ آموزشی از افراد مواجه با نـاتوانی هـای فیزیکـی، احساسـی و مشـکالت                     دانش آموزان سازی  

 به تـدوین راه حـل هـایی پیرامـون برطـرف نمـودن               در این چارچوب جوامع مستقل نیز     . رفتاری به مورد اجرا درآمد    

 . مشکالت آموزش استثنایی در حیطۀ خود کاری خود مبادرت می نمایند

 ی آموزشقوانین 

 :از جمله مهم ترین چارچوب قانونی آموزش استثنایی می توان به موارد ذیل اشاره نمود

  (LISMI)زن آن  درخصوص تعامل اجتماعی و توا1982 آوریل سال7قانون مصوب  .  1
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 استثنایی  توسـعۀ     آموزش   در خصوص سازماندهی ساختار      1985حکم سلطنتی مصوب ششم مارس سال        . 2

  (LISMI)اصول آن بر اساس 

  در خصوص سازماندهی عمـومی سیسـتم   1990مدون در سال    آموزش  فرآیند سازماندهی سیستم عمومی      . 3

زش استثنایی در چارچوب آموزش عمومی متناسب با        به منظور ایجاد و تقویت اصول آمو       LOGSEآموزش  

 . نیازهای آموزش استثنایی

در خصـوص تشـریح اهـداف     1995 مـدون سـال    (LOPEG)قانون ارزیابی امور اداری مؤسسات آموزشـی         . 4

 . آموزش استثنایی و افراد مشمول این نوع آموزش

الب برنامـۀ هـای عمـومی آموزشـی تأکیـد           همچنین به سازماندهی آموزش استثنایی در ق       LOGSEقوانین برنامه   

این روابـط   . عالوه براین به ارتباطات و برقراری میان مدارس عادی با مراکز آموزش استثنایی تأکید می گردد               . دارد

 . عمدتاٌ توسط جوامع مستقل برقرار می گردد

 آموزشیدوره های 

اهـداف و  . وزش عمـومی یـاد مـی گـردد      از آموزش استثنایی بعنوان بخشی از سیستم آمـ         LOGSEمطابق برنامۀ   

مفاهیم چنین آموزشی مطابق با آموزش عمومی است که با ویژگیهای شخصی دانش آمـوزان اسـتثنایی مطابقـت مـی                

به عبارت دیگر، دانش آموزان مراکز استثنایی ملزم به یادگیری مفاهیمی مشابه مفاهیم سیستم آموزش عمـومی                 . یابد

که از آن جمله می تـوان بـه اعمـال           .  است که دراین زمینه تعدیالتی نیز اعمال می گردد         البته این در حالی   . می باشند 

ی و طرق بهره گیری از این منابع بهره گیـری از سیسـتم هـای ارتبـاطی                  آموزشتعدیالت در فضاهای آموزشی، منابع      
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یتها ، رویه ها و معیارهای      جایگزین و اعمال تعدیالتی در برنامه های کالسی مفاهیم دورۀ تحصیلی، روش ها ، فعال              

.   استثنایی آموزش متوسطه ملـزم بـه آمـوختن مهارتهـای ویـژه مـی باشـند                 دانش آموزان . ارزیابی تحصیلی اشاره نمود   

برنامه های تحصیالت عمومی در مدارس آموزش استثنایی مطابق با حوزه های پایه و اجباری اسـت کـه بـر سـطوح                       

 . مل می گرددآموزش مقدماتی و تکمیلی متوسطه مشت

   یآموزشاهداف 

 استثنایی و ارائـه خـدمات مشـاوره در زمینـه اثـرات              دانش آموزان همراهی زبانی، فکری و ارتباطی با        .1

 .اجتماعی و محرکهای ویژۀ آن

  استثنایی دانش آموزانیادگیری مهارت های روزانه زندگی توسط  .2

 تثنایی  اسدانش آموزان به آموزش ارائه رویه ها و مهارت ها ویژه  .3

 . استثناییدانش آموزانارتقاء فعالیتهای جسمی و ذهنی  .4

 . اتخاذ روش های مناسب جهت تسهیل فرآیند یادگیری خواندن و نوشتن .5

 .  حرکتی، خط بریل و لب خوانی–ی حسی آموزش بهره گیری از ابزارهای  .6

 تحصیلیارزیابی 

تحصیلی  ارزیابی .آنان منطبق می باشد آموزشی  نیازهای ویژۀبر  تحصیلی دانش آموزان استثناییاصول ارزیابی

 از تکنیکهای مختلف ارزیابی و به واسطه بهره گیری انعطاف پذیری جنبه. است انعطاف پذیر و نظام یافته یفرآیند

بر ابزارها و تحصیلی عمدتاٌ  اصول ارزیابی .می گردد که بصورت اصولی و نظام یافته تدوین ی استابزار مختلف
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رویه های مختلف توصیه ابزارها و  از .دارد با نیازهای ویژۀ آموزشی انطباق آموزش استوار بوده وناسب رویه های م

 می دانش آموزان صورت مشکالت اساسی متناسب باآزمونهای شفاهی و کتبی تحصِیلی نظیر شده در ارزیابی 

 و فتهۀ آموزشی نیز مورد بررسی قرار گرنیازهای ویژی دانش آموزان مواجه با  زمینه های آموزشعالوه بر این،.گیرد

تحصیلی عمدتاٌ بر بحث ارزیابی م .داردوجود دانش آموزان  ارائۀ اطالعات به والدین و به منظورمعیارهای مشترکی 

اتی ، ارزیابی اطالعمقدماتی ارزیابی خصوص می توان از در این ی تاٌکید دارد که فرآیند آموزشارتقاء عناصر کلیدی 

 ویژهخود بر اساس برنامه ها و دوره های تحصیلی مداارس استثنایی به ارزیابی دانش آموزان . گروهِ نام برد  ارزیابیو

 .استثنایی مبادرت می نمایندبا همراهی معلمین آموزش 

  تحصیلی مشاورۀارتقاء و 

ی آموزشـی   حمایت از فرآیندها  (مشاورۀ تحصیلی در مؤسسات آموزش استثنایی در قالب در سه حوزۀ عمومی             

دو حـوزۀ  . به این افراد ارائه می گردد) ، ارتقاء برنامه های عملی و برنامه های آموزشی انتقال افراد به زندگی عادی           

تصمیم گیری در خصوص ارتقاء تحصیلی دانش آموزان اسـتثنایی          . نخست مورد تأکید سیستم آموزش استثنایی است      

بی در ارتباط با پیشرفتهای دانش آموزان در نیل به اهداف برنامه هـا  بر اساس اطالعات مکسوب در طول فرآیند ارزیا    

تصمیمات فوق بر اساس معیارهای آموزشی و با توجه به برنامه های کمکـی تحصـیلی اتخـاذ مـی        . صورت می گیرد  

معیار اساسی تصمیم گیری در ارتقاء تحصیلی دانش آموزان اسـتثنایی بـر شخصـیت و معیارهـای فـردی آنـان                      . گردد

روش های آموزشی و سازماندهی از جملـۀ مهـم تـرین عوامـل اتخـاذ تصـمیمات در جهـت ارتقـاء                       . استوار می باشد  
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ازجمله دیگر جنبه های مهـم در ایـن خصـوص مـی تـوان بـه طـول مراحـل                     .تحصیلی دانش آموزان استثنایی می باشد     

 .آموزشی و کسب مهارتها و دانش علمی مورد توجه در هر مرحله اشاره نمود

  پیش دانشگاهیواهینامهگ

دانش آموزان مواجه با نیازهای ویژۀ آموزشی ،پس از نیل به اهداف آموزش متوسطه به مدرک فـارغ التحصـیلی    

در هـر  . آموزش متوسطه نائل آمده و از مجوز ورود به مراکز دانشگاهی و آمـوزش حرفـه ای برخـوردار مـی گردنـد                     

مطابق  برنامۀ   . ال بر گذراندن حوزه های درسی مختلف نائل می آیند           مورد، دانش آموزان به احراز مدارک معتبری د       

LOGSE                      ،از آن دسته از دانش آموزانی که موفق به دستیابی به اهداف آموزش متوسطه جهت ادامـۀ تحصـیل نگردنـد 

عـالوه بـر ایـن    . در برنامه های اجتماعی ویژۀ ثبت نام به عمل می آید که به آشنایی آنان با بازار کار منتهی می گردد         

دانش آموزان مواجه با  نیازهای آموزشی ویژه که موفق به اتمام کلیه مقاطع آموزش پایـه گردیـده انـد نیـز بـه احـراز                           

مدارکی به آندسته از دانش آموزانی که مراحل پـیش دانشـگاهی و آمـوزش حرفـه ای را پشـت سـر گـذارده انـد نیـز                             

 .گردد   و یا تکنسین فنی اعطاء می Bachillerمدارک 

 آموزش حرفه ای استثنایی

آندسته ازدانش آموزان مواجه با نیازهای ویژۀ آموزشی که به اتمام آموزش پایه نائل آینـد بـدون نیـل بـه اهـداف                        

ارائه این قبیل آموزش ها به افراد اسـتثنایی، بـه   . مورد نظر در آموزش متوسطه تحت آموزش حرفه ای قرار می گیرند            

. ار کار و ارتقاء توانایی ها ، مهارتها و آموزش های تکمیلی به اینگونه افراد منتهی مـی گـردد                   جذب این افراد در باز    

جوامع مستقل نیز به ارائه برنامۀ ارتقاء و مشاورۀ حرفه ای به افراد بزرگساالن مواجه بـا نیازهـای آمـوزش ویـژه مـی                         
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لتهای محلی و مؤسسات غیر انتفاعی خصوصی دو(گفتنی است که این برنامه ها با توافق مراجع ذی صالح          . پردازند

 .ارائه می گردد) و عمومی

 برنا مه های آموزشی

افـراد  ( برای دانش آموزان مواجه با ناراحتی های جسـمی و حرکتـی و دانـش آمـوزان بسـتری در بیمارسـتانها                       

 و اجـرای  جوامـع مسـتقل نیـز بـه تنظـیم     . دوره هـای خاصـی تـدارک یافتـه اسـت     ) معذور ازحضور در کالس درس   

جایگزینهای سازمانی مختلفی نظیر بهره گیـری ازاسـاتید آمـوزش اسـتثنایی و ارائـه برنامـه هـای آمـوزش خـانگی و                         

 . ناتوان مبادرت می نماینددانش آموزانبیمارستانی به 

 آمار تحصیلی

 2000 سال تحصیلی استثنایی طیو در صد مؤسسات عمومی استثنایی مدارس آموزش نرخ 

 مجموع          تعداد   916

          درصد مؤسسات عمومی75/57

 استثناییمدارس              تعداد481

          درصد مؤسسات عمومی29/39
 MECD: منبع  

 2000 استثنایی طی سال آموزش نرخ معلمین مراکز 
 5540 مجموع

 54/0  استثناییمدارس عمومیمعلمین درصد 

 ن
 2000 سال تحصیلی  طی مراکز عمومینرخ و استثناییزش آمو مراکز دانش آموزان رخ

 27124  مراکز استثناییدانش آموزانتعداد 

 89/48 درصد موسسات عمومی استثنایی
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 1999 مراکز استثنایی طی سال دانش آموزاننرخ 

 1421 و پیش دبستانیآموزش ابتدایی مراکز 

 9655 آموزش پایهمراکز 

 18 ایآموزش حرفه مراکز 

 4961  فنیآموزشمراکز 

 11656 هاآموزش سایر

 27711 مجموع

 MECD:             منبع  

 آموزش راه دور 

      ساختار آموزشی

این واقعیـت، در متـون      .ای است   وپا در زمینه مدارک حرفه    ترین عرضه کننده آموزش راه دور در ار         اسپانیا به مراتب، بزرگ   

ریـزان آموزشـی کـه اغلـب آمـوزش راه دورِ اروپـای شـمالی و         از سوی دولـت و برنامـه  اند و    کمتر مورد اذعان قرار گرفته    

اسپانیا دارای دو دانشـگاه آزاد، یـک موسسـه          . آورند، کمتر درک شده است      امریکای شمالی را در اولویت به حساب می       

 . کنند  نویسی می دانشجو را نام400000دولتی آموزش راه دور و یک بخش خصوصی بزرگ است که ساالنه بیش از 

  دولتی آموزش راه دوراتموسس

CIDEAD  ،وجود داشـتند، در     1975کننده دولتی آموزش راه دور است که بر پایه نهادهای قبلی که از سال                 عرضه 

 000/30ای راه دور،   دانشـجو در زمینـه مطالعـات حرفـه    15000این موسسه هم اکنون دارای .  تاسیس شد1992سال  

 . های زبان انگلیسی راه دور است  دانشجو در دوره000/60 بزرگساالن و Second-chanceدانشجو در آموزش 
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  خصوصی آموزش راه دور اتموسس

. کننـد  های آموزش راه دور بخش خصوصی در اسپانیا نـام نویسـی مـی     دانشجو در دوره  000/400هر ساله بیش از     

ایـن سـازمان شـرایط و تبلیغـات اعضـای           . کند  ص می  نام دارد، مشخ   (ANCED)کالجهای اصلی رایک سازمان ملی که       

هـای    قـدرت بخـش خصوصـی در اسـپانیا بـه یـک قـرار داد کـارآموزی جدیـد، حمایـت از دوره                       .  کنـد   خود را کنترل می   

 و اعضـای آن     ANCEDراه دور توسط دولت، اتحادیه اروپا و شرکتهای بزرگ و باالخره به وجهه و معروفیت                ) آموزش(

هـای   ، کـه بخشـی از آن دولتـی و بخـش دیگـر غیـر انتفـاعی اسـت، سـاالنه در دوره                      ECCAرادیـو   . شود  نسبت داده می  

 ,Plames. (دهد  ثبت نام انجام می90/ 000 رادیویی راه دور خود در جزایر قناری و در خاک اصلی اسپانیا) آموزش(

1999(  

 های آزاد  دانشگاه

 در مادریـد و  Universidad Nacional de Educacion (UNED): اسـپانیا دارای دو دانشـگاه آزاد اسـت   

(UOC) Universitat Oberta de Catalunya ریـزی بـرای یـک دانشـگاه آزاد در اسـپانیا در       برنامه.در بارسلون

 اعطـا شـد   1972مجوز تاسیس دانشگاه در اوت .  با موفقیت تکمیل گردید1970 آغاز شد و تا سال  1960اواسط دهه   

 دانشجوی نام نویسی شده در      000/170 با بیش از     ،UNED. سته از دانشجویان نام نویسی کردند      نخستین د  1973و در   

های عادی در اسپانیا است       رود و دارای جایگاهی همانند دانشگاه       ترین دانشگاه آزاد اروپا به شمار می        ، بزرگ 2000سال  

 1995ناحیه خود مختار کاتالونیـا در       . ر هستند های دیگ   و دانشگاه   UNEDو دانشجویان قادر به انتقال واحد درسی بین         

که این دانشـگاه سـاخته و پرداختـه ایـن اقلیـت خـود مختـار اسـت،                     از آنجایی . یک دانشگاه آموزش راه دور تاسیس کرد      
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نظام آموزشی خود را بر پایه ساخت یک دانشـگاه مجـازی    UOCدانشگاه . ای خاص بر زبان وفرهنگ کاتاالنی دارد    تکیه

کنـد و درصـدد مـرتبط سـاختن      ه است و خود را، نه یک دانشـگاه آزاد بلکـه یـک دانشـگاه مجـازی تعریـف مـی                قرار داد 

 . کامپیوتری در سرتاسر بارسلون و مابقی ناحیه کاتالونیا است/ دانشجویان خود به صورت الکترونیکی 

  راه دوراز  آموزش  عالیهای دوره

های عـادی خـود را بـه ثبـت نـام دانشـجویانی کـه عـدم                    آزاد، دانشگاه دولت اسپانیا، با برخورداری از دو دانشگاه        

 . کند دهند، ترغیب نمی تحصیل در محوطه دانشگاه را ترجیح می

 110000  آموزش از راه دور دولتیاتموسس

 420000 آموزش از راه دور خصوصیات موسس

 190000 های آزاد دانشگاه

 40  آموزش از راه دور عالیهای دوره

 720400 جمع

 همکاری های آموزشی

گیـری   اسپانیا بصورت چشم  خصوصی  جامعه در آموزش خصوصاً در سیستم آموزشی        مشارکت اقشار مختلف    

و ای   ناحیـه  هـای محلـی و     های غیر متمرکز شامل توزیع قدرت در میان دولت وحکومـت            ایجاد سیستم . وجود دارد 

پـیش    هـای  آموزشـی از جملـه سیاسـت     هـای   فعالیتبه همکاری دراجتماعی مختلف  های گروهتشویق مشارکت 

بـا  کنـد،   مـی  جوانـان  آموزان  دانشاولیاء مستقیم  مشارکت افزایش. روی مشارکت آموزشی در کشور اسپانیا است

اتخــاذ شــده در راســتای برقــراری   هــای  تربیــت مربــی نیــز از جملــه دیگــر سیاســتوزارت آمــوزش، فرهنــگ و
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دولتـی  توان به شورای تربیتـی   می  مله اصلی ترین شرکای آموزشی کشور اسپانیااز ج. های آموزشی است مشارکت

تحصـیلی  مشـاوره     و یآموزشـ هـای     نامـه رهای دیگر در گیـر در ب       بخشسایر  با  ه و   ایجاد شد  LODEکه تحت برنامه    

س مـوثر  مدیریت مدار ونظارت آزادی همکاری ومداخله اولیاء در سیاست اعمال . نماید می  همکاری و مشارکت

 خـود مبـادرت    یدر انجـام وظـایف آموزشـ   آمـوزان   آموزشی به همکاری بـا اولیـاء دانـش   سسات ؤباشد نتیجتاً م می

مالی و  ی  ها  ترین نقش مشارکتی اولیاء دانش آموزان با معلمین و مراکز آموزشی، اعطای کمک هزینه               مهم. نمایند  می

تـرین نهـاد مجـری برقـراری و       مهـم اجتمـاعی شورای .باشد یم آموزان  مشارکت هایی در زمینۀ مشاوره تربیتی دانش

هـدف اولیـه آن بودجـه بنـدی،     کـه  . باشـد  مـی   اقشار مختلف جامعه در بافت دانشـگاهی کشـور  مشارکت افزایش 

دو پـنجم  .باشـد  مـی  کشـور  های دانشگاهسطوح عملکردی  نظارت بر ابعاد خدماتی و های مالی و سرپرستی فعالیت

جامعـه  غیر نماینـدگان افـراد      ازسـه پـنجم دیگـر         و هـا   گاهشـ  خـود دان   ینماینـدگان ادار  از  ی  اجتماعاعضای شورای   

 . گردد متشکل میدانشگاهی 

مشـارکت دانشـجویان در اداره   . نماینـد  مـی  مبادرترئیس شورای اجتماعی به تعیین جوامع مستقل گفتنی است که 

بـرای  تسـهیالتی   . باشـد   میـت خاصـی برخـوردارمی     نیـز از اه    یجویشـ نماینـدگان دان  فعالیـت   ه  طاموردانشگاهها بوس 

عمـل بـه     اجـرای وظـایف و    جهـت    دانشجویان در    یبراتخاذ همکار ی نیز   ین دانشگاه نقواجویان فراهم آمده و       دانش

 .ندرادی تأکید دانشگاهمراکز اداره صحیح جهت رویه ها 

 همکاری های بین المللی

 ، همکاریهایی در چارچوب ایـن اتحادیـه         1986طی سال   از زمان عضویت کشور اسپانیا در اتحادیۀ اروپایی         

.   تقویت گردید1992گفتنی است که این قبیل همکاریها خصوصاً از سال . در زمینۀ آموزشی صورت گرفته است       
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در این اثنا، دولـت     . در آن اثنا، کشور اسپانیا نقش ریاست کمیسیون اروپایی در زمینۀ آموزشی را نیز بر عهده داشت                

ا به ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش از طریق برقـراری همکاریهـا در ایـن زمینـه در میـان کشـورهای اروپـایی              اسپانی

از این زمان، دانش آموزان ، معلمان و متخصصـان اسـپانیایی بـه مشـارکت پیوسـته در برنامـه هـای                       . تأکید می نمود  

اری آموزشی کشور اسپانیا با کشورهای طرح سقراط نخستین طرح همک . مختلف آموزشی اروپا مبادرت نموده اند       

  به مورد اجراء درآمده است عالوه بر این، طرح لئوناردو داوینچی نیـز در                1995عضو اتحادیه اروپاست که از سال       

  مـورد    2000طرح هـای لئونـاردو و سـقراط در ژانویـۀ سـال              . حوزه آموزش حرفه ای مورد توجه قرار گرفته است        

  ساله برنامه ریزی شده و بودجه های اختصاصـی بـه ایـن برنامـه هـا نیـز از                   6ر قالب دورۀ    تجدید نظر قرار گرفته، د    

 .افزایش چشمگیری برخوردار گردید

 سقراط طرح 

الزم به ذکر است    .   ساله به تصویب رسید     5  در پارلمان اروپا برای یک دورۀ         1995طرح سقراط درطی سال     

طـرح مـذکور بـا هـدف ارتقـاء کیفـی            .   مـیالدی ادامـه دارد        2006   تا  2000که مرحلۀ دوم این طرح نیز از سال         

ی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپـا بنیـان نهـاده شـده              آموزشآموزش در اروپا در سایه برقراری همکاری های         

آژانس سقراط، متصدی مشارکت کشور اسـپانیا درطـرح سـقراط بـا همکـاری وزارت آمـوزش ، فرهنـگ و                      . است

 مدیریت آژانس ملی سقراط عهده دار مسئولیت پرورش و بهبـود برنامـه هـای آموزشـی کشـور در                     .ورزش می باشد  

از جمله موارد تاٌکیدی طرح مذکور مـی تـوان بـه آمـوزش     .قالب برقراری همکاری با سایر کشورهای اروپایی است     

ی بـاز ، تکنولـوژی      شـ آموزاز راه دور، آمـوزش زبـان ، سیسـتم           آمـوزش   پایه، آموزش عالی ، آمـوزش بزرگسـاالن و          

بهبود کیفی آمـوزش سـطوح تحصـیلی وحمایـت از     . اطالعاتی و ارتباطاتی و نوآوری در سیستم آموزشی اشاره نمود   
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پروژه های سـطوح غیـر دانشـگاهی در سـطح اروپـا از جملـه دیگـر اهـداف اصـلی آژانـس مـذکور بـه حمایـت از                               

 آموزشـی کشـور ، برقـراری همـاهنگی در رونـد             همکاریهای دانشگاهی ، و همکـاری دانشـگاهها بـا دیگرمراکـز           

اعطای کمکهای کمیسیون اروپایی به دانشجویان و برقراری همکاری میان گروههای مختلف دانشگاهی در حوزه               

آموزش بزرگساالن نیز تالش هایی  در جهت ارتقـاء ابعـاد اروپـایی آمـوزش بزرگسـاالن و کمـک بـه آمـوزش افـراد                           

طی آموزش زبان در قالب طرح مذکور نیز به پرورش و ارتقـاء دانـش   . ت می پذیردبزرگسال از طرق گوناگون صور   

طی فرآیند نـوآوری    .زبانی شهروندان اسپانیایی در میان شهروندان اتحادیۀ اروپا و ارائۀ زبان خارجی تاٌکید می گردد                

اء کیفیت سیستم آموزشی به منظور ارتق یآموزشدر سیستم های آموزشی نیز به تبادل اطالعاتی درخصوص تجربیات         

و تحلیـل خـط      ی، تجزیه آموزشطی نوآوری های آموزشی نیز بر انتخاب سیاست های جدید           .کشور تاٌکید می گردد   

و بحث پیرامون عالیق مشترک و تعیـین خـط مشـی هـای مشـترک آموزشـی تاٌکیـد مـی                       یآموزشمشی های سیستم    

 .گردد

 لئوناردو داوینچی طرح

  سـاله از     6  در کمیسیون اتحادیه اروپا به تصویب رسـیده و طـی دورۀ               1994سال  طرح لئوناردو طی دسامبر     

برنامه های عملی طرح مذکور بر بهبود خـط مشـی آمـوزش حرفـه     . به مورد اجرا گذارده شد     1999 آوریل سال    16

ی همچون طرح سـقراط، طـرح لئونـاردو نیـز تحـت نظـارت اعضـای کشـورها                 . ای در اتحادیۀ اروپایی تاٌکید دارد     

اصول طرح برنامۀ لئوناردوعمدتاٌ بر بهبود مهارتها و توانایی های فـردی در             . اروپایی سازماندهی و طراحی می گردد     

از جمله دیگر اصول اساسـی طـرح مـذکورمی          .آموزش پایه بر ارتقاء کیفی این نوع مهارتها و توانایی ها تمرکز دارد            

روپا ، توسعه آموزش پِوسته و دراز مدت ، تشویق همکاری میـان             توان به ارائه خدمات  مشاوره ای حرفه ای در بعد ا           



 
 

 دفتر اطالع رسانی وسنجش افکار 
 

 
160
  

مؤسسـات آمــوزش حرفـه ای اعــم از دانشـگاهها و مراکــز پژوهشـی و تحقیقــاتی کمـک بــه بهبـود اســتخدام فــارغ       

از جمله معیارهای اصلی طرح لئوناردو مـی تـوان از حمایـت از پـروژه هـای                  .التحصیالن مراکز حرفه ای اشاره نمود     

مینۀ ثبت نام افراد در آموزش حرفه ای ، کمک به نـوآوری و بهبـود کیفیـت در آمـوزش حرفـه ای ، ارائـۀ                           ثابت در ز  

پروژه هایی در زمینۀ بهره گیری از اطالعات تکنولوژی ارتباطی در آمـوزش حرفـه ای، ارائـۀ پـروژه هـایی در زمینـۀ                

به زبان اقلیت هـای قـومی کشـور، ایجـاد           پرورش مهارتهای زبانی و فرهنگی حرفه ای با معطوف داشتن توجه ویژه             

شبکه هایی جهت برقراری مبادالت اطالعاتی و جمع آوری اطالعات با نظارت اتحادیـه اروپابرچـارچوب عملـی و                   

آژانس لئونارد و  تحت نظارت  وزارت آموزش ، فرهنگ و ورزش اسـپانیا  کـه متصـدی                    . علمی این برنامه هانام برد    

 . شد، فعالیت می نمایدادارۀ  آژانس  مذکور می با

  در سیستم آموزشی اسپانیاییابعاد آموزش اروپا

 اسـپانیایی  -ابعاد آموزش اروپایی در نظام آموزش اسپانیا به ارائه دانش هـای پایـه بـه کلیـه شـهروندان اروپـایی        

تحصـیلی و   بمنظور نیل به این هدف توصیه هایی از سـوی اتحادیـۀ  اروپـایی  در خصـوص  دوره هـای                        . تاٌکید دارد 

  LOGSEبطور ویژه طی فرآیند پویایی سازماندهی عمومی سیسـتم آموزشـی            . مراحل مختلف آموزشی ارائه می گردد     

 ، بر ارائه دوره های تحصیلی مطابق با سطوح مختلـف آمـوزش غیـر دانشـگاهی و همچنـین تـدوین                       1990در سال   

بعالوه آموزش زبـان خـارجی بعنـوان ابـزار       . ید گردید متون کتب و منابع درسی مطابق با سیستم اتحادیه اروپایی تاٌک          

اسـپانیا طـی   آموزش  ویژۀ همکاری میان کشورهای عضو اتحادیه مورد تاٌکید قرار گرفت که خود به تقویت سیستم                

زبـان خـارجی اول، ایـن       آموزش   در خصوص     LOGSEچند سال اخیر منجرگردیده است عالوه بر این با ارائۀ برنامۀ            
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زبـان خـارجی دوم نیـز متعاقبـاٌ     آموزش . تنظیم گردید ) از دورۀ آموزش ابتدایی( ساله 3ی  آموزشدوره  دوره در قالب    

 سال از جمله معیارهای دیگـر کـه بـه ارتقـاء ابعـاد اروپـایی                 12طی دورۀ آموزش متوسطه به دانش آموزان رده سنی          

 . آموزش حرفه ای اشاره نمودسیستم آموزشی اسپانیا منجر گردید می توان به بهبود سطوح آموزش عالی و

  آموزشی با شورای اروپایی هایهمکاری

 کمیتۀ تخصصی در خصوص آموزش عـالی        4شورای اروپایی به اجرای معیارهای فرهنگی و آموزشی در قالب           

ی کشور اسـپانیا  آموزشبرقراری همکاری های . و فرهنگ سنتی و  برقراری همکاریهای فرهنگی اروپایی می پردازد       

ر کشورهای عضو اتحادیه از طریق وزارت آموزش ، فرهنگ و ورزش به واسطه برپایی جلسات شوراها ، ارائه                   با سای 

ایـن  . فعالیتها و پروژه هایی در ارتباط با آموزش زبـان ، آمـوزش متوسـطه و تاریخچـه آموزشـی صـورت مـی پـذیرد                         

از .د بـه شـورای اروپـایی مبـادرت مـی نمایـد      وزارتخانه همچنین به انتشار مقاالت و نتایج فعالیتها و پروژه های خـو       

 ، خـط مشـی هـای زبـان اروپـا ، فرهنگهـای               20جمله پروژه های مذکور می توان به آموزش تاریخ اروپا طـی قـرن               

نخستین برنامۀ آموزشـی وزارت مـذکور بـر آمـوزش متوسـطه و آمـوزش                . اروپایی، و آموزش دموکراسی اشاره نمود     

طی برنامۀ دوم نیز تالش هایی در جهت ارائۀ چارچوب خـط مشـی              . نون تمرکز دارد    تاک  1900تاریخ اروپا از سال     

برنامـۀ سـوم کـه از    .های منفک و درجه بندی آموزش زبانها در سیستم آموزشـی اعضـای اتحادیـه صـورت پـذیرفت           

بهبـود درک چـارچوب     (  خـط مشـی عملـی         3اهمیت خاصی برای شورای اروپـایی برخـوردار اسـت نیـز خـود بـر                 

در موضوعات درسی و تنظیم منابع آموزشـی و ارتقـاء ابعـاد اروپـایی مؤسسـات                 آموزش  سی ، تشریح نوآوری     دمکرا

دانـش   مرتبط با افـزایش اسـتعداد        آموزشآموزشی تشویق دانش آموزان به انجام فعالیتهای هنری و تشویق پروژه های             
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آمـوزش ، فرهنـگ و ورزش اسـپانیا بـه           عـالوه بـر ایـن ، وزارت امـور خارجـه و وزارت               . مشتمل می گردد  ) آموزان

توافقـات عمومـاً بطـور       .ی تاٌکید دارند  آموزشبرقراری همکاریهای دو جانبه با اتحادیۀ اروپایی در حوزه های وسیع            

 .ساالنه در راستای تقویت آموزش علمی ، فرهنگی دو طرفه میان کشورهای عضو اتحادیه منعقد می گردد

   :ی می توان به موارد ذیل اشاره نمودآموزشلمللی از جمله دیگر همکاری های بین ا

  همکاری های زبانی -1

این برنامه شامل برقراری مبادالت زبانی میان کشور اسپانیا با کشورهای آلمان، اسـترالیا ، بلژیـک ، فرانسـه ،                  

ان در جهـت ارتقـاء   برنامه های فـوق بـه منظـور کمـک بـه اسـاتید و دانشـجوی             . ایرلند ، ایتالیا و انگلستان  می باشد       

 زبان مادری در قالب دورۀ دو هفتـه ای و آمـوزش زبـان بـه معلمـان در                    آموزش. مهارتهای زبانی آنان اجرا می گردد     

مـراکز خارجی در اجـرای هـر چـه بهتـر آمـوزش زبـان از جملـه اقـدامات مـوثر در راسـتای همکـاری هـای زبـانی                               

در کشـور اسـپانیا     .  کشورهایعضو اتحادیه منعقد می گردد     عمده همکاری های زبانی در میان مراجع آموزشی       :است

 .عهده دار این مسئولیت می باشند )  MECD(نیز مؤسسات آموزش عمومی 

 طرح استخدام افراد برخوردار از  مدرک لینکشادو در آموزش متوسـطۀ اروپـای غربـی ایـن برنامـه نیـز بـا                         -2

زشی و علمی میان کشور اسپانیا و کشـورهای بلغارسـتان ،            هدف ارتقاء زبان اسپانیولی در چارچوب فرهنگی ، آمو        

به عبارت کلی تر ایـن کشـورها بـه ارائـۀ سـطوح      . اسلواکی ، مجارستان ، هلند و جمهوری رومانی منعقد می گردد  

کمکهـای اعطـایی بـه      .استخدامی تحت قراردادهایی با معلمین اسپانیایی برخوردار از مدرک لینکشادو مـی پردازنـد             

 .ر هزینه های مسافرتی و حقوق کامل طی اقامت در خارج از کشور اسپانیا مشتمل می گردد معلمان ب
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    یآموزشطرح مبادله معلمین سطوح مختلف 

این برنامه بر امکان مبادالت آموزشی میان معلمین پایـه متوسـطه و معلمـین مـدارس رسـمی زبـان کشـورهای                       

هدف اصلی طرح مذکور، پـرورش دانـش زبـانی و فرهنگـی          . کید دارد آلمان ، انگلستان و فرانسه با کشور اسپانیا تاٌ        

میان کشورهای مورد اشاره و کشـور اسـپانیا و کمـک بـه تـداوم آمـوزش زبـان معلمـان و تقویـت حضـور معلمـین                       

برنامه مبادالتی فوق هر ساله در طـول سـال تحصـیلی بـا گـزینش دقیـق و                   . اسپانیایی در حوزه های بین المللی است      

 . علمان اسپانیایی به کشورهای نام برده صورت می گیرداعزام م

 طرح مبادله اساتید دانشگاهی، محققین و متخصصین

طرح مذکور در قالب همکاریهای فرهنگی فیمابین کشـور اسـپانیا و سـایر کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپـا                      

 طـی آن نماینـدگانی از   صورت می گیرد ،طرح مبادالتی فـوق یـک هفتـه یـا یـک مـاه بـه طـول مـی انجامـد کـه در                           

تبادل اساتید بر همکاری کشور اسپانیا با دیگر کشورهای عضو اتحادیـه            . کشور مبادله می گردند    2متخصصان هر   

در حوزه های تکنولوژیک و علمی با هدف ارتقاء چند گانه مبادالت علـوم مختلـف در کشـورهای اروپـایی تاٌکیـد             

اقامتی و مسافرتی محققان توسط تیم های تحقیقاتی هر دو کشور تأمین            به منظور نیل به این هدف هزینه های         . دارد

گفتنی است که کشور اسپانیا به همکاری با کشورهای فرانسه ، ایتالیا ، پرتغـال ، انگلسـتان و آلمـان در      . می گردد 

 .قالب این طرح مبادرت می نماید

 وپایی مستقر در کشور اسپانیامعلمین و اساتید اسپانیایی توسط سفارتخانه های اردعوت از طرح 

ــه     ــه دعــوت از معلمــین واســاتید اســپانیایی ب ــا بطــور ســالیانه ب ســفارتخانه هــای کشــورهای فرانســه و ایتالی

عالوه بـر ایـن در قالـب ایـن      . منظورآموزش زبان های فرانسوی و ایتالیایی و ارائۀ تحقیقاتی در این زمینه می پردازند             

 . بازدید معلمان اسپانیایی از کشور آلمان و مدارس آن را صادر می نمایندبرنامه مراجع آموزشی آلمان مجوز
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  طرح مبادالتی معلمین پیش دبستانی و ابتدائی

. برنامه فوق تنها میان کشورهای اسپانیا و فرانسه بر اساس توافقات فرهنگی فیمابین به مورد اجـرا در مـی آیـد            

ه و اسپانیا معلمین آموزش ابتدایی مربیان پیش دبستانی مشتمل مـی  طرح مذکور به مبادله معلم میان کشورهای فرانس   

کمک به معلمین اسپانیایی و فرانسوی در جهت افزایش مهارتهای زبانی آنان از جمله اهداف اصلی این برنامه         . گردد

شـورهای  ی کشور اسـپانیا بـا دیگـر ک        آموزشاز جمله دیگر طرح های مبادالتی و همکاریهای بین المللی           .می باشد   

   :اروپایی می توان به موارد ذیل اشاره نمود

 طرح مبادالتی دانش آموزان ) الف 

با همکاری وزارت آمـوزش ،  است که  با جمهوری فدرال آلمان  دانش آموزان   برنامه مبادله  طرح مبادالتی فوق  

در  زبـان آلمـانی      وزشآمـ  بـه    متوسطهمقطع  دانش آموزان   طی طرح مذکور،    . اجرا می گردد  فرهنگ و ورزش اسپانیا     

دانـش آمـوزان      اسـپانیایی و      دانـش آمـوزان    ماهـه ای میـان       1از این روی مبادالت     .  کشور آلمان مبادرت می نمایند    

بـه ، رشـته هـا ، فرهنـگ و            اسپانیایی وآلمانی به آشنایی با زبـان         دانش آموزان  می گیرد در این مدت     صورت   آلمانی  

 .ادبیات یکدیگر می پردازند 

 ح مبادالتی اقامت دانش آموزان خارجی در اسپانیاطر) ب 

به منظور معرفی هر چه بهتر دانش، فرهنگ و زبان اسپانیایی به دانش آموزان خارجی برنامه فوق به مورد اجراء                    

در . جهت نیل به این هدف سرمایه گذاریهایی در فعالیتهای آموزشی طی فصل تابستان صورت می گیـرد                . درمی آید 

وزارت آموزش ، فرهنگ و ورزش اسپانیا به سرمایه گذاریهایی در خصـوص مسـافرت ، اقامـت و تـأمین                     این راستا،   

 . خارجی مبادرت می نماینددانش آموزانهزینه های 
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 طرح توافقات منعقد میان انگلستان و اسپانیا ) ج 

رش درک متقابـل    توافقات همکاری وزارت آموزش ، فرهنگ و ورزش اسپانیا و شورای انگلستان خود به پـرو               

 آمـوزش بـرای ایـن منظـور تعـامالتی در دوره هـای تحصـیلی               . زبانی ، فرهنگی و تاریخی دو کشور منجر می گردد         

در پایـان دوره هـای      . ابتدائی و حوزه های اقتصادی کشورهای اسپانیا و انگلستان به مورد اجراء گـذارده مـی شـود                 

  . اعطا می گردددانش آموزانگلستان و اسپانیا به ی مدارکی مطابق با استانداردهای کشورهای انآموزش

   تحصیلیمشاوره

 واگذاری وظایف آموزشی    ،کیفی آموزشی بر رشد ای آموزشی است     حرفه مشاورهای    که برنامه  LOGSEنامه  رب

ای  ای حرفـه   مشـاوره ارائـه خـدمات     ،  ای  بـه مـدارس منطقـه      یارائه خدمات ویـژه آموزشـ     در جهت   به جوامع مستقل    

 تحصـیلی   ای حرفـه   مشاورهارائه خدمات   عهد به   ت عمومی،   های  اجرای برنامه جهت  به موسسات آموزشی در      یآموزش

 . به دانش آموزان و دانشجویان تأکید دارددانشگاهی وآموزشی مراکز 

 تشکلمتخصصی  سطوح عمومی ومشتمل بر سله مراتبی لاز برنامه ستحصیلی سطح سازمانی سیستم مشاوره 

بـه دانـش   آموزشی جهت ارائه خدمات مشاوره معلمین در ، فعالیت   اصلی سیاست مشاوره تحصیلی    هدف. گردد می 

دانـش آمـوزی بـا دانـش آمـوزان،        هـای  مشـاوره گـروه   سطح 3 ربمبنای عمومی مشاوره آموزشی . باشد می آموزان 

 . گردد می معلمین با دانش آموزان و دانش آموزان با معلمین مشتمل 

آمـوزان در   ای تحصـیلی، بـه حمایـت از دانـش      حوزه ارائه خـدمات مشـاوره حرفـه        معلمان در    ویژه نقش مهم و  

باشـد، در ایـن راسـتا،     می  اموزان ه دانشای ب حرفهمناسب مسیرهای فرآیند گزینش تحصیلی و باز شناساندن مناسب 
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بـه  خـود  ای  ه مشـاوره در اجـرای وظـایف ویـژ   از معلمـین   به منظور پشـتیبانی  تحصیلی مدارس،مشاوره   های بخش

 ای و ای حرفـه هـ  ترکیبـی از مشـاوره  ای تحصـیلی   مشـاوره حرفـه  عملیات اجرایی . نمایند می حمایت از آنان مبادرت

 هـای   کـه توسـط تـیم   .تـی اسـت  یترب  مشـاوره  ارائه  خـدمات  ودانش آموزان های آموزشی مندیازیپیشرفته، ارزیابی ن

که در وهله نخست بربرقـراری نظـم در مؤسسـات آموزشـی و ارائـه                ای نستقر در مدارسش سراسر کشور،         مشاوره 

 . شود می ای تحصیلی به دانش آموزان تأکید دارند، به مورد اجرا گذارده  خدمات مشاوره حرفه

 آموزشی  طرح های

 :از جمله مهمترین طرح های مشاوره تحصیلی می توان از موارد ذیل نام برد 

نـواحی  آمـوزان     به دانش آموزش رایگان   جهت ارائه   ریزی   های برنامه  فرصتبر فراهم سازی     LODEبرنامه   -1

 ادغام مقاطع آموزش پیش دبستانی و ابتـدایی و ثبـت نـام از                 متناسب با محل سکونتی آنان،     کشورمختلف  

جـات بزرگتـری از    بنـدی دسـته   ریزی در جهـت گـروه    سال در آموزش رسمی، برنامه     3کودکان رده سنی    

مرکز آموزشی در جهت فراهم سازی تسهیالت ارتباطی و ایاب و ذهـاب بـرای آنـان                  آموزان در یک      دانش

 هـای  عالوه بر این مطابق طرح مذکور، اقداماتی در جهت فراهم سازی امکانـات و فرصـت  . تĤکید دارد

 . آموزشی رایگان برای دانش آموزان فاقد اقامت دائم و بی بضاعت به مورد اجرا در آمده است 

مناسب آموزشی رایگان مطابق با نواحی مختلف کشور و فـراهم           ی  ها  نیز بر طراحی برنامه    LOGESبرنامه   -2

 . سازی امکان انتخاب مؤسسات آموزشی توسط والدین و دانش آموزان تأکید دارد
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 آموزشی نظارت 

اجرای کسب اطمینان از منظور ، به آموزشیعملکرد نظارت برمسؤولیت  1978سال مصوب قانون مطابق 

 .ه استیددگرواگذار به اداره نظارت و بازرسی مراکز آموزشی مطابق با قوانین آموزشی آموزشی نداردهای استا

قوانین و مقرارت با کیفیت  اجرای صحیح و های آموزشی و بخشعملکرد کلیه به نظارت قانونی بر اداره مذکور 

اداره نظارت مبنی بر نظارت  بازرسان مسئولیتبر  LOPEGپردازد بعالوه در قوانین  می آموزش در این مراکز 

تأکید شده  موسسات عمومی وخصوصی یها فعالیت ها و ، خدمات، برنامه آموزشیموسساتکلیه تکنیکی بر 

بر عملکرد خود و مراکز نظارت فنی فرآیند سازماندهی ای خود عهده دار مسؤولیت  نظارتی منطقه های نهاد. است

تربیت ظارت برتر در سیستم آموزشی ارتباط زیادی با وزارت آموزش، فرهنگ وعملکرد منظم ن.باشند ای می منطقه

 وظیفه نظارتی قابلیتهای فنی وتکنیکی درونی وبیرونی که تکمیل کننده  این وزارتخانه از . داردبدنی

نگ و ی وزارت آموزش، فره خدمات نظارت از جمله مهم ترینفعالیتهای انجام شده بوسیله. باشد می ،برخورداراست

تحصیلی وراهنمائیهای تعلیمی ، آموزش متون    های  برنامه راندمان باالی اطمینان ازتوان به کسب  تربیت بدنیمی

 اطمینان از تکمیل و کسبمورش اجباری آ والگوهای مبتنی بر یهای تحصیلی،قوانین دولت ناسب با دورهتدرسی م

 اخذ دانشنامه ها در جهت استانداردهایی ارزیابیآموزشی،لوازمات مورد نیاز در اجرای سازماندهی عمومی سیستم 

 وکسبهای تحصیلی مطابق قوانین  دولتی   حوزهنظارت بر عملکرد،  ای وحرفهآموزشی   های ومدارک ودوره

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور اسپانیا . اشاره نموداطمینان از اجرای صحیح وبا کیفیت الگوهای آموزشی

هر دانشگاه از قوانین نظارتی خاصی خود . باشند قانونی باالی نظارت آموزشی برخوردارمی  ایه از ظرفیت
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به عبارت دیگر نظارت آموزشی در مراکز آموزش عالی کشور اسپانیا به صورت خود ارزیابی هر . باشد برخوردارمی

 .   باشد می مرکز آموزش عالی از عملکرد کاری خود 

 تحصیلیارزیابی 

ارزیابی تحصـیلی   .سیستم آموزشی یکی از جمله عوامل کیفی در ارتقاء کیفیت آموزشی بشمار می آید             ارزیابی  

نیازهای آموزشی و فراهم سازی آن بـرای محصـلین و معلمـین مـدارس و تمرکـز بـر       ، عمدتاٌ بر تقاضاهای اجتماعی    

ارزیابی سیستم آموزشـی توسـط     ، مطابق قانون ارزیابی عمومی   . فرآیندهای آموزشی و امور اداری مشتمل می گردد         

جوامع مستقل نیـز عهـده دار مسـئولیت  اجـراء و بکـارگیری               .   صورت می گیرد        (INCE)مؤسسات ملی ارزیابی    

بخـش حاضـر مختصـراً بـه توصـیف فرآینـدهای خـود              . مـی باشـند      (INCE)برنامه های ارزیابی و حمایت از بخش        

رداختـه و همچنـین بـه عوامـل حمـایتی سیسـتم ارزیـابی عمـومی                 ارزیابی در سطوح دانشگاهی و غیـر دانشـگاهی پ         

 . آموزشی و اهداف کلی این برنامه می پردازد 

 تاریخچه  

 و توسـط کمیسـیون دولتـی و ملـی مـورد ارزیـابی               1976سیستم آموزشی اسپانیا برای نخستین بار طـی سـال           

 بـه مـورد اجـرا       1970مـدون سـال       (LGE)ارزیابی های آموزشی مطابق قانون فرآیند عمـومی آمـوزش         . قرارگرفت  

اقـدام بـه چنـدین         (CIDE) مرکز تحقیـق و ارزیـابی مـدارک و اسـناد آموزشـی               1980بعدها طی سال    . گذاشته شد   

بخـش نظـارتی آمـوزش فنـی نیـز          ، 1986با آغاز سال    . ارزیابی ازعناصر اصلی سیستم آموزش غیر دانشگاهی نموده         

 ارزیـابی هـای مهمـی صـورت        1990  درسـال     (LOGSE)پویایی سیستم آموزشـی     طی فرآیند   . آغاز به فعالیت نمود   
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وظیفۀ اصلی این مؤسسه ارزیـابی عمـومی سیسـتم آمـوزش     .   تشکیل گردید (INCE)گرفته و  مؤسسۀ ملی ارزیابی     

  بـه اجـرای ارزیـابی و جمـع آوری      (CIDE)سطوح غیر انشگاهی اسـت عـالوه بـر ایـن مرکـز تحقیقـات آموزشـی                

ارزیـابی و امـور      ، 1995طـی سـال     .  انجام گرفته آموزشی و تجزیه و تحلیل این قبیل تحقیقات پرداخـت              تحقیقات

 (LOPEG)طبــق برنامــه  .  صــورت گرفــت 1995  در ســال (LOPEG)اداری مؤسســات آموزشــی مطــابق برنامــه 

یم و اجرای برنامه های     جوامع مستقل نیز عهده دار مسئولیت  تنظ       . همچنین روند نظارتهای آموزشی اصالح گردید       

گفتنی اسـت   .   در اجرای ارزیابی عمومی سیستم آموزشی می باشند           (INCE)ارزیابی توسط مؤسسات ملی  ارزیابی       

این شوراها به تنظیم برنامـه هـای   . که در سطوح دانشگاهی این برنامه ها توسط شورای دانشگاهی تنظیم می گردد   

طـرح ملـی ارزیـابی کیفـی     .  دانشـگاه پرداختنـد   17  در  1994 تا   1992ارزیابی سیستم دانشگاهی طی  سال های        

 5برنامه فـوق در طـول مـدت زمـان     .  برمبنای تجربیات سالهای قبل به اجرا در آمد    1995دانشگاه ها در پایان سال      

ابی بـه   عالی و دانشگاهها و ادامۀ رویه های همگون در فرآیندهای ارزیآموزشسال باهدف ارتقاء ارزیابی مؤسسات   

 . مورد اجرا درآمد

 شیآموز خود ارزیابی مؤسسات

،  خـود ارزیـابی مؤسسـات بصـورت اجبـاری در کلیـه                LOGSEدر فرآیند جدید آموزشی و در قالب برنامـۀ          

اعمال چنین ارزیابی هایی به ارائه پیشنهاداتی  در خصوص قضـاوتهای صـحیح در مـورد                 . مؤسسات اجراء می گردد   

 اعمال  اینگونه ارزیابی ها در مدارس   ، LOGSEبعدها مطابق برنامۀ    . موزان منتهی می گردد   موفقیت تحصیلی دانش آ   

ی به ارزیابی عملکرد سالیانه خود پرداخته و به ارائـه گـزارش آن بـه                آموزشمؤسسات  . سراسر کشور گسترش یافت     
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 خـود ارزیـابی از دانشـگاهها و         خود ارزیابی دانشگاهها نیز در قالب برنامه هـای        . جوامع مستقل مبادرت می نمایند    

 .سنجش کیفیت دانشگاهی به مورد گذارده شد

 غیر دانشگاهیآموزش مراکز خود ارزیابی 

و فرآیند مشارکت و ارزیـابی امـور اداری مؤسسـات           ) فرآیند پویایی آموزش  ( و   (LODE)مطابق هر دو فرآیند     

 تحصـیلی و عملکـردی خـود  در نیـل بـه               ، مراکز آموزشی خود عهـده دار مسـؤولیت ارزیـابی           (LOPEG)آموزشی  

در مراکز آموزش ابتدایی و مقدماتی و تکمیلی متوسطه شورای مدارس مسـؤولیت             . اهداف پیش بینی شده می باشند       

.  مـی باشـند    دانـش آمـوزان   ارائۀ ارزیابی برنامه ها و فعالیتهای دورۀ تحصیلی و تجزیه و تحلیل و موفقیتهای مکسوبه                

هدف اصلی شوراهای مـدارس     . یابی پروژه های تحصیلی نیز بر عهده شورای معلمین می باشد            مسؤولیت ارائه و ارز   

ی و تنظیم نتایج آن بصورت گزارش و ارائۀ آن بـه جوامـع مسـتقل مـی     آموزشو مؤسسات ارزیابی برنامه های سالیانه    

.  چند ساله برخوردار مـی باشـد       اجرای برنامه های خود ارزیابی در مدارس و مراکز  غیر دانشگاهی از سابقه             . باشد  

  (PAM)ی آموزشـ   به اجرای برنامه های ارتقاء  ساالنه راندمان 1996-97در این خصوص وزارت آموزش طی سال    

برنامه های فوق نیز    . هدف از اجرای این برنامه ها، ارتقاء مدیریت کیفی سیستم آموزشی کشور می باشد             . پرداخت  

  مشتمل می (EFQM) آموزشی عمومی مبتنی بر منابع اروپایی در مدیریت کیفی    خود بر مدل خود ارزیابی مؤسسات     

  و تجزیـه و  (PAM)برنامه فوق به مدارس کمک می کند تا به شکل دهی و بهبود برنامـه هـای سـاالنۀ خـود                  . گردد

 در مـدارس    جوامع مستقل نیز عهده دار مسـؤولیت اجـرای برنامـه هـای ارزیـابی              .تحلیل و اجرای این مدل بپردازند       

ارزیابی مؤسسـات آموزشـی خـود منطبـق بـر           . منطقه ای تحت نظارت خود و ادارۀ مدلهای خود ارزیابی می باشند             



 
 

 دفتر اطالع رسانی وسنجش افکار 
 

 
171
  

مراکز آموزشی جوامع  مستقل می باشد نتایج ارزیابی های تحصیلی به عمل آمده ارتقاء برنامه های تحصیلی و نهایتاً                    

 . ان منتهی می گرددکمک به دانش آموزان در ارتقاء کیفیت آموزشی آن

  آموزش عالی مراکزخود ارزیابی 

دانشگاههای اسپانیا موظف به ارائه گـزارش سـاالنه و جـامع در خصـوص فعالیتهـای تحقیقـی و آموزشـی بـه                        

همانگونه که قبالٌ نیز بدان اشاره گردیـد، طـرح ملـی ارزیـابی کیفـی      . جوامع مستقل و شورای دانشگاهها می باشند  

الزم به ذکـر اسـت      .   به اجراء در آمد       2001و پیرو آن طرح دوم طی سال        ) 1995 – 2000 (دانشگاهها طی سال  

ی و ویژگـی هـای    آموزشـ طی طرح دوم ارزیابی دانشگاهها، پروژه هـای         . که طرح ملی ارزیابی به مورد اجرا در آمد        

 3ستم ارزیابی این بخش خود بـر        سی. ثابت این پروژه ها با ارائۀ اصول تجدید نظر در این راستا مورد تأکید می باشد               

گفتنی است که   . مرحله خود ارزیابی داخلی،  ارزیابی خارجی و ارائۀ گزارش به واحدهای ارزیاب مشتمل می گردد               

جوامع مستقل نیز به تشکیل آژانس های ارزیـابی         . گزارش مذکور در شورای دانشگاهی مورد بررسی قرار می گیرد         

 . اهنگی با طرح دوم کیفیت دانشگاهی مبادرت می نماینددانشگاهی در راستای برقراری هم

 ارزیابی سطوح ایالتی و محلی 

از . جوامع مستقل به اقداماتی در جهت کمک به ارزیابی سیستم آموزشی در حوزۀ مدیریتی خـود مـی پردازنـد                   

یـابی و آمـوزش     جمله چنین مؤسساتی می توان به مؤسسۀ ارزیابی کیفیت آموزش جزایـر قنـاری ، شـورای عـالی ارز                   

از جمله ره آوردهای این مؤسسـات       . معلمین اندلس و مؤسسه ارزیابی کیفیت آموزشی در جامعۀ والنسیا اشاره نمود           

می توان به تغییر سیستم آموزشی مؤسسات ، ارزیابی سطوح مختلف سیستم آموزشی و اجرای تجدید نظر در برنامـه                    

 هیئت بارزسین آموزشی آغاز بـه فعالیـت   (LOPEG)برنامۀ . دهای داخلی و خارجی مؤسسات آموزشی ، اشاره نمو   
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از جمله وظایف اصلی هیئت مذکور در بخش نظارت و سرپرستی می توان به نظارت و سرپرستی بر عملکـرد                    . نمود

مؤسسات آموزشی از نقطه نظر عملیاتی، برقراری هماهنگی و ارتقـاء کیفیـت آمـوزش و عملکـرد مـدارس و بهبـود             

لیمی ، مشارکت در ارزیابی سیستم آموزشی مـدارس ، بررسـی وظـایف مـدیریتی حـوزه آمـوزش ارائـه         فرآیندهای تع 

خدمات مشاوره و اطالعاتی به بخـش هـای مختلـف جامعـۀ آموزشـی ، ارائـه گزارشـاتی از برنامـه هـا و فعالیتهـای                            

 . آموزشی جوامع مستقل اشاره نمود

 غیر دانشگاهی  ارزیابی

 نهادهای مرکزی 

 ایجاد شده است،  تحـت حکـم           LOGSE  که در قالب برنامۀ       (INCE)ی ارزیابی کیفیت تحصیلی     مؤسسۀ مل 

مرکز ملی فوق متصدی ارزیابی سطوح آموزشی مبتنی بر مصوبۀ          .   اداره می گردد   1993سلطنتی مصوب ژوئن سال     

رت آمـوزش ، فرهنـگ و       سلطنتی است که بر طبق آن اهداف اولیه مرتبط با جوامع مستقل و مطابق با تصمیمات وزا                

از جمله مهم ترین وظایف مؤسسه ملی ارزیابی کیفیت تحصـیلی مـی تـوان بـه مـوارد ذیـل اشـاره                       . ورزش می باشد    

 : نمود

 ارزیابی حدود دورۀ های تحصـیلی سـطوح مختلـف ، مراحـل و درجـات سیسـتم آموزشـی، انجـام تحقیـق و                          

ی و ارائـه نتـایج آن، اجـرای وسـیع سیسـتم      آموزشری های مطالعه در خصوص ارزیابی سیستم، ارزیابی عمومی نوآو  

ارزیابی اثر بخشی، اجرای سیستم خود ارزیابی مؤسسـات، تـدارک و مبادلـۀ اطالعـاتی بـا جوامـع مسـتقل و اتخـاذ                         

تصمیماتی در این خصوص، تدارک اطالعات از بخش های مختلف جامعه و ارائه نتـایج آن ، توزیـع و انتشـار نتـایج                        

 . و رشد نوآوری ها در فرآیند ارزیابی تحصیلیارزیابی ها 
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 ارزیابی دانشگاهی 

 نهادهای مرکزی

شورای مـذکور   . مسؤولیت ارزیابی سیستم آموزشی دانشگاههای کشور بر عهده شورای دانشگاهی می باشد           

ت تشکیل یافته و به صورت منظم بـه فعالیـ          ) 2001آوریل سال   (طی اجرای طرح دوم کیفیت دانشگاههای کشور        

شورای دانشگاهی همچنین مسؤول مدیریت همـاهنگی و ارتقـاء    . در دانشگاههای جوامع مستقل مبادرت می نماید      

فرآیند ارزیابی دانشـگاه هـای کشـور در قالـب سـه مرحلـه خـود ارزیـابی ، ارزیـابی                      . ی می باشد  آموزشبرنامه های   

گـزارش سـاالنۀ شـورای      . ه اجـرا در مـی آیـد       خارجی ، ارائه گزارش پایانی به دانشگاه هـا و واحـدهای ارزیـابی، بـ               

مـدیریت  . دانشگاهی و گزارش واحدهای ارزیابی در پایان هر سال جمع بندی شده به جوامع مستقل ارائه می گردد                 

واحدهای فنی دانشگاهی نیز به ارائۀ گزارشات خود ارزیابی دانشگاهی پیش از ارزیابی خارجی کمیته ها و شـورای                   

شورای دانشگاهها و یا مؤسسات مدیریتی مشابه به مطابقت برنامه ها با پـروژه هـای                . نمایددانشگاهی مبادرت می    

عـالوه بـراین، شـورای دانشـگاهها برسیسـتم          . ارزیابی و محاسبۀ تکمیل اهداف پیشنهادی در این زمینه می پـردازد             

ارائـۀ اطالعـات در خصـوص    ( بخـش اول  2کـه درقالـب   . اطالعاتی در فرآیند ارزیابی و نتایج آن تأکیـد مـی نمایـد      

موقعیتهای فرآیند ارزیابی دانشگاههای اسپانیا در طول برنامه و تدارک فهرستی از شاخص هـای اطالعـاتی از نتـایج                    

جوامع مستقل نیـز از سیسـتم مـدیریتی خـاص خـود در اجـرای ارزیـابی                  . اجرا می گردد  ) ارزیابی های به عمل آمده    

کیل آژانس های ارزیابی و هماهنگی طی طرح دوم ارتقاء کیفیت دانشـگاهی             تحصیلی برخوردار می باشند که به تش      

، مراکـز ملـی     2001 طی دسامبر سـال      (LOU)عالوه بر این اجرای فرآیند پویایی دانشگاههای کشور         .منتهی گردید 

ر الزم به ذک  . تشکیل گردید  یآموزشسنجش کیفی مطابق مکانیزمهای ارزیابی و معیارهای عملکردی سطوح عالی           
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است که این مراکز به ارزیابی نوع تحصیالت، تحقیقات، مدیریت و فعالیتهای آموزشـی و خـدمات  و برنامـه هـای                       

 .دانشگاهی به منظور ارائۀ اطالعات مناسب در روند تصمیم گیری مبادرت می نمایند

 اصول اصلی قانون اساسی

 :ارد ذیل اشاره نمود از جمله مهمترین اصول قانون اساسی کشور اسپانیا می توان به مو

 1اصل

ـ اسپانیا کشوری اجتماعی و دموکراتیک مبتنی بر قانون می باشد که برای حفظ ارزشهای 1     

 . واالی نظام حقوقی خود ، آزادی ، عدالت ، برابری و پلورالیسم سیاسی را ترویج می نماید

 . گیرندملت سرچشمه می  اسپانیا میباشد وقوای کشور ازآن ملتازـ حاکمیت 2

 .ـ رژیم سیاسی کشور اسپانیا پادشاهی پارلمانی می باشد3 

 2اصل

 که وطن مشترک و تقسیم ناپذیری معتقد استقانون اساسی برتجزیه ناپذیری کشو رتأکید کرده و

حق خودمختاری ملیتها و مناطق را به رسمیت شناخته و . متعلق به کلیه مردم اسپانیا می باشد،

 . تضمین می نماید
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 3لاص

همه اسپانیایی ها موظف به یادگیری آن هستند و حق . ـ اسپانیولی ، زبان رسمی کشور می باشد1

 .استفاده از آن را دارند

نامه های خودرسمی  امع خود مختار مربوط به خود و براساس آیینجوـ دیگرزبانهای اسپانیا در2

 .خواهند بود

ده و مورد احترام و حراست ویژه قرار ـ زبان های مختلف اسپانیا میراث فرهنگی محسوب ش3

 .خواهند گرفت

 4اصل

 پرچم اسپانیا از سه نوار افقی به رنگهای قرمز ، زرد ، قرمز تشکیل شده به طوری که پهنای رنگ -1

 . زرد آن دوبرابر هرکدام از نوارهای قرمز باشد

 ، حق استفاده از پرچم و  آیین نامه های جوامع خود مختار می توانند برای هرکدام از این جوامع-2

ساختمان های دولتی و اینگونه پرچم ها درکنار پرچم اسپانیا، در.رسمیت شناسدآرم مخصوص را به 

 .مراسم رسمی استفاده خواهند شد

 5اصل

 . پایتخت کشور شهر مادرید می باشد



 
 

 دفتر اطالع رسانی وسنجش افکار 
 

 
176
  

 6اصل

می بوده و ابزار وظیفه آنها انعکاس خواسته های مرد. احزاب سیاسی مروج پلورالیسم سیاسی هستند

ایجاد و آغاز فعالیت احزاب با احترام .ر تعیین سرنوشت سیاسی ،محسوب میشونداصلی مشارکت د

تشکیالت داخلی و عملکرد احزاب بایستی دموکراتیک . به قانون اساسی قوانین مربوطه آزاد است

 . باشد

 7اصل

ع اقتصادی و اجتماعی خود را منافیه های کارفرمایان وظیفه دفاع ازسندیکاهای کارگری و اتحاد

تشکیالت داخلی . ایجاد فعالیت آنها با احترام به قانون اساسی و قوانین مربوطه آزاد است. دارند

 . عملکرد آنها بایستی دمکراتیک باشد

 8اصل

ـ نیروهای مسلح از نیروهای زمینی ، دریایی و هوایی تشکیل شده و وظیفه تضمین حاکمیت و 1

 .ز تمامیت ارضی و اجرای قانون اساسی را به عهده دارنداستقالل ، دفاع ا

 .ـ چگونگی تشکیالت قوای مسلح را با توجه به قانون اساسی ، قانون معین خواهد نمود2

 9اصل

 .ـ کلیه شهروندان و مسؤوالن تابع قانون اساسی و دیگر قوانین هستند1
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وقی بوده و بایستی حقیقی و حقـ وظیفه دولت حفظ آزادی و مساوات برای اشخاص و گروه های 2

فرهنگی و اجتماعی فراهم ای مشارکت کلیه شهروندان درامورسیاسی،اقتصادی،برالزم را شرایط

 .آورد

، حفظ امنیت قضایی و جلوگیری از استبداد ـ قانون اساسی، اجرای قوانین ،مقررات ، مجازات3

 .مجریان دولتی را تضمین می نماید

 10اصل

حقوق دیگران ، ق غیرقابل نقض آنها،آزادی رشد افراد ،احترام به قانون و اشخاص،حقوـ کرامت1

 .ساس نظم سیاسی و آرامش اجتماعی را تشکیل می دهندا

با توجه به بیانیه  درقانون اساسی ،ـ مقررات مربوط به حقوق اساسی و آزادی های شناخته شده2

تصویب اسپانیا رسیده است ، تفسیر خواهد حقوق بشر و قراردادها و توافقنامه های بین المللی که به 

 . شد

 11اصل

 .ـ چگونگی سلب ، کسب و حفظ تابعیت اسپانیایی را قانون معین می سازد1

 .ـ از هیچ اسپانیایی االصلی نمی توان سلب تابعیت نمود2  
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کشورهای آمریکای التین و دیگر کشورها د قراردادهای تابعیت مضاعف را باـ دولت می توان3

، تابعیت اسپانیایی به تابعیت مضاعف را به رسمیت نشناسداینگونه کشورها اگر نه . ء نمایدامضا

 .اتباع آنها اعطاء می شود ، بدون آنکه تابعیت کشور اصلی خود را از دست بدهند

 12اصل

 . سالگی ، صغیر محسوب نخواهند شد18اتباع اسپانیایی از سن 

 13اصل

زادیهایی که در این قانون و قوانین دیگر آمده است ، برخوردار ـ اتباع خارجی در اسپانیا از آ1

 . خواهند بود

مگر آنکه بر اساس . برخوردار خواهند بود22ا از حقوق شناخته شده درماده ـ تنها اتباع اسپانی2

 .فراهم شود انتخابات محلی برای خارجیان نیزحق شرکت دردادهای دوجانبه،قرار

 جرایم سیاسی از این ماده. اساس قراردادهای دوجانبه امکان پذیر استـ استرداد مجرمین تنها بر3

 .تروریسم جرم سیاسی محسوب نمی شودقانون مستثنی میگردد،

 . ـ چگونگی اعطای حق پناهندگی به شهروندان دیگر کشورها را قانون معین می سازد4
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 14اصل

حل تولد ، نژاد ، جنس ، مذهب ، عقاید بدون آنکه م. کلیه اسپانیایی ها در برابر قانون یکسان هستند

 .و دیگر مسائل شخصی و اجتماعی سبب امتیاز و تبعیض گردد

 15اصل

هیچکس را نمی توان . کلیه اشخاص حق زندگی ، رشد و تکامل جسمی و روحی خود را دارند

ن جنگ  جزایی نظامی زمامجازات مرگ به جز در قوانین. تحت شکنجه و یا رفتار غیرانسانی قرار داد

 .گرددلغو می 

 16اصل

که نظام اجتماعی شناخته شده آزادی های عقیدتی، مذهبی و تفکرات شخصی وگروهی تا حدودی-1

 .در قانون را به خطر نیندازد ، تضمین می گردد

 . تقادی خود نمودـ هیچکس را نمی توان مجبور به اعالم مواضع ایدئولوژیکی مذهبی و یا اع2

نهادهای دولتی بایستی به اعتقادات مذهبی جامعه . ی کشور نمی باشددین رسمـ هیچ مذهبی ،3

 .اسپانیا احترام گذاشته و روابط خود را با کلیسای کاتولیک و دیگر مذاهب حفظ نمایند

 17اصل

مگر در . آزادی هیچکس را نمی توان محدود کرد. ـ آزادی و امنیت حق مسلم اشخاص است1

 . مواردی که قانون معین می سازد
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ـ مدت بازداشت موقت نمی تواند بیش از زمان مورد نیاز برای انجام بازرسیها و یا حداکثر بیش از 2

فرد بازداشت شده پس از این مدت یا آزاد شده و یا در اختیار مراجع قضایی قرار .  ساعت باشد72

 .می گیرد

متهم را نمی توان .  کردـ در صورت بازداشت ، بایستی بالفاصله به متهم دالیل بازداشت را تفهیم3

دستگاههای قضایی و انتظامی براساس قانون تضمین حق حضور وکیل در. به اقرار نمودمجبور

 . خواهد شد

 18اصل

 .ـ حیثیت ، حریم شخصی و خانوادگی و وجهه اشخاص ، تضمین می شود1

 ورود و بازرسی محل سکونت بدون اجازه صاحب ملک. ـ مسکن اشخاص از تعرض مصون است2

 .یا حکم قضایی ، ممنوع است

ها تضمین می شود ، مگر الخص نامه ها ، تلگراف ها و تلفنـ محرمانه بودن کلیه وسایل ارتباطی با3

 .به حکم قضایی

حریم های شخصی و خانوادگی برای تضمین حیثیت ورا اطالعات ـ قانون حدود استفاده از 4

 .شهروندان ، مشخص می سازد
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 19اصل

ق ورود همچنین ح.دانه در سرزمین اسپانیا را داردانتخاب محل اقامت و تردد آزاملت اسپانیا حق 

دالیل سیاسی یا ایدئولوژیکی نمی تواند .ر آن که آن راقانون محدودسازدمگوخروج ازکشور رادارد،

 .محدودکننده قانون مذکور باشد

 20اصل

 : حقوق ذیل شناخته و تضمین می شود 

 .  طریق سخنرانی ، نوشتار و یاهرگونه وسائل ارتباطی دیگرآزادی بیان و عقائد از) الف

 .آزادی ایجاد و خلق آثار ادبی ، هنری ، علمی و فنی) ب 

 ....ادی انتصاب معلم ، مربی و آز)ج

 آزادی دریافت اطالعات از هرگونه وسایل ارتباطی )د

جوز قضایی امکان پذیر توقیف تألیفات ، وسائل سمعی و بصری و دیگر وسائل ارتباطی تنها با م)5

 .است

 21اصل

 . اجرای این قانون احتیاج به مجوز قبلی ندارد. ـ تشکیل اجتماعات ، بدون حمل سالح آزاد است1
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ـ اجتماعات و تظاهرات در معابر عمومی ، بایستی با مجوز قبلی باشد و تنها به دالیل اخالل در نظم 2

 . ن جلوگیری کردعمومی و خطر برای اشخاص و اموال می توان از آ

 22اصل

 .ـ ایجاد انجمن های مختلف آزاد است1

 . ـ انجمن هایی که اهداف آنها جرم محسوب شود غیر قانونی هستند2

 . ـ انجمن های ایجاد شده بایستی به ثبت برسند3

 . ها تنها با حکم قضایی امکان پذیر استو جلوگیری از ادامه فعالیت انجمنـ انحالل 4

 . های زیرزمینی و شبه نظامی ممنوع می باشدـ ایجاد انجمن5

 23اصل

ـ شهروندان حق مشارکت در سرنوشت عمومی خود به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگان 1

 . منتخب در انتخابات سراسری را دارند

 . شرایط یکسان و با ارائه مدارک مورد لزوم دارندحق دستیابی به مشاغل دولتی را درـ همچنین 2

 24اصل
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ـ کلیه شهروندان حق دستیابی به قضاوت و دادگاهها را برای اجرای حقوق و منافع مشروع خویش 1

 . به نحوی که هیچکس احساس بی دفاعی ننماید. دارند

ـ همچنین فرد ، حق داشتن قاضی مشخص شده توسط قانون ، وکیل ، اطالع از اتهامات علیه خود 2

افی ، استفاده از مدارک مورد لزوم برای دفاع از خود ، ، روند قضایی کوتاه مدت و با ضمانتهای ک

قانون حدود . اقرار نکردن علیه خویش ، اعتراف نکردن به گناهان را داشته و اصل برائت است

مواردی را که به دالیل نسبی یا اسرار حرفه ای نمی توان به برخی از اتهامات پاسخ داد را معین می 

 .سازد

 25اصل

توان محکوم به جرائمی نمود که در هنگام وقوع ، بر طبق قوانین جاری زمان ، ـ هیچکس را نمی 1

 . جرم محسوب نمی شده است

ـ هدف از مجازاتهایی مانند زندان و غیره ، تنبیه و بازگرداندن اشخاص به جامعه می باشد و نمی 2

اسی ذکر شده در محکومین به زندان نیز از حقوق اس. توان افراد را به کار اجباری مجبور ساخت

قانون اساسی بهره مند خواهد بود ، به جز استثنائاتی که مشخصاً در حکم دادگاه و قوانین بازداشت 

، کسب سود حاصل از آن ، بیمه های اجتماعی ، تحصیل و در هر حال زندانی حق کار.ه باشدآمد

 .ادامه رشد شخصیت خود را دارد
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یی که مستقیم یا غیر مستقیم از آزادی ها جلوگیری می ـ دستگاههای دولتی نمی توانند مجازاتها3

 .نماید را تحمیل نمایند

 26اصل

 .های حرفه ای ممنوع استفراد توسط ادارات دولتی وسازمانهتک حیثیت ا

 27اصل

 . ـ آموزش و پرورش حق همگان بوده و انتخاب نحوه فراگیری آزاد است1

پایه اصول دموکراتیک و حقوق و آزادیهای ـ هدف ازآموزش ،رشد وپرورش شخصیت انسانی بر2 

 . اساسی است

ـ دولت بایستی زمینه های الزم را برای اینکه فرزندان افراد معتقد به آموزش های مذهبی و اخالقی 3 

 .، به اینگونه آموزشها دستیابی داشته باشند را فراهم نماید

 .ـ آموزش ابتدایی اجباری و رایگان می باشد4   

فه دارد از طریق برنامه ریزی های آموزشی ، مشارکت دادن مردم و ایجاد مراکز مورد ـ دولت وظی5

 . نیاز ، امکانات استفاده از آموزش را فراهم نماید
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 . ـ اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با احترام به قانون اساسی مراکز آموزشی ایجاد نمایند6

 . دیریت مراکز تحصیلی دولتی دخالت دارندکنترل و معلمان ، اولیاء و دانش آموزان درـ م7

 . چگونگی آن را قانون معین می سازد

 .ـ دولت بازرسی و ارزشیابی سیستم آموزشی را برای تضمین اجرای قوانین به عهده دارد8

 . ـ دولت وظیفه فراهم نمودن شرایط الزم برای مراکز آموزشی را به عهده دارد9

 . چگونگی و حدود آن را قانون معین می سازد. شندـ دانشگاه ها خود مختار می با10

 28اصل

قانون می تواند محدودیتهایی را در این مورد برای نیروهای . سندیکاها آزاد استـ عضویت در1

 است آزادی سندیکاها عبارت. مسلح ودیگر نیروهای انتظامی به دلیل وضعیت خاص آنان قائل شود

های بین یتوانند درکنفدراسیون و سازمانندیکا همچنین ماعضاء س.ازایجاد سندیکا وعضویت درآن

 .توان به عضویت در سندیکاها مجبور نمودهیچکس را نمی.لی سندیکایی به فعالیت بپردازندالمل

عتصابات بدون اچگونگی انجام .ـ اعتصاب کارگران برای دفاع ازمنافع خود ،حق مسلم آنهاست2

 . نون معین می سازدمخل نمودن خدمات مورد نیاز جامعه را قا
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 29اصل

ـ کلیه اسپانیایی ها حق درخواست و ارائه شکایتهای شخصی و جمعی خود را بر اساس قانون 1

 . دارند

ـ نیروهای مسلح و دیگر مؤسسات نظامی ، شکایات خود را با توجه به قوانین منحصر به فرد آنها ، 2

 . ارائه می نمایند

 30اصل

 .مردم اسپانیا می باشدـ دفاع از کشور وظیفه کلیه 1

ـ قانون وظایف نظامی اسپانیایی ها را مشخص کرده و افرادی که به دالیل اعتقادی یا دیگر دالیل 2

 . از خدمت نظام معاف می شوند بایستی به خدمات اجتماعی بپردازند

 . ـ برای حفظ منافع عمومی ، می توان دفتر خدمات به شهروندان را ایجاد نمود3

 .هروندان در مواقع اضطراری توسط قانون معین می شودـ وظایف ش4

 31اصل

 خود و از ـ کلیه شهروندان بایستی در پرداخت هزینه های عمومی ، با توجه به قدرت اقتصادی1

سیستم مالیاتی عادالنه همکاری ها عادالنه بوده و هیچگاه جنبه مصادره نخواهند طریق مشارکت در

 .داشت
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ساس معیار درآمدهای براساس معیار درآمدهای عمومی طرح ریزی شده و ـ هزینه های عمومی برا2

 .اجرای آن بستگی به قدرت اقتصادی دارد

 .ـ حدود و میزان اینگونه همکاری ها را قانون معین می سازد3

 32اصل

 .ـ مرد و زن با حقوق یکسان می توانند ازدواج نمایند 1

، چگونگی جدایی و طالق را قانون معین وجینـ حدود ، شکل ازدواج ،سن، حقوق و وظایف مزد2

 .می سازد

 33اصل

 .ـ حق مالکیت خصوصی وارث ، شناخته می شود1

 .ـ حدود و نحوه اجرای حقوق مذکور را قانون معین می سازد2 

ی که منافع عمومی مطرح دمواروان از مالکیت محروم ساخت مگر درـ هیچکس را نمی ت3

 .با توجه به قانون و پرداخت غرامت صورت می گیردسلب مالکیت در این مواقع .باشد

 34اصل

 .ـ ایجاد بنیادهای مختلف برای حفظ منافع عمومی آزاد است1
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 . در بنیادها نیز الزم االجرا است22 ماده 4 و 2ـ اجرای بندهای 2

 35اصل

ر ، ـ کلیه اسپانیایی ها حق کارکردن ، آزادی انتخاب شغل و حرفه ، رشد و ترقی از طریق کا1

 .کسب سود کافی برای رفع نیازهای خود و خانواده خود را بدون هیچگونه تبعیضی دارند

 .ـ قانون کار ، نوع تشکیالت کار را معین می نماید2

 36اصل

. قانون وجه مشخصه حقوقی کانون های شغلی و حرفه های تخصصی را مشخص می سازد

 .باشدشکیالت داخلی کانونهای حرفه ای بایستی دموکراتیک ت

 37اصل

مذاکرات مابین کارگران و کارفرمایان تأکید کرده و اجرای توافقات حاصله را تضمین ـ قانون بر1

 . می نماید

دولت بدون . باشدیان جهت حفظ منافع خود قانونی میـ اقدامات گروهی کارگران و کارفرما2

 ضروری شهروندان را قضاوت و یا محدود کردن حقوق ذکر شده تنها بایستی خدمات مورد نیاز و

 . تضمین نماید
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 38اصل

دولت بایستی از تولید کار شرکت ها با . فعالیت شرکت ها در چارچوب اقتصاد و بازار آزاد است

 . توجه به برنامه های کلی اقتصادی حمایت نماید

 39اصل

 . ـ حمایت های اجتماعی ، اقتصادی و قضایی خانواده ها به عهده دولت است1

ی دولتی بایستی از فرزندان و مادران ، بدون درنظرگرفتن وضعیت تأهل آنان ، حمایت ـ دستگاهها2

 .قانون امکانات الزم برای انجام تحقیقات راجع به والیت پدران را فراهم می سازد. نمایند

ـ اولیاء بایستی ، نه هنگام تأهل و نه پس از طالق ، از هرگونه کمکی نسبت به فرزندان در دوران 3

 .ت آنان دریغ نورزندصغار

 . ـ اطفال از حفاظت های پیش بینی شده در قرادادهای بین المللی بهره مند خواهند بود4

 40اصل

ـ دولت بایستی شرایط الزم را برای توسعه اجتماعی و اقتصادی و تقسیم عادالنه ثروتها در 1

د را بر ایجاد کار باالخص باید تالشهای خو.چارچوب یک سیستم با ثبات اقتصادی فراهم آورد

 . متمرکز نماید
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از استراحت مورد نیاز کارگران فه ها،ایجاد امنیت وبهداشت درکار،آموزش حرـ همچنین باید بر2

، اعالم نمودن تعطیالت مقطعی و ایجاد مراکز مورد نیاز دیگر تأکید طریق محدودیت زمان کار

 . نماید

 41اصل

یمه های اجتماعی ، باالخص به هنگام بیکاری ، قرار دولت بایستی کلیه شهروندان را تحت پوشش ب

 . ارائه کمک های دیگر ، آزاد است. دهد

 42اصل

خارج دفاع کرده و سیاست  تماعی کارگران اسپانیایی مقیمدولت بایستی از حقوق اقتصادی و اج

 . های خود را در بازگشت آنان متمرکز نماید

 43اصل

 .ـ بهداشت حق همگانی است1

از طریق اقدامات پیشگیری و راه خدمات مورد نیاز ، به دهی و هدایت بهداشت عمومی، سازمانـ2

 . قانون حقوق وظایف شهروندان را در این مورد را معین می سازد. عهده دولت است

همچنین باید . ـ دولت بایستی آموزش های بهداشتی ، تربیت بدنی و ورزش را ترویج نماید3

 . اده از اوقات فراغت فراهم آوردتسهیالت الزم را برای استف
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 44اصل

 . ـ توسعه آموزش هدایت آن به عهده دولت است1

 . ـ دولت بایستی آموزش علوم و تحقیقات علمی و فنی را در مسیر منافع عمومی هدایت نماید2

 45اصل

 . ـ حق استفاده از محیط زیست مناسب ، همگانی بوده و حفاظت از آن نیز وظیفه همگان است1

بهبود کیفیت زندگی و حفاظت آن را قی از منابع طبیعی را برای حفظ و دولت بایستی استفاده منطـ2

 . با حمایت و همبستگی جامعه ،ترویج نماید

ـ کسانی که به موارد ذکر شده در بند قبلی تعرض نمایند ، بر طبق قانون مجازات شده و بایستی 3

 . رفع ضرر نمایند

 46اصل

قوانین جزایی بایستی نسبت به . هنری اسپانیا به عهده دولت استفرهنگی وی،حفظ میراثهای تاریخ

 . تعرض به اینگونه میراثها مجازات در نظر گیرند

 47اصل

دولت بایستی شرایط الزم را فراهم کرده و . داشتن مسکن مناسب حق مسلم کلیه اسپانیایی هاست
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نیز از ارزش های اضافی حاصل از فعالیت جامعه . تسهیالت کافی برای داشتن مسکن را بوجود آورد

 .های مسکن سازی دولت ، بهره مند خواهد بود

 48اصل

ایجاد شرایط الزم برای مشارکت جوانان در توسعه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی به عهده 

 . دولت است

 49اصل

ن جسمی و روانی ، زمینه درمان و توانبخشی برای معلولیستی با اتخاذ سیاستهای پیشگیری ،دولت بای

 . های الزم را برای شهروندان مذکور آماده کرده تا از حقوق ذکر شده در این عنوان بهره مند شوند

 50اصل

همچنین .سالمندان را تضمین نماید قتصادیکفایت اطریق ایجاد پانسیونهای مناسب،دولت بایستی از

مسکن ، فرهنگ و اوقات  درزمینه بهداشت، خدمات اجتماعی مختص سالمندانرفاه آنها را با ارائه

 . فراغت تأمین نماید

 51اصل

، بهداشتی و حفظ منافع اقتصادی آنها  طریق اقدامات امنیتیـ دولت دفاع از مصرف کنندگان را از1

 .، به عهده دارد
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ـ دولت وظیفه ارائه اطالعات و آموزش های الزم به مصرف کنندگان را داشته و از سازمان های 2

همچنین بایستی به درخواست ها و شکایات مصرف کنندگان رسیدگی . ربط حمایت خواهد کردذی

 . نماید

 . ـ با توجه به بندهای ذکر شده قبلی بایستی مقررات داخلی و مجوز تولیدات به تصویب برسد3

 52اصل

. هد کردقانون ، وظایف سازمان های حرفه ای و تخصصی را برای دفاع از منافع اقتصادی معین خوا

 . تشکیالت داخلی و عملکرد اینگونه سازمانها بایستی دموکراتیک باشد

 53اصل

ـ اجرای حقوق و آزادی های شناخته شده در فصل دوم عنوان حاضر ، به عهده کلیه دستگاههای 1

تنها قانون که در عین حال نباید ناقض اصل حقوق مذکور باشد ، می تواند میزان این . دولتی است

 . محدود نماید،161ـ1ا را با توجه به اصلیهآزاد

 و بخش اول فصل دوم 4ـ کلیه شهروندان می توانند از عدم وجود آزادیهای شناخته شده در اصل 2

 فرجام خواهی در مورد. به دیوان ها شکایت نموده و یا از دیوان قانون اساسی فرجام خواهی نمایند

 . هد گرفتنیز صورت خوا30دالیل وجدانی ذکر شده در اصل
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ـ احترام و حراست از اصول شناخته شده در فصل سوم ، اساس فعالیت های قضایی و دولتی می 3

محدود نمودن حقوق مذکور تنها در مواردی که قانون معین می سازد می تواند در دیوان های . باشد

 .عادی مورد بررسی قرارگیرند

 54اصل

 نماینده مجلسین و منتصب از جانب آنان ، برای  تشکیالت سازمانی بوده که به عنوانمدافع ملت

 می تواند عملکرد ادارات مدافع ملت .  ، ایجاد خواهد شددفاع از حقوق ذکر شده در این عنوان

 . دولتی را بازرسی نموده و به مجلسین گزارش دهد

 55اصل

 ، 5ب و  بندهای الف ـ 20 و 19، اصول 3 و 2 بندهای 18و 17ـ حقوق شناخته شده در اصول 1

 می تواند به هنگام حکومت نظامی و به نحوی که در قانون 2 بند 37 و اصل 2 بند 28اصول و 

 .  از این مورد استثناء می گردد17 از اصل 3بند .  پیش بینی شده است ، معلق شود21اساسی 

 18 و اصل 2 بند 17صل ـ قانون می تواند حدود و نوع معلق نمودن حقوق شناخته شده در ا2

در رابرای افرادی مشخص،باانجام تحقیقات کافی ویاحکم قضایی وکنترل پارلمانی،3و1بندهای

 . ، مسؤولیت جزایی دارداصل سوء استفاده ازاین.باندهای مسلح و تروریست ،معین سازد2رد مو
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 56اصل

ته و شاه عملکرد عادی نهادها را زیر نظر داش. ـ پادشاه رییس کشور و سمبل اتحاد و ثبات آن است1

وظایف شاه را قانون اساسی و دیگر قوانین معین . عالیترین مقام دولتی در روابط بین المللی می باشد

 . می سازد

است می توان از عناوین دیگر نیز که در رابطه با سلطنت باشد ، “ شاه اسپانیا ” ـ عنوان رسمی او 2

 . استفاده کرد

وظایف شاه همیشه بایستی به نحوی که در . دارد ـ شخصیت شاه خدشه ناپذیر بوده و مسؤولیتی ن3

 ، از این 2 بند 65موضوع اصل .  آمده است ، انجام گیرد در غیر این صورت ، اعتبار ندارد64اصل 

 . مورد مستثنی می گردد

 57اصل

، وارث سلسله تاریخی بوربون ، انواده اعلیحضرت خوان کارلوس اولـ سلطنت اسپانیا در خ1     

در غیر اینصورت وابستگی نزدیک بر دور . جانشین سلطنت فرزند مذکر اول می باشد. تموروثی اس

 . ، مرد بر زن ، سن زیادتر بر سن کمتر ارجحیت دارد

PRINCIPE DE 2 ـ ولیعهد از بدو تولد یا از زمانی که به عنوان ولیعهد نامبرده شود ، عنوان 

 سلطنتدیگری که به طور سنتی برای جانشین و عنوان های ) اسنامبرده ثرنسیثه ـ د ـ آستورب

ASTURIASاسپانیا استفاده می شده است را همراه دارد . 
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ـ در صورت عدم وجود جانشین به طوری که ذکر شد ، مجلسین می توانند با توجه به منافع 3

 . اسپانیا جانشین سلطنت را معرفی نمایند

 اما برخالف نظر شاه و مجلسین ازدواج ـ اشخاصی که حق جانشینی و سلطنت را داشته باشند4

 .نمایند ، خود و فرزندانشان از جانشینی محروم می شوند

ـ کناره گیری از سلطنت ، عدم قبول آن و یا هر تردید دیگری در مورد جانشین سلطنت 5

 . بوجود آید را قانون حل خواهد نمود

 58اصل

 عهده گیرند به استثناء وظایفی که مشخصاً به همسر شاه یا زوج ملکه نمی تواند وظایف سلطنتی را به

 . آنها محول گردیده است

 59اصل

پدر یا مادر شاه و در صورت نبودن هیچکدام ، نزدیکترین فامیل . ـ هنگامی که شاه صغیر است1

 .ارشد بر طبق آیین در قانون اساسی معین شده وظایف پادشاه را به عهده می گیرد

مجلسین آن را تأیید نماید ، ایف محوله به هر دلیلی برنیاید وهده وظکه پادشاه از عـ در صورتی2

 . که ولیعهد صغیر باشد ، مانند بند قبل ، عمل می شوددر صورتی.  ولیعهد واگذار می شودسلطنت به
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که هیچکس برای بدست گرفتن امور سلطنتی وجود نداشته باشد ، مجلسین یک ، سه ـ در صورتی3

 . ار امور سلطنتی می نمایندیا پنج نفر را عهده د

 . ـ پادشاه بایستی اسپانیایی بوده و صغیر نباشد4

انجام می “ پادشاه اسپانیا ” ـ اجرای وظایف پادشاهی بر اساس قانون اساسی و همیشه تحت عنوان 5

 . گیرد

 60اصل

بایستی نایب السلطنه . ـ قیومیت شاه صغیر را شخصی که شاه مرحوم معرفی کرده ، به عهده دارد1

در صورت عدم معرفی قیم توسط شاه ، پدر و یا مادر و در غیر . اسپانیایی بوده و صغیر نباشد

 . اینصورت مجلسین بایستی از خاندان سلطنتی کسی را انتخاب نمایند

 . ـ قیومیت شاه صغیر مقام سیاسی محسوب نمی شود2

 61اصل

وظایف خود را به نحو احسن انجام داده ، ـ پادشاه بایستی در مقابل مجلسین سوگند یادکرده که 1

 . پایبند به قانون اساسی و دیگر قوانین بوده و به حقوق شهروندان و جوامع خودمختار احترام بگذارد

ـ ولیعهد نیز وقتی که به سن قانونی می رسد ، بایستی همان سوگند را یاد نماید ، جانشین یا 2

 .د کرده و همچنین وفاداری خود را به شاه اعالم نمایندجانشینان شاه نیز باید همان سوگند را یا
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 62اصل

 : اختیارات و وظایف پادشاه 

 . نظارت بر حسن اجرای قوانین) الف 

 . انحالل مجلسین و اعالم انتصابات به طوری که در قانون اساسی پیش بینی شده) ب 

 .اعالم همه پرسی در موضوعات پیش بینی شده در قانون اساسی) ج 

پیشنهاد رییس دولت و انتصاب او و همچنین پایان دادن به خدمت رییس دولت به طوری ) د 

 .که در قانون اساسی پیش بینی شده

 .حکم انتصاب اعضای دولت ، پس از پیشنهاد رییس دولت) ه 

بررسی تصویب نامه های شورای وزیران ، اعطای نشان های نظامی و غیر نظامی با توجه ) و 

 .به قوانین

اطالع از امور دولتی و به عهده گرفتن ریاست شورای وزیران به درخواست رییس دولت و  ) ز

 .یا درخواست خود

 .فرماندهی کل نیروهای مسلح) ح 

 .درخواست عفو ، ولیکن پادشاه قادر به عفو نمی باشد) ط 
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 . نیابت آکادمی ها) ی 

 63اصل

نمایندگان سیاسی خارجی در اسپانیا نیز . دـ شاه سفراء و نمایندگان سیاسی را انتخاب می نمای1

 . توسط پادشاه پذیرفته می شوند

 . ـ پذیرش قراردادهای بین المللی با توجه به قانون اساسی و دیگر قوانین به عهده پادشاه است2

 .ـ اعالم صلح و جنگ پس از تصویب در مجلسین به عهده پادشاه است3

 64اصل

پیشنهاد و . تی با حضور رییس دولت یا وزراء مربوطه صورت گیردـ فرمان های پادشاه همیشه بایس1

 ، بایستی با حضور رییس کنگره 99انتصاب رییس دولت و موضوع انحالل پیش بینی شده در اصل 

 .انجام گیرد

ـ مسؤولیت فرمان های صادر شده از سوی پادشاه با کسانی است که به هنگام امضای فرمان ، 2

 .حضور داشته باشند

 65لاص

. ـ بخشی از بودجه دولتی برای امور دربار و خانواده سلطنتی در اختیار پادشاه قرار می گیرد1       

 . شاه در چگونگی هزینه نمودن آن آزاد است
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 . انتخاب نمایدـ شاه میتواند آزادانه اعضای نظامی وغیرنظامی دربارخود را2

 66اصل

 .ه و شامل کنگره نمایندگان و سنا می باشدـ نمایندگان مجلسین از سوی مردم انتخاب شد1

کنترل دولت و دیگر وظایفی است که در قانون لسین قانونگذاری ،تصویب بودجه ،ـ وظیفه مج2

 . نمایندگان مجلسین از تعرض مصون هستند. اساسی ذکر شده است

 67اصل

اینده کنگره همچنین نمی تواند نم. ـ هیچکس نمی تواند همزمان نماینده کنگره و سنا باشد1

 . نمایندگان و نماینده پارلمانهای جوامع خود مختار باشد

 .ـ نمایندگان مجلسین وابسته به قدرت دولتی نبوده و استقالل رأی دارند2

ـ تجمعات و جلسات نمایندگان خارج از آیین نامه های داخلی مجلسین ، فاقد ارزش حقوقی می 3

 . باشد

 68اصل

نگره با انجام نمایندگان ک. استنفر400 و حداکثر 300حداقل نگره ـ میزان نمایندگان ک1

 . انون مشخص شده است ، انتخاب می شوندقتقیم و مخفی چنانچه درآزاد ، مسانتخابات سراسری ،
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هر کدام دارای یک “ ملیا ” و “ سأوتا ” . ـ هر شهرستان یک حوزه انتخاباتی نامیده می شود2

 . مایندگان هر حوزه را با توجه به میزان جمعیت آن مشخص می سازدقانون تعداد ن. نماینده می باشند

 .ـ انتخابات در هر حوزه انتخاباتی و با توجه به میزان نمایندگانش مورد نظارت قرار می گیرد3

گذشت چهار مدت نمایندگی پس از. دوره چهار ساله انتخاب میشوندـ نمایندگان کنگره برای یک4

 . کنگره پایان می یابدسال و یا در صورت انحالل

حق رأی داشته و همچنین می توانند به د،ـ کلیه استانهایی که دارای شرایط معین شده در قانون باشن5

دولت بایستی تسهیالت الزم را برای شرکت اسپانیایی های مقیم در خارج . نمایندگی انتخاب شوند

 . از کشور فراهم آورد

کنگره . روز قبل از پایان دوره قبلی کنگره انجام می گیردـ انتخابات بایستی سی روز الی شصت 6

 .روز بعد از انتخابات ، اولین اجالس خود را تشکیل دهد25س از منتخب بایستی حداکثر پ

 69اصل

 . ـ سنا محل اجالس نمایندگان مناطق و جوامع مختلف است1

ت سراسری ، مستقیم ، آزاد و ـ هر استان که یک حوزه می باشد ، چهار سناتور را از طریق انتخابا2

 . مخفی براساسی که قانون معین می سازد ، انتخاب می نماید
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ـ در استانهای جزیره ای ، هر جزیره یا مجمع الجزایری که دارای شوراهای محلی باشد ، یک 3

ناتور و یک سب سه سناتور برای قناری بزرگ ، مایورکا  و تنریفه بدین ترتی. حوزه محسوب می شود

 . انتخاب می شودفوانته ونتورا  ، گومرا ، یرو ، لناروته والثالما ”ای ایبیتا ـ فرومنته را ، منورکا بر

 . هرکدام دارای دو سناتور می باشند“ ملیا ” و “ ساوتا ” ـ شهرهای 4   

ـ عالوه بر این هر جامعه خود مختار یک سناتور را در ازای هر یک میلیون جمعیت خود و یک 5

انتصاب نمایندگان سنا بایستی از . را از جانب کل جامعه ، به نمایندگی سنا انتخاب می نمایدسناتور 

 . سوی پارلمان های جوامع خود مختار و یا سازمانهای مربوطه انجام گیرد

 سال و 4ـ نمایندگان سنا برای مدت چهارسال انتخاب می شوند ، مدت نمایندگی سناتورها پس از 6

 .  سنا پایان می پذیردیا درصورت انحالل

 70اصل

هر حال نبایستی سمت های زیر را دیداها را معین می سازد ، ولی درـ قانون انتخابات شرایط کان1

 : داشته باشند 

 .اعضای دیوان قانون اساسی ) الف 

 .مقامات عالیرتبه دولتی به نحوی که قانون معین می سازد ، به استثنای هیأت دولت) ب 

  . مدافع ملت) ج 
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 . قضات و دادستانها) د 

 .نظامیان رسمی ، اعضای غیر رسمی نظامی سازمان های اطالعاتی ، امنیتی و پلیس) ه 

 . اعضای شوراهای انتخاباتی) و 

ـ اعتبارنامه های نمایندگان مجلسین تحت کنترل قضایی بوده که قانون انتخابات چگونگی 2

 . آن را معین می سازد

 71اصل

                    . ود تحت تعقیب قرار دادسناتورها را نمی توان به دلیل اظهار عقاید خوـ نمایندگان 1 

توان آنان را در حال دارای مصونیت می باشند و تنها میـ در مدت نمایندگی ، نمایندگان و سناتورها 2

نا تحت روند نمایندگان متهم را نمی توان بدون مجوز قبلی پارلمان یا س. انجام جرم دستگیر نمود

 .قضایی عادی قرار داد

 . ـ موارد اتهام نمایندگان و سناتورها تنها می تواند توسط دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد3

 . ـ میزان دستمزد نمایندگان و سناتورها توسط مجلسین تعیین می شود4

 72اصل

آیین نامه ها و . می نمایندـ مجلسین آیین نامه های داخلی و بودجه خود را تنظیم و تصویب 1

 .اصالحات بایستی به رأی اکثریت مطلق نمایندگان برسد
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درصورتی که مجلسین اجالس . رییسه خود را انتخاب می نمایندـ مجلسین هرکدام رییس و هیأت2

مشترک داشته باشند ، این اجالس توسط رییس کنگره اداره می شود و مقررات تصویب شده هر یک 

 . ن اجرا می گردداز مجالس در آ

 . ـ ریاست مجلسین ، ریاست اداری و انتظامی داخلی مجلسین را نیز به عهده دارند3

 73اصل

دوره اول از ستامبر لغایت دسامبر و دوره دوم از . ـ مجلسین در دو دوره اجالس عادی دارند1      

 .فوریه تا ژوان می باشد

یک از دو مجلسین می توان تشکیل ـ به درخواست دولت با اکثریت مطلق اعضای هر 2

دستور کار اجالس های فوق العاده بایستی مشخص بوده و پس از آن پایان . اجالس فوق العاده داد

 . می پذیرد

 74اصل

ـ اجالس مشترک مجلسین برای قانون گذاری نبوده و تنها برای انجام وظایفی که در عنوان دوم این 1

 . قانون آمده ، می باشد

 بایستی به تصویب 158 ـ 2 و 145 ـ2 ، 94ـ 1مجلسین در مورد اصول ت مشترک ـ تصمیما2

 از سنا 158 ـ 2 و 145 ـ 2 از کنگره و روند کار اصول 94 ـ 1روند کار اصل . اکثریت آراء برسد
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در صورتی که توافق مابین سنا و کنگره برای تصویب حاصل نشود ، یک کمیسیون . آغاز می شود

تا به ضای سنا و کنگره به نسبت به کمیسیون مختلط متن قانونی را تهیه کرده مختلط مرتب از اع

کنگره می تواند به تنهایی با اخذ اکثریت مطلق آراء درصورت عدم تصویب ،. تصویب مجلس برسد

 . آن را تصویب نماید

 75اصل

 .ـ کار در مجلسین در جلسات رسمی و در کمیسیون ها انجام می گیرد1       

 واگذار کمیسیونهای دائم ژه ها و پیشنهادهای قانونی را بهسین می توانند تصویب پروـ مجل2

زمان که مایل باشد بحث راجع به پیشنهادهای قانونی را ا این حال جلسه رسمی میتواند هرب.نمایند

 . خود دنبال نماید

دجه دولتی از ـ انجام اصالحات در قانون اساسی ، امور بین المللی ، مقررات سازمانی و بو3

 .قانون قبلی مستثنی می گردد

 76اصل

لی که منافع خصوص مسائ توانند کمیسیونهای تحقیقاتی درمشترکا میر دوسنا و یا هـ کنگره و1

 توانند در دیوان های قضایی ها نمینتایج تحقیقات این کمیسیون.دهندتشکیل بعمومی درمیان است ،

  .گرددتواند به دادستانی ارائه یالبته این نتایج م.ه قرارگیرداستفادمورد
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قانون . ـ مجلسین می توانند افراد را احضار نمایند و نمی توان از حضور در مجلسین خودداری نمود2

 . ، نحوه مجازات در صورت عدم اجرای این قانون را معین می سازد

 77اصل

. تبی دریافت نمایندـ مجلسین می توانند درخواست های فردی یا گروهی شهروندان را به صورت ک1

حضور مستقیم و انجام تظاهرات و درخواست های حضوری شهروندان در مجلسین ممنوع می 

 . باشد

دولت بایستی در . ـ مجلسین می توانند درخواست های دریافت شده را به دولت ارائه نمایند2

 .صورت تمایل مجلسین به این گونه درخواستها ، پاسخ دهد

 78اصل

نمایندگی مذکور معرف . عضو دارد21قل بوده که حدا“ نمایندگی دائمی ”رای یک ـ هر مجلس دا1

 . گروه های پارلمانی با توجه به تعداد نمایندگان آنها است

 ، 73وظایف دائمی اجرای اصل . ـ ریاست دائمی به عهده ریاست هر یک از مجلسین است2

 پایان کار و نمایندگی مجلسین در ، در زمان انحالل یا116 و 86ایف دیگر محول شده اصول وظ

 . زمانی که اجالس رسمی ندارد ، می باشد
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نمایندگی دائمی به وظایف خود تا شکل فتن کار مجلسین یا انحالل آنها ،ـ در صورت پایان یا3

 . گیری مجلسین جدید ادامه می دهد

تخاذ شده را به گیری مجلسین جدید ، نمایندگی رسمی ، امور جاریه و تصمیمات اـ پس از شکل4

 . اطالع مجلسین می رساند

 79اصل

 . حضور اکثریت اعضاء الزم استیب لوایح درجلسات رسمی مجلسین،ـ برای تصو1

اساس قانون اساسی و یا لوایحی که بر.ین درمجلسین برسدـ لوایح بایستی به تصویب اکثریت حاضر2

 .ق دارد ، مستثنی می گردددیگر قوانین و یا مقررات خود مجلسین احتیاج به اکثریت مطل

 . ـ رأی سناتورها و نمایندگان ، قائم به شخص بوده و قابل واگذاری نیست3

 80اصل

به استثنای جلساتی که به تصویب اکثریت مطلق نمایندگان .جلسات رسمی مجلسین علنی می باشد

 . رسیده باشد

 81اصل

انین مربوط به جوامع خود مختار ، قوا حقوق اساسی و آزادیهای اجتماعی،ـ قوانین در رابطه ب1



 
 

 دفتر اطالع رسانی وسنجش افکار 
 

 
208
  

قوانین سازمانی ه انتخابات ودیگر قوانینی که درقانون اساسی پیش بینی شده باشد،قوانین مربوط ب

 . نامیده می شوند

 . حذف اینگونه قوانین نیاز به رأی اکثریت مطلق کنگره دارد،اصالح وـ تصویب2

 

 82اصل

اما . نظیم برخی از لوایح قانونی را به دولت واگذار نمایندـ مجلسین می توانند چنانچه مایل باشند ت1

 . تنظم قوانین سازمانی از این مورد مستثنی می گردد

ـ در صورت محول نمودن تنظیم قوانین به دولت ، بایستی چارچوب قانونی آن ، و اینکه آیا هدف 2

 . می شودمشخص . پیش نویس یک قانون جدید و یا ادغام تند قانون در یکدیگر است

ـ در صورت محول نمودن تنظیم یک الیحه قانونی به دولت ، بایستی هدف به صورت واضح 3

دولت نمی تواند هیأت . مشخص شده و مدت زمانی مناسب برای تدوین الیحه در نظر گرفته شود

 . دیگری را مسؤول رسیدگی و تدوین پیشنویس بنماید

 . یحه را به صورت واضح بیان نمایندـ لوایح قانونی تدوین شده بایستی اهداف ال4

ـ مجوز تنظیم لوایح قانونی بایستی حدود آن را نیز مشخص نماید به نحوی که مشخص شود آیا 5

 . متون قانونی دیگر نیز ارتباط داردظور تنها تدوین یک متن است یابامن
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تی فرمولهای قوانین تدوین شده بایسایف مخصوص دیوانها و دادگاه ها،ـ بدون دخالت در وظ6

 . مخصوصی را برای کنترل اجرایی آن تدوین نمایند

 83اصل

 : قانون های کلی نمی توانند 

 . قوانین کلی دیگر را اصالح نمایند) الف 

 به تدوین مقررات برای امور منسوخ شده بپردازند) ب 

 84اصل

دولت می تواند مانع ـ هرگاه یک پیشنهاد قانونی یا تصویبنامه ای مخالف قوانین معتبر باشد ، 1

همچنین می تواند یک پیشنهاد قانونی مبتنی بر جلوگیری کلی یا جزیی قانون . پیشگیری آن شود

 . مذکور را ارائه دهد

 85اصل

 . پیشنهادهای قانونی دولت عنوان تصویبنامه های قانونی را خواهد داشت

 86اصل

نونی موقت را تصویب بنامه های قاصورت نیاز فوری و فوق العاده ، دولت می تواند تصویـ در1



 
 

 دفتر اطالع رسانی وسنجش افکار 
 

 
210
  

عنوان اول آمده نموده ،به نحوی که متضاد با اصول حقوق ،وظایف و آزادیهای شهروندان که در

 . است ، نباشد

 نمایندگان هبه کنگرروز برای بحث و رأی گیری 30 بایستی فوراً وحداکثر پس ازـ تصویب نامه ها2

نظر خود را پیرامون اعتبار یا لغو دت مذکور، ظرف مکنگره نمایندگان نیز بایستی.فرستاده شوند

 . مقررات ، رویه ویژه ای در نظر گرفته خواهد شدبرای دستیابی به این منظور در.داعالم نمای

مجلسین می توانند مصوبه را به صورت الیحه قانونی و با قید ـ پس ازمدت مقرر شده در بند فوق،3

 . فوریت مورد بررسی قرار دهند

 87اصل

مقررات مجلسین انجام ای دولت ،کنگره و سنا بایستی براساس قانون اساسی وـ قانون گذاریه1

 . گیرد

وین یک الیحه قانونی را ـ پارلمانهای دولت های خود مختار می توانند از دولت درخواست تد2

نفر 3داکثرند و حتوانند یک پیشنهاد قانونی را به هیأت رییسه کنگره ارائه دهیا اینکه می.بنمایند

 . کنگره اعالم نماید ازنمایندگان پارلمان خود را،برای دفاع ازپیشنهاد مذکور به

شرایط ارائه پیشنهادهای قانونی مردم را به کنگره نمایندگان ، ـ یک قانون سازمانی چگونگی و3

ا   امض000/500قانونی مردمی حداقل نیاز به برای قبول بررسی پیشنهادهای . معین خواهد ساخت
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مالیاتی ، بین المللی و عفو نمی تواند شامل قوانین سازمانی ،پیشنهادهای قانونی مردمی .می باشد

 . زندانیان شود

 88اصل

همراه با گزارش سوابق الزم به کنگره فرستاده می ی تصویب شده توسط شورای وزیران ،لوایح قانون

 .شود

 89اصل

س آیین نامه های مجلسین انجام خواهد گرفت ، بدون ـ به جریان انداختن پیشنهادهای قانونی بر اسا1

 . آمده است ، بشود87اینکه اولویت لوایح مانع از ابتکارات تدوین به نحوی که در اصل 

 از سنا آغاز شود ، به کنگره ارسال خواهد شد تا رویه 87ـ پیشنهادهای قانونی که مطابق اصل 2

 . مربوطه دنبال شود

 90اصل

می رساند تا یحه قانونی در کنگره نمایندگان ،رییس کنگره آن را به رییس سنا ،ـ پس از تصویب ال1

 . بحث در سنا آغاز شود

برای وتوی . ـ سنا پس از دریافت متن دو ماه مهلت داشته تا آن را وتو کرده یا اصالحیه ارائه دهد2

دداً بایستی الیحه را پس از آن کنگره مج. یک الیحه قانونی آراء اکثریت مطلق سناتورها الزم است
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 . با اکثریت مطلق به تصویب برساند تا بتوان آن را جهت توشیح پادشاه ارسال کرد

ـ مهلت دوماهه ای که سنا برای بررسی لوایح در اختیار دارد ، در صورتی که الیحه با قید فوریت 3

 .  روز کاهش می یابد20ارسال شود به 

 91اصل

روز به توشیح پادشاه رسیده و سپس منتشر 15یده است ، پس از تصویب مجلسین رسقوانینی که به

 . خواهند شد

 92اصل

 . ـ تصمیمات سیاسی که از اهمیت ویژه ای برخوردار باشند را می توان به همه پرسی گذاشت1

ـ پیشنهاد همه پرسی از سوی رییس دولت مطرح و پس از موافقت کنگره نمایندگان ، پادشاه 2

 .  خواهد کردفراخوان آن را صادر

ـ یک قانون سازمانی ، شرایط و چگونگی انواع همه پرسی که در این قانون اساسی پیش بینی شده 3

 . را معین خواهد ساخت

 93اصل

اجرای . از طریق یک قانون سازمانی می توان اجازه عقد قراردادهای بین المللی را صادر نمود

 . به عهده مجلسین یا دولت خواهد بودقراردادها و قطعنامه های بین المللی و فراملی 
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 94اصل

 : موارد ذیل نیاز به اجازه مجلسین دارد دها یا پیمانهای بین المللی ، درـ موافقت دولت با قراردا1        

 . قراردادهایی که جنبه سیاسی دارند) الف        

 قراردادهای نظامی ) ب 

 کشور یا بر حقوق مقرر در عنوان اول این قانون قراردادها یا پیمانهایی که بر تمامیت ارضی) ج 

 .اساسی تأثیر گذارند

 . قراردادها یا پیمانهایی که بر دارایی عمومی تأثیر گذارند) د 

قراردادها یا پیمانهایی که موجب لغو یا اصالح قوانین دیگر شده یا اجرای آن نیازمند اقدامات ) ه 

 . قانون گذاری باشد

 .ایستی فوراً از عقد قراردادها و پیمانهای دیگر آگاه نمودـ کنگره و سنا را ب2

 95اصل

ـ عقد قراردادهای بین المللی که با مفاد قانون اساسی مغایرت دارد ، نیاز به انجام اصالحات در 1           

 .قانون اساسی دارد

نسبت به وجود یا ـ دولت یا هر کدام از مجلسین می توانند به دیوان قانون اساسی مراجعه کرده و 2

 . عدم وجود مغایرت ، نظر خواهی نماید
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 96اصل

ـ قراردادهای بین المللی پس از اینکه رسماً در اسپانیا منتشر شوند به بخشی از نظام قانون داخلی 1       

 ، اصالح و یا معلق گردد که یا در خود قرارداد منظور شدهمفاد آنها در صورتی می تواند لغو. تبدیل می شود

 . باشد و یا بر طبق مقررات کلی حقوق بین المللی تغییر یابد

 منظور گردیده به 94ماده ی بین المللی همان رویه ای که درـ برای مخالفت با قراردادها و پیمانها2

 . کار گرفته خواهد شد

 97اصل

 کشور را به دولت هدایت سیاستهای داخلی و خارجی و اداره دستگاههای نظامی و غیر نظامی و دفاع از

 .دولت مجری قوانین و مقررات با توجه به قانون اساسی و دیگر قوانین می باشد.عهده دارد

 98اصل

ـ دولت مرکب از رییس ، معاونین در صورت لزوم وزراء و دیگر اعضایی است که قانون معین 1             

 . می سازد

بدون اینکه خدشه ای در اختیارات مستقیم ـ رییس دولت وظایف دیگر اعضا را هماهنگ نموده ، 2    

 . آنها وارد آید

ـ اعضاء دولت نمی توانند به استثنای وظایف ناشی از مسؤولیت خود و مسؤولیت پارلمانی 3            

 . فعالیتهای حرفهای یا تجاری دیگر داشته باشند
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 .عین می سازدـ قانون ، فعالیتهای حرفه ای قید شده در بند فوق را م4            

 99اصل

ـ پس از هر بار تجدید کنگره و یا موارد دیگر که در قانون پیش بینی شده است ، پادشاه پس از 1

مشورت با نمایندگان گروه های سیاسی مختلف که در پارلمان حضور دارند ، کاندیدایی را برای 

 . ریاست دولت پیشنهاد خواهد کرد

کنگره نمایندگان ارائه نموده و ی برنامه های دولت خود را درایستـ کاندیدای پیشنهادی پادشاه ب2

 . درخواست رأی اعتماد نماید

کاندیدای مذکور رأی اعتماد دهد ـ چنانچه کنگره نمایندگان با اکثریت مطلق اعضای خود به 3

رأی ه اکثریت قید شده به دست نیاید،چنانچ.به ریاست دولت منصوب خواهد نمودپادشاه او را ،

 .این بار اکثریت ساده کافی خواهدبود مجدد پس ازساعت انجام گرفته ویگیر

ـ چنانچه پس از رأی گیریهای ذکر شده رأی اعتماد حاصل نگردد ، کاندیداهای جدیدی پیشنهاد 4

 .خواهند شد

ـ چنانچه تا دوماه پس از رأی گیری در مورد اولین کاندیدا هیچکدام از کاندیداهای بعدی از 5

ندگان رأی اعتماد نگیرند ، پادشاه مجلسین را منحل و به درخواست رییس کنگره کنگره نمای

 . فراخوان انتخابات جدید را صادر خواهد کرد
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 100اصل

دیگر اعضای دولت را رییس دولت به پادشاه معرفی کرده و حکم انتصاب آنان را پادشاه صادر می 

 .نماید

 101اصل

دادن اعتماد یا به خاطر استعفاء یا فوت رییس آن به پایان ـ فعالیت دولت جدید در صورت از دست 1

 . می رسد

 .ـ دولت معزول بایستی وظایف خود را تا مراسم تحلیف دولت جدید ادامه دهد2  

  102اصل

 . شدعبه کیفری دیوانعالی بررسی خواهددیگر اعضای آن در شـ اتهامات جنایی رییس دولت و1

تنها از طریق درخواست یک دیگری که علیه امنیت کشور باشد ، ـ رسیدگی به اتهامات یا هر جرم2

 .ان کنگره وتصویب اکثریت مطلق آن،قابل پیگیری خواهدبودچهارم نمایندگ

 . ـ عفو عمومی شامل هیچکدام از موارد مندرج در بند قانونی فوق نخواهد شد3 

  103اصل

آنها باید کفایت ، سلسله باشند ودرمومی را مد نظر داشته ـ دستگاههای دولتی بایستی منافع ع1

 .مراتب ، عدم تمرکز ، هماهنگی و احترام به قانون ، رعایت شود
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 .ـ دستگاههای دولتی کشور بر اساس قانون تأسیس و اداره می شوند2

ـ قانون ، آیین نامه کارمندان دولتی را تنظیم کرده و حق عضویت آنها در سندیکاها را در نظر 3

 . خواهد گرفت

 104لاص

آزادیها و امنیت شهروندان را به لت وابسته بوده و وظیفه حراست ازحقوق ،ـ نیروهای انتظامی به دو1

 .عهده دارند

 . ـ وظایف ، اصول و آیین نامه نیروهای انتظامی توسط یک قانون سازمانی معین خواهد شد2

 105اصل

 : قانون موارد ذیل را معین می نماید 

مستقیم یا از طریق سازمانها و اتحادیه های رسمی از رویه ه طورروندان بآگاهی شه) الف 

 .تدوین مقررات اداری که بر آنان تأثیر می گذارد

چگونگی دستیابی شهروندان به بایگانی ها و اسناد اداری مگر در موارد که امنیت و دفاع ) ب 

 . کشور و حریم اشخاص در خطر افتد

 .ولتی و مطلع نمودن افراد ذینفع از آناعالم روش و عملکرد دستگاههای د) ج 
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 106اصل

 .لتی نظارت دارندـ دادگاه ها بر رعایت مقررات و قانونی بودن اقدامات دستگاه های دو1

د از ی که قانون مشخص می سازد میتوانند به خاطر صدمه دیدن داراییها و حقوق خوـ مردم به نحو2

پرداخت غرامت در صورتی انجام می گیرد . یرمواقع اضطرامگر دردولت غرامت دریافت نمایند ،

 . که صدمات به واسطه عملکرد خدمات دولتی پیش آمده باشد

 107اصل

ترکیب و اختیارات آن را یک قانون .رین مرجع ممشاورتی دولت می باشدشورای کشور باالت

 . سازمانی معین خواهد ساخت

 108اصل

 . مایندگان می باشددولت مسؤل اقدامات سیاسی خود در مقابل کنگره ن

 109اصل

مجلسین و کمسیونهای آنها می توانند از طریق رؤسای خود ، کمکهای مورد نیاز را از دولت و 

 . دستگاه های دولتی ، مقامات دولتی و جوامع خود مختار درخواست نمایند

 110اصل

 .ـ مجلسین و کمیسیون های آنها می توانند اعضای دولت را احضار نمایند1
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نقطه ضای دولت می توانند در جلسات مجلسین با کمیسیونهای مربوطه شرکت کرده و ـ اع2

جلسات شرکت همچنین اعضای دیگردستگاههای دولتی می توانند در.نظرات خود را اعالم نمایند

 . کرده و توضیحات الزم را ارائه نمایند

 111اصل

در . مایندگان مجلسین می باشنداعضای آن موظف به پاسخگویی به سؤاالت نـ دولت یا هر یک از1

 . هفته می توان مدتی را برای این منظور درنظر گرفتهر

 . ، مجلسین می توانند به استیضاح خود ادامه دهندرتی که توضیحات قانع کننده نباشدـ در صو2

 112اصل

ه مشورت در شورای وزیران برای هرکدام از برنامه های خود از کنگررییس دولت می تواند پس از

کسب اکثریت ساده آراء نمایندگان برای این مورد کافی .ندگان درخواست رأی اعتماد نمایدنمای

 . است

 113اصل

 .ـ کنگره نمایندگان می تواند از طریق استیضاح از دولت درخواست مسؤولیت سیاسی بنماید1

 ریاست ـ استیضاح بایستی حداقل توسط یک دهم نمایندگان مطرح شده و کاندیدایی را برای2

 . دولت معرفی نماید
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دو روز اول امکان در.پس از ارائه آن امکان نداردـ رأی گیری در مورد استیضاح تا پنج روز 3

 . استیضاح های آلترناتیو نیز وجود دارد

صورتی که کنگره نمایندگان استیضاح را تصویب ننماید ، درخواست کنندگان نمی ـ در4

 . در همان دوره ارائه دهندتوانند مجدداً استیضاح دیگری را 

 114اصل

ی خود را به پادشاه دولت بایستی استعفاندگان به دولت رأی اعتماد ندهد ،ـ چنانچه کنگره نمای1

 . رییس دولت جدید معین گرددقانون اساسی ،99س براساس ماده سپتقدیم کرده و

، کاندیدای فاء به پادشاه استیضاح را تصویب نماید وپس ازتقدیم استعـ چنانچه کنگره نمایندگان2

 برای مقام ریاست دولت معرفی شده و پادشاه 99حزبی که دولت را استیضاح کرده بر اساس ماده 

 . حکم او را تفویض خواهد کرد 

 115اصل

ـ رییس دولت پس از مشورت با شورای وزیران و با مسؤلیت خود می تواند انحالل کنگره یا سنا و 1

سپس پادشاه فرمان آن را امضاء کرده و تاریخ انتخابات جدید تعیین خواهد . دیا هردو را پیشنهاد نمای

 . شد
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 . ـ زمانی که دولت استیضاح شده باشد ، نمی تواند پیشنهاد انحالل مجلسین را مطرح نماید2

 5مگر در مواردی که در ماده . ـ انحالل پارلمان تا یک سال پس از انحالل قبلی ممکن نخواهد بود3

 . نی شده استپیش بی

 116اصل

ـ یک قانون سازمانی چگونگی اعالم وضعیت فوق العاده ، اضطراری و حکومت نظامی و همچنین 1

 . محدودیتهای مربوط به آن را معین خواهد کرد

کثر برای ـ اعالم وضعیت فوق العاده از سوی دولت بایستی از طریق مصوبه شورای وزیران و حدا2

مدید ت. جلسه داده و آن را بررسی نمایدگره نمایندگان باید فوراً تشکیلکن. روز انجام گیرد15مدت 

مصوبه دولت بایستی محدوده . کنگره نمایندگان ممکن نمی باشدوضعیت فوق العاده بدون مجوز

 . جغرافیایی تحت تأثیر وضعیت فوق العاده را نیز مشخص نماید

جوز کنگره نمایندگان امکان اما با مـ اعالم وضعیت اضطراری از طریق مصوبه شورای وزیران 3

 اجراء و مدت آن را تعیین مصوبه مربوط به وضعیت اضطراری بایستی صراحتاً اثرات آن ، منطقه.دارد

 . دیگر قابل تمدید استروز30اند بیش از سی روز باشد که تااین مدت نمی تو.نماید

و پس از پیشنهادات دولت اعالم ـ اعالم حکومت نظامی باتصویب اکثریت مطلق کنگره نمایندگان 4

 . مدت زمان و شرایط دیگر آن را مشخص خواهد کردکنگره نمایندگان محدود اجراء. شدخواهد 
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. ـ در زمانی که یکی از شرایط فوق جاری باشد نمی توان کنگره نمایندگان را منحل نمود5

چنین در شرایط مذکور همد بایستی فوراً تشکیل جلسه دهد،ایام تعطیالت باش کنگره دردرصورتی

چنانچه کنگره منحل ، یا دوره آن به .اه های کشور وقفه ای ایجاد نمودعالیت دستگفنمی توان در 

، نمایندگی دائمی کنگره وظایف آن را به عهده شد و یکی ازشرایط مذکور پیش آیدپایان رسیده با

 . خواهد گرفت

مسؤولیتهای دولت و اعضای آن ، درـ اعالم وضعیت فوق العاده ،اضطراری وحکومت نظامی 6

 . تغییری نخواهد کرد

 117اصل

ـ عدالت از مردم سرچشمه می گیرد و قضات با برخورداری از استقالل و پایبندی به قانون به 1

 . نمایندگی از سوی شاه آن را اجراء می نماید

 . ـ قضات را نمی توان خلع یا بازنشسته نمود مگر بر طبق قانون 2  

ن هایی که قانون مشخص می نماید ای عدالت و دادخواهی انحصاراً به دادگاهها و دیواـ اجر3 

 . مقررات ، اختیارات و روش های قضایی را نیز قانون معین خواهد ساخت. مربوط می گردد،

ـ دادگاه ها به غیر از وظایفی که در بند قبل مشخص گردید و صراحتاً براساس قانون معین می شود 4

 . ات دیگری ندارند، اختیار
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سلسله مراتب دادگاه های .ـ اصل وحدت سلسله مراتب قضایی،اساس تشکیالت دادگاه ها می باشد5

اینگونه دادگاهها منحصراً برای اعضاء نیروهای مسلح بوده و در .نظامی راقانون معین خواهد ساخت

 . زمان حکومت نظامی حوزه فعالیت آنها بر طبق قانون اساسی خواهد بود

 . ـ تشکیل دادگاههای استثنایی ممنوع می باشد6         

 118اصل

همچنین همکاری با دادگاهها در جریان تحقیقات .کام و آرای قضات اجباری میباشداجرای اح

 . قضایی اجباری است

 119اصل

مچنین خدمات دادگستری برای ه.مقرر می سازد،رایگان استمواردی که قانون دادگستری در

 .  بضاعت مالی برخوردار نیستند ، رایگان خواهد بودکسانی که از

 120اصل

 .ـ اقدامات قضایی علنی خواهد بود مگر در مواردی که قانون معین می سازد1

 . ترجیحاً بایستی حضوری انجام گیرد  دادگاهها و رسیدگی به اتهامات،ـ تشکیل2

 . باالخص در موارد جنایی
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 .  در جلسه علنی دادگاه قرائت شودـ احکام صادره با ذکر دالیل بایستی3

 121اصل

عملکرد دستگاههای قضایی موجب زبانهای ناشی از اشتباهات قضایی،همچنین زبانهای ناشی از

 . پرداخت غرامت توسط دولت و طبق قانون خواهد شد

 122اصل

 ها ی و دادگاهنحوه کار و چگونگی اداره دادرسانی قوه قضائیه ، چگونگی تأسیس،ـ قانون سازم1

 .اشدبپرسنل قضایی می ین تعیین کننده آیین نامه قضات وهمچنی.رامشخص می نماید

، آیین نامه ، یک قانون سازمانی.ا ناظر می باشدعملکرد دادگاههـ شورای کل قوه قضائیه بر2

 . انتصابات ، ارتقاء ، بازرسی و سیستم انضباطی آن را مشخص خواهد ساخت

ورا نیز به عهده خواهد داشت  از ریاست دیوان عالی که ریاست شـ شورای کل قوه قضائیه متشکل3

نفر 12 نفر ،20ناز ای.صوب می شوندعضو دیگر است که به مدت پنج سال توسط پادشاه من20و 

هر دو مورد این در. بود نفر به پیشنهاد سنا خواهد 4به پیشنهاد کنگره و نفر4ازمیان قضات ،

همچنین . أی بدهند پنجم اعضای کانون وکال و قضات به آنها رحقوقدانان بایستی شناخته شده و سه

 .سال سابقه کار قضایی داشته باشند15باید بیش از
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 123اصل

 .قانون اساسیگهبانی اززمینه نرین مرجع قضایی میباشد ،مگردرعالی باالتـ دیوان1

شاه منصوب می اساس قانون توسط ورای کل قوه قضائیه پیشنهاد و برـ رییس دیوان عالی توسط ش2

 .شود

 124اصل

ـ دادستانی بدون اینکه به زبان دیگر نهاد ها عمل نماید وظیفه دفاع از حاکمیت قانون ، حقوق 1     

همچنین . شهروندان و منافع عامه را به طور تسخیری به درخواست طرفهای ذینفع به عهده دارد

 . جتماعی در دادگاه ها دفاع نمایدمنافع االل دادگاه هها مراقبت کرده و ازموظف است از استق

 . ـ دادستانی وظایف خود را از طریق سازمانهای مختص به خود انجام خواهد داد2

 . ـ یک قانون سازمانی آیین نامه دادستانی را تنظیم خواهد نمود3        

ـ دادستان کل کشور به پیشنهاد دولت و به توصیه شورای کل قوه قضائیه ، توسط پادشاه 4

 .نصوب می شودم

 125اصل

 . مشارکت در هیأتهای منصفه دردستگاه دادگستری شرکت نمایندشهروندان میتوانند با

 . چگونگی تشکیل هیأت های منصفه را قانون معین خواهد ساخت
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 126اصل

پلیس قضایی در اجرای وظایف خود یعنی تحقیق ، کشف جرم و تضمین حقوق مجرمین در 

 . زد ، وابسته به قضات ، دادگاه ها و دادستانی می باشدچارچوبی که قانون معین سا

 127اصل

دیگر را حین خدمت در دادگستری سمتی  آنها و دادستانها نمی توانند درـ قضات ، دستیاران1      

، چگونگی اتحادیه های حرفه ای قانون.دیکاها عضویت داشته باشندسنپذیرفته و یا در احزاب و

 . ن خواهد ساختقضات و دادستانها را معی

ـ قانون ، چگونگی و نحوه اعالم مخالفت و اعتراض اعضای قوه قضائیه را مشخص کرده و 2

 . استقالل کامل آنها را تأمین می نماید

 128اصل

شکلهای مختلف آن و تحت مالکیت هر کس که باشد بخشی از اقتصاد بوده و ـ کل کشور در1

 . همانند منافع عمومی حمایت می شود

لتی ، بخش دوبنا برقانون. قانون قرار دارندالیتهای اقتصادی بخش دولتی مورد حمایتـ فع2

همچنین . انحصارات به ویژه در.درآمدها یا خدمات اساسی حفظ نمایدمیتواند اختیارات خودرا در

 . دیگر بخشها بپردازدعمومی اقتضاء نماید به همکاری باچنانچه منافع 
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 129اصل

بیمه های اجتماعی و در فعالیتهای دولتی که عملکرد آنها  مشارکت مردم را در قانون، نحوهـ1       

 . مستقیماً بر کیفیت زندگی و رفاه اثر می گذارد ، معین خواهد ساخت 

لیتهای اقتصادی حمایت کرده وبا تنظیم مقررات مناسب فعاـ دستگاههای دولتی بایستی از2

سهام شرکت های تولیدی حمایت  دستیابی کارگران بههمچنین بایستی از.ا ترویج نمایدها رتعاونی

 . نماید

 130اصل

تصادی به ویژه کشاورزی ، توسعه و مدرنیزاسیون کلیه بخشهای اقـ دستگاههای دولتی در1     

 . ها ارتقاء یابدکیفیت زندگی اسپانیایی ع دستی مشارکت خواهند کرد تاشیالت و صنایدامداری،

 . قررات ویژه ای را برای مناطق کوهستانی تدوین خواهدکردـ برای همین منظور م2     

 131اصل

ـ دولت از طریق قانون برای فعالیتهای اقتصادی برنامه ریزی کرده تا نیازها را برطرف کرده و 1        

 . موجب توسعه مناطق ، بخشها و رشد درآمد و ثروت گردد
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درنظر گرفته و به همکاری و دمختار راستی پیشنهادات جوامع خوهای دولت بایـ برنامه ریزی2

بدین منظور یک شورای اقتصادی تشکیل . مشورت با سندیکاها و دیگر سازمانهای اقتصادی بپردازد

 .که ترکیب و نحوه کار آن را قانون معین می سازد.خواهد شد

 132اصل

ل بودن ، غیر اساس اصول غیر قابل انتقاحقوقی اموال دولتی و مشترک را برـ قانون ، چارچوب 1

 . ن خواهد ساخت، معیصی نکردن و بی توجهی نکردن به آنقابل مصادره بودن ، استفاده اختصا

مناطق دریایی ،سواحل ، .ستند که توسط قانون مشخص میشود، ثروتهایی هـ ثروتهای عمومی2

 .رودها و درآمدهای طبیعی جزیی از آنها هستند

 .  اداره و نگهداری از آنها را معین می سازدـ قانون ، مالکیت دولت و ملی ، نحوه3  

 133اصل

 . ـ تنها دولت از طریق قانون حق وضع مالیات را دارد1

دیگر قوانین می توانند امع خودمختار وشوراهای محلی نیزبا توجه به قانون اساسی وـ جو2

 . درخواست مالیات برای امور محلی خود بنمایند

 .ز طریق قانون به مصرف برسدـ کلیه منافع مالیاتی بایستی ا3
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 . ـ دستگاههای دولتی تنها مطابق قانون می توانند هزینه های خود را انجام دهند4

 134اصل

 . ـ تهیه بودجه کل کشور به عهده دولت بوده و مجلسین وظیفه بررسی و تصویب آن را دارند1

زینه های بخش دولتی ذکر ـ بودجه کل کشور برای یک سال تنظیم شده و در آن کلیه درآمدها و ه2

 .همچنین بایستی منافع حاصل از مالیات آن مشخصاً ذکر شود. خواهد شد

 . دـ دولت بایستی حداقل سه ماه قبل از پایان سال ، بودجه را به کنگره نمایندگان معرفی نمای3

 ، به صورت خودکار سال اقتصادی جدید به تصویب نرسدروز اولـ اگربودجه کشور تا قبل از4

 . بودجه سال قبل تجدید شده تا زمانی تا زمانی که بودجه در حال بررسی تصویب گردد

ـ علیرغم تصویب بودجه ، دولت می تواند لوایح قانونی مبنی بر افزایش یا کاهش هزینه ها و 5

 . درآمدها را پیشنهاد نماید

ای وزیران رسیده تا ـ کلیه پیشنهادات مبنی بر کاهش یا افزایش بایستی قبالً به تصویب شور6

 . مورد بررسی قرار گیرد

تنها می تواند آنها را درصورتی که پیش . ـ بودجه کشور نمی تواند به تدوین مالیاتی بپردازد7

 . بینی ده باشد ، اصالح نماید
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 135اصل

 .ـ دولت برای انتشار اوراق قرضه یا اخذ اعتبار نیاز به مجوز قانونی دارد1        

اخذ شده برای پرداخت پرداخت بهره ها یا اصل اوراق قرضه همیشه به عنوان ـ اعتبارات 2

هزینه های مذکور بایستی با شرایط .خواهد شد و قابل اصالح نمی باشدهزینه ها در بودجه ثبت 

 . قانونی اوراق قرضه انطباق داشته باشد

 136اصل

ت اقتصادی دولت و بخش دولتی ـ دیوان محاسبات عالیترین مرجع بررسی حسابها و مدیری1       

آنها به بررسی حسابهای دولتی می ین وابسته بوده و به نمایندگی ازاین دیوان مستقیماً به مجلس.است

 . پردازد

 و بایستی مورد تأیید قرار ـ صورت حسابهای بخش دولتی به دیوان محاسبات ارسال شده2

هیه کرده و در صورتی که خالفی انجام دیوان محاسبات نیز گزارشی ساالنه برای مجلسین ت.گیرد

 . شده بایستی آن را مشخصاً اعالم نماید

استقالل و عدم وابستگی برخوردار خواهند یوان محاسبات مانند دیگر قضات ازـ اعضای د3

 . بود
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ـ یک قانون سازمانی ، ترکیب سازماندهی و وظایف دیوان محاسبات را معین خواهد  4

  .ساخت

 137اصل

 . مات کشوری را شهرستانها ، استانها و جوامع خود مختار تشکیل می دهداساس تقسی

 . تقسیمات مذکور از خودمختاری در مدیریت برخوردار خواهند بود

 138اصل

 قانون اساسی را تضمین نموده و بایستی توازن اقتصادی 2ماده ـ دولت اصل همبستگی ذکر شده در1

باالخص باید توجه خاص به جزایر .سپانیا درنظر گیرد را برای مناطق مختلف امناسب و عادالنه

 . داشته باشد

ـ اختالفات موجود مابین جوامع خودمختار به هیچ وجه نباید موجب تبعیضات اجتماعی و 2

 . اقتصادی گردد

 139اصل

 .ـ حقوق و وظایف اسپانیایی ها در کلیه مناطق کشور یکسان می باشد1

 تدوین نموده که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مانع آزادی ـ هیچ مسؤولی نمی تواند مقرراتی2

 .تردد و اسکان اشخاص و اموال در اسپانیا گردد
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 140اصل

ی کامل برخوردار شخصیت حقوقستانها را تضمین نموده و آنها ازقانون اساسی خودگردانی شهر

هردار و مشاورینش ش وابسته به شهرداریهای است که ازدستگاه و ادارات محلی آنها.خواهند بود

ردم محل و از طریق انتخابات آزاد، مستقیم و مخفی، مشاورین شهرداری توسط م.تشکیل شده است

قانون . ، منصوب می شودشهردار توسط مردم یا مشاورین منتخب .براساس قانون، انتخاب می شوند

 . شرایط چگونگی تشکیل هیأت مدیره های شهرداریها را معین خواهد ساخت،

 141اصل

 مجموع شهرستانها و حقوقی خاص ومستقل خود بوده وازدارای شخصیت استانها ـ1        

هرگونه تغییری در حدود استانها بایستی از طریق یک قانون .دهستانهای خود ، تشکیل می شوند

 .سازمانی به تصویب مجلسین برسد

 . ـ دستگاه و ادرات خود مختار استانها ، بایستی انتخاب شوند2

داخل استانها تشکیل ع کرده و یک گروه خودمختار را در چند شهرستان می توانند تجمـ3

 . بدهند

 .، ادارات مستقل خود را به صورت شورایی اداره خواهند کردـ مجمع الجزایر و جزایر4
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 142اصل

کسری درآمد آنها با .انجام وظایف خود را داشته باشندادارات محلی بایستی درآمد کافی برای 

 . ارکت دولت و جوامع خود مختار رفع خواهد شدمش

 143اصل

ستانهای همجوار که شهر. این قانون اساسی آمده است2 اجرای حق خودمختاری که در اصلـ در1

فرهنگ و اقتصاد مشترک هستند می توانند به ایجاد جوامع خودمختار با توجه به قانون دارای تاریخ ،

 . اساسی و دیگر قوانین ، بپردازد

بدین . ـ ابتکار روند خودمختاری بایستی از سوی نمایندگان ادارات مربوطه ذینفع آغاز گردد2

شورای محلی . صورت که دوسوم جمعیت دارای حق رأی شهرستانها از آن حمایت نمایند

 .درخواست کننده ، پس از شش ماه بایستی انتخاب مذکور را انجام دهند

 انتخابات رأی کافی بدست نیاورد ، درخواست ـ در صورتی که ابتکار خودمختاری در3

 . سال ممکن است5جدد خودمختاری تنها پس از گذشت م

 144اصل

 : مجلسین از طریق یک قانون سازمانی می توانند به دالیل منافع ملی 
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مجوز ایجا یک جامعه خود مختار را به شرط اینکه تنها از یک استان تشکیل شده باشد و ) فال

 .  را نداشته باشد ، صادر نمایند143ـ 1 در اصل شرایط ذکر شده

تشکیالت ادغام نشده اند ، ن خودمختار را برای مناطقی که درایجاد یک سازمامجوز) ب 

 . صادر نماید

 . آمده است را کنترل نمایند143ـ2دمختاری ها چنانچه در اصلروند خو)ج

 145اصل

 .  عنوانی امکان پذیر نیستـ ایجاد فدراسیون مابین جوامع خود مختار تحت هیچ1

جوامع ـ قانون ، شرایط و چگونگی انجام مناسبات در زمینه مدیریت و ارائه خدمات مابین 2

به مجوز قبلی مجلسین مع خودمختارنیازتوافقات همکاری مابین جوا.خودمختار را معین میسازد

 . دارد

 146اصل

فع تهیه شده و برای تصویب نهایی به طرح سازمانی جوامع خود مختار بایستی توسط پارلمان ذین

 . مجلسین ارائه شود
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 147اصل

ـ طرح سازمانی جوامع خودمختار ، اساس مقررات جوامع خودمختار را تشکیل داده و دولت از آن 1

 . همانند مقررات حقوقی خود حمایت خواهد کرد

 : ـ طرح سازمانی جوامع خود مختار باید 2

 . ر قومیت مخصوص به خود معرفی نمایدجامعه خودمختار را با ذک) الف 

 .محدوده جغرافیایی خود را مشخص سازد) ب 

 . سازمانها و مؤسسات مخصوص به خود و مقر آنها را تعیین نماید) ج 

حوزه فعالیتهای خود را با توجه به چارچوب قانون اساسی و نحوه انتقال قدرت را مشخص ) د 

 . نماید

ده سازمانی جوامع خود مختار تنها در موارد پیش بینی شـ انجام اصالحات در تشکیالت 3

طریق یک قانون سازمانی بایستی به تصویب مجلسین درطرح آنها صورت گرفته که درهر حال از

 . برسد

 148اصل

 : اختیارات جوامع خود مختار در موارد ذیل حاصل می شود 
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 .اول ـ سازماندهی مؤسسات مربوط به خود •

در تقسیمات شهرستانها و دهستانهای مربوط به خود ، در دوم ـ انجام تغییرات  •

 . صورتی که شهرستانهای مذکور مجوز آن را به جوامع داده باشند

 .سوم ـ مسکن و شهرسازی •

 . چهارم ـ ایجاد آتیه عمومی در داخل جوامع خود •

در صورتی که توسعه آن تنها در داخل جامعه خود آنها انجام . پنجم ـ راه و راه آهن  •

 . ی گیردم

 .مچنین می توانند به توسعه وسائل حمل و نقل بپردازنده •

 . ششم ـ ایجاد بنادر و فرودگاههایی که فعالیت تجاری نداشته باشد •

 .هفتم ـ کشاورزی و دامداری با توجه به مقررات کلی اقتصاد کشور •

 .هشتم ـ بهره برداری از کوهستانها و جنگلها  •

 .زیستنهم ـ مدیریت در حفاظت از محیط  •

 . دهم ـ انجام پروژه های ساخت و بهره برداری از آب •
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 .یازدهم ـ ماهیگیری در آبها و رودهای داخلی  •

 .دوازدهم ـ برپایی نمایشگاه های مربوط به خود •

توسعه اقتصادی جوامع خود با توجه به چارچوب سیاستهای حمایت ازسیزدهم ـ  •

 .اقتصادی کشور

 .چهاردهم ـ توسعه صنایع دستی •

 .دهم ـ ایجاد موزه ها ، کتابخانه ها و تاالرهای موسیقی مخصوص به خودپانز •

 .شانزدهم ـ مالکیت اموال هنری مخصوص به خود •

 .، تحقیقاتی و آموزش زبان مخصوص به جامعه خودهفدهم ـ رشد و توسعه فرهنگی •

 .هیجدهم ـ برنامه ریزی برای رشد صنعت جهانگردی

 . ی رشد و استفاده مناسب از اوقات فراغتنوزدهم ـ برنامه ریزیهای ورزشی برا •

 .بیستم ـ ارائه کمک های اجتماعی •

 .بیست و یکم ـ ارائه درمان و بهداشت •

 .بیست و دوم ـ نگهبانی و حفاظت از ابنیه و تأسیسات •
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هماهنگی و مدیریت پلیس محلی که بر اساس یک قانون سازمانی اختیارات و وظایف آن معین 

 .خواهد شد

ت پنج سال و از طریق انجام اصالحات در تشکیالت سازمانی ، جوامع ـ پس از گذش2

 .  قانون اساسی افزایش دهند149خودمختار می توانند اختیارات خود را در چارچوب اصل 

 149اصل

 : ـ اختیارات دولت مرکزی موارد ذیل را در بر می گیرد 1

 .ف یکسان باشندحقوق و وظایاول ـ تضمین شرایط، برای اینکه اسپانیایی ها در •

 .دوم ـ امور تابعیت ، مهاجرت ، خارجیان و حق پناهندگی •

 سوم ـ روابط بین المللی •

 چهارم ـ دفاع و نیروهای مسلح •

 پنجم ـ دستگاههای قضایی •

احضارات قضایی بایستی به صورتی انجام گیرد که در . ششم ـ امور جزایی و زندانها •

 . ندمحدوده وظایف جوامع خود مختار دخالت ننمای
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هفتم ـ قوانین کار ، به طوری که اجرای آن بر سازمانهای جوامع خود مختار تأثیر  •

 .نگذارد

هشتم ـ قوانین مدنی شامل مقررات حقوقی ـ مدنی ، ازدواج ، ثبت احوال ، به نحوی  •

 . که در اختیارات جوامع خود مختار دخالت ننمایند

 .ینهم ـ قوانین مربوط به دارایی های فرهنگی و صنعت •

 .دهم ـ تجارت خارجی و قوانین گمرکی و انبارداری •

 . یازدهم ـ سیستم پول ، تسعیر ، مقررات اعتباری ، بانکها و بیمه ها •

 .دوازدهم ـ مقررات مربوط به واحد اندازه گیری ها و ساعت رسمی کشور •

 .سیزدهم ـ برنامه ریزیهای کلی اقتصادی •

 .چهاردهم ـ اقتصاد و دارایی کل •

 .فزایش و هماهنگی تحقیقات علمی و فنیپانزدهم ـ ا •

 .شانزدهم ـ هماهنگی امور بهداشتی و مقررات مربوط به تولیدات دارایی •
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هفدهم ـ مقررات کلی بیمه های اجتماعی بدون دخالت در خدمات اجتماعی جوامع  •

 .خود مختار

 مقررات اجرایی آن بدون هیجدهم ـ تدوین چارچوب حقوقی دستگاههای دولتی و •

تدوین قوانین مربوط به . سازمان های اداری مخصوص جوامع خود مختاردردخالت 

مصادره دولتی ، قراردادها و واگذاری های دولتی و مشخص نمودن مسؤلیتهای 

 .دستگاههای قضایی

 . نوزدهم ـ ماهیگیری در دریاها ، بدون دخالت در اختیارات جوامع خود مختار •

 ، نورگذاری سواحل و عالئم دریایی ، بنادر بیستم ـ کشتیرانی تجاری ، پرچم کشتیها •

و فرودگاههای عمومی ، کنترل و حمل و نقل هوایی ، خدمات هواشناسی و شماره 

 .گذاری هواپیماها

بیست و یکم ـ راه و راه آهن ، درصورتی که توسعه آن بیش از یک جامعه خودمختار  •

ابرات ، ارتباطات هوایی را در بر گیرد ، حمل و نقل ، ترافیک و تردد خودروها ، مخ

 .، زیر دریاییها و ارتباطات رادیویی
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بیست و دوم ـ تنظیم مقررات و تقسیم درآمدهای حاصل از آب ، درصورتی که آبها  •

دربیش از یک جامعه خودمختار جاری باشد ، تأسیسات برقی در صورتی که انرژی 

 . مذکور از محدوده یک جامعه خودمختار خارج شود

ـ تنظیم مقررات کلی مربوط به محیط زیست بدون دخالت در بیست و سوم  •

تنظیم مقررات اساسی مربوط به کوهستانها ، جنگلها و . اختیارات جوامع خود مختار

 . آبزیان

 . بیست وچهارم ـ ایجاد ابنیه دولت که چند جامعه خودمختار در آن ذینفع باشند •

 بیست و پنجم ـ چارچوب کلی معادن و انرژی        

بیست و ششم ـ چارچوب تولیدات ، تجارت ، مالکیت و استفاده از سالحها و مواد  •

 . منفجره

بیست و هفتم ـ مقررات کلی مطبوعات ، رادیو تلویزیون و کلیه وسایل ارتباط جمعی  •

 . با احترام به اختیارات جوامع خود مختار

موزه ها ، ازحفاظت . فرهنگی و هنری اسپانیاداراییهای بیست و هشتم ـ دفاع از •

 . کتابخانه ها و بایگانیهای ملی با احترام به اختیارات جوامع خودمختار

 .بیست و نهم ـ امنیت اجتماعی ، بدون دخالت در اختیارات پلیس های محلی •
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سی ام ـ تنظیم شرایط اخذ ، صدور و ارزشیابی مدارک آکادمیک و حرفه ای ،  •

 .مین اجرای آن قانون اساسی جهت تض27ربوط به اصل ممقررات 

 .سی و یکم ـ آمارگیری برای مقاصد دولتی •

 .سی و دوم ـ انجام انتخابات سراسری جهت همه پرسی •

ـ بدون دخالت در اختیارات جوامع خودمختار ، دولت ارائه خدمات فرهنگی را وظیفه اصلی 2

ار فراهم خواهد خود دانسته و تسهیالت الزم را برا ی ایجاد ارتباطات فرهنگی مابین جوامع خود مخت

 . ساخت

ه جوامع ـ اختیاراتی که به صراحت در این قانون برای دولت مرکزی ذکر نگردیده می تواند ب3

مع خودمختار نیزذکر قوانین سازمانی جوا اختیارات درکه اینگونهدرصورتی.خودمختار واگذار شود

ق و وظایف دولت هر صورت حقودر.  به تدوین مقررات آن بپردازددولت بایستینشده باشد ،

 . مرکزی بر حقوق و وظایف دول خودمختار ارجحیت دارد

 150اصل

ـ مجلسین می توانند در زمینه اختیارات دولتی ، به برخی یا کلیه جوامع خودمختار تدوین مقررات 1

بدون دخالت در اختیارات دیوانها ، و در . قانونی را در چارچوب اصول یک قانون ، واگذار نماید

 . قانون ، چگونگی کنترل مجلسین بر تدوین اینگونه مقررات مشخص خواهد شدچارچوب 
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ه صورتی که دولت می تواند مالکیت برخی از امالک خود را بـ ازطریق یک قانون سازمانی ،2

قانون همچنین بایستی چگونگی واگذاری .قابل واگذاری باشند ،به جوامع خودمختارواگذار نماید

 .سط دولت را معین سازداموال و کنترل آنها تو

ـ دولت می تواند قوانینی را تدوین نماید که اختیارات واگذار شده به جوامع خودمختار را به 3

مجلسین بایستی با اکثریت مطلق اینگونه لوایح قانونی را به . دلیل منافع عمومی ، کاهش دهد

 . تصویب برساند

 151اصل

 انجام گیرد 143ـ 2مان در نظر گرفته شده در اصل ـ درصورتی که ابتکار خود مختاری در مدت ز1

و عالوه بر این سه چهارم نمایندگان یا سازمان های مربوطه هر استان یا حداقل اکثریت رأی 

.  ضرورتی ندارد148 ـ 2دهندگان آن را تأیید نمایند ، مدت پنج ساله در نظر گرفته شده در اصل 

أی اکثریت مطلق صاحبان رأی مورد تأیید قرار گیرد ، همچنین درصورتی که از طریق همه پرسی و ر

 . ضرورتی ندارد

ـ در صورت بوجود آمدن شرایط ذکر شده در بند قبلی ، آماده سازی طرح سازمانی 2

 : خودمختاری به طریق ذیل می باشد 
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اول ـ دولت از نمایندگان و سناتورهای مناطقی که تقاضای خودمختاری نموده اند ، دعوت به 

 آورده تا مجمعی تشکیل داده و طرح سازمانی خودمختاری را تدوین کرده و به تصویب اکثریت عمل

 .مطلق برسانند

دوم ـ پس از تصویب طرح سازمانی توسط مجمع مذکور ، طرح به کمیسیون قانون اساسی 

کمیسیون در مدت دوماه با همکاری مجمع ، طرح را بررسی نموده تا . کنگره ارسال خواهد شد

 . ترکاً به توافق دست یابندمش

سوم ـ اگر طرح به تصویب کمیسیون و مجمع رسید ، متن آن در مناطق مورد نظر به همه پرسی 

 . گذارده خواهد شد

چهارم ـ پس از همه پرسی درصورتی که طرح سازمانی به تأیید رسید ، به مجلسین ارائه خواهد 

 قرارداده و سپس پادشاه آن را به عنوان مجلسین متن طرح را در اجالس رسمی مورد تصویب.شد

 . قانون امضاء خواهد نمود

پنجم ـ در صورتی که توافق ذکرشده در بند دوم بدست نیاید ، طرح سازمانی به عنوان الیحه 

گذاشته می قانونی پس از تصویب در مجلسین در مناطق خواهان خودمختاری به همه پرسی 

 . خواهدشدهای ذینفع،مراحل بعدی اجرادرصورت تأیید درهمه پرسی استان.شود
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ـ موضوعات چهارم و پنجم ذکر شده در بند قبلی درصورتی که در یک یا چند استان مورد 3

تأیید قرار نگیرد ، مانع تأسیس جامعه خودمختار در دیگر استانها ، به نحوی که در قانون سازمانی 

 . این اصل آمده است ، نخواهد شد1بند 

 152اصل

انین سازمانی تصویب شده به رویه ای که در اصل قبلی ذکر شد ، نهادهای خودمختار ـ در قو1

رسی باشد که به تناسب همه پب شده درانتخا) پارلمان(ی بر مبنای یک مجمع قانونگذاری بایست

همچنین یک شورای دولتی با اختیارات اجرایی و اداری .جمعیت آن ،نماینده مناطق مختلف باشد

کم او توسط پادشاه توشیح می رییس دولت آن توسط مجمع انتخاب شده و حتشکیل شده که 

لتی در رییس و اعضای شورای دو.ن مرجع جامعه خودمختاری می باشدشورای دولتی عالیتری.شود

اختیارات شورای عالی وظایف یک شورای قضایی بدون دخالت در.مقابل مجمع مسؤل می باشد

سازمانی خودمختاریها چگونگی و نحوه  درقوانین.وددرمحدوده خود عهده دارمیشقضایی را

سازماندهی مذکور بایستی بر مبنای قوانین سازمانی پیش .کت دروظایف قضایی قید خواهد شدمشار

موارد پیش بینی شده بدون دخالت در .بینی شده قوه قضائیه و استقالل و وحدت قضات صورت گیرد

 های قضایی خودمختار انجام شده که سازمان روندهای قضایی در مقابل سازمان،123در اصل 

 .دارای اختیار در مراحل اولیه قضایی می باشند
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ـ پس از اینکه قوانین سازمانی خودمختار به تصویب و تأیید رسید ، تنها در مواردی که پیش 2

 . بینی شده است یا توسط همه پرسی ، قابل اصالح خواهند بود

وزه های انتخاباتی مشترک ایجاد کرده و از شخصیت ـ شهرستانهای همجوار میتوانند ح3

 . حقوقی کامل برخوردار خواهند بود

 153اصل

 : ز طریق ذیل انجام می گیرد کنترل فعالیتهای سازمان های جوامع خودمختار ا

 . قانون اساسی دررابطه با تدوین مقررات و قوانین آنها توسط دیوان)الف

 کشور و در رابطه با اجرای اختیارات تفویض شده در توسط دولت با مجوز قبلی شورای) ب 

  .150 اصل 2بند 

 . توسط دیوان اداری در رابطه با ادارات خودمختار و مقررات آنها) ج 

 .توسط دیوان محاسبات در رابطه با امر اقتصادی ) د 

 154صلا

ا به عهده داشته و یک نماینده منتخب از جانب دولت ، مدیریت ادارات دولتی در جوامع خودمختار ر

 . به هنگام لزوم به هماهنگی با ادارات دولتی و خودمختار می پردازد
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 155اصل

ـ اگر یک جامعه خودمختار وظایف معین شده در قانون اساسی و دیگر قوانین را انجام ندهد و یا 1

حله اول طوری عمل نماید که به شدت منافع کلی اسپانیا را در معرض خطر قرار دهد ، دولت در مر

درصورتی که به هشدار دولتی توجهی نشود ، دولت با تصویب . به رییس جامعه هشدار خواهد داد

اکثریت مطلق آراء سنا می تواند جامعه خودمختار را مجبور به اجرای قوانین بنماید تا منافع کلی 

 .کشور حفظ شود

 دستورات الزم را به کلیه ـ در اجرای اقدامات پیش بینی شده در بند قبلی ، دولت می تواند2

 . مسؤلین جامعه خود مختار تحمیل نماید

 156اصل

ـ جوامع خودمختار از خودمختاری مالی برای توسعه و اجرای اختیارات خود برخوردار خواهند 1

این خودمختاری با توجه به اصول هماهنگی با اقتصاد کل کشور و همبستگی مابین کلیه . بود

 .می گیرداسپانیایی ها ، انجام 

ـ جوامع خودمختار می توانند به نمایندگی از دولت به جمع آوری ، اداره و هزینه درآمدهای 2

 . مالیاتی با توجه به قوانین بپردازند
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 157اصل

 : ـ درآمدهای جوامع خودمختار عبارتند از 1

ار شده و ـ مالیاتهایی که جمع آوری آنها به طور کلی یا جزیی توسط دولت به آنها واگذ) الف 

 .مشارکت در دیگر درآمدهای دولتی

 .ـ مالیاتها و تعرفه های مخصوص به خود) ب 

 . ـ درآمدهای حاصل از صندوق دولتی که توسط بودجه کل کشور مشخص خواهد شد) ج 

 .ـ درآمدهای حاصل از منافع اعتباری) د         

خارج از محدوده خود ، وضع ـ جوامع خودمختار به هیچ وجه نمی توانند مالیات بر امالک 2

 .نمایند و یا اینکه مانعی برای آزادی جابجایی کاالها یا خدمات ایجاد نمایند

، چگونگی اختیارات مالی ذکر شده در بند یک ، مقررات برای نون سازمانیـ از طریق یک قا3

 . شدحل اختالفات و نحوه همکاری های مالی دولت و جوامع خودمختار در نظر گرفته خواهد 

 158اصل

در بودجه کل کشور ، با توجه به میزان خدمات و فعالیتهایی که هر جامعه خودمختار برای کل -1

کشور انجام داده است و کمک های اساسی برای خدمات کلی ، بودجه ای برای جوامع خودمختار 

 . در نظر گرفته خواهد شد 
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ختلف و ایجاد همبستگی ، یک ـ برای اصالح عدم توازنهای اقتصادی موجود در مناطق م2

صندوق کمک برای سرمایه گذاری ایجاد خواهد شد که درآمد آن توسط مجلسین مابین جوامع 

 .خودمختار تقسیم خواهد شد

 159اصل

چهار نفر از . ـ دیوان قانون اساسی مرکب از دوازده نفر بوده که توسط پادشاه منصوب می شوند1

 سه پنجم آراء نمایندگان ، چهار نفر به پیشنهاد سنا و با تصویب آنان به پیشنهاد کنگره و با تصویب

 . سه پنجم آراء سناتورها ، دونفر به پیشنهاد دولت و دونفر به پیشنهاد شورای کل قضاییه ، می باشد

ـ اعضای دیوان قانون اساسی بایستی از میان قضات ، دادستانها ، اساتید دانشگاه ها ، 2

این حقوق دانان بایستی حداقل پانزده . تی و وکالی شناخته شده انتخاب شوندکارمندان عالیرتبه دول

 .سال سابقه کار داشته باشند

 سال ، یک سوم آنها تعویض 3 سال انتخاب شده و هر 9ـ اعضای دیوان قانون اساسی برای 3

 .خواهند شد

ی ، وابستگی به ـ اعضای دیوان قانون اساسی نمی توانند نمایندگی ، سمتهای سیاسی و ادار4

 احزاب یا سندیکاها ، فعالیتهای قضایی و دادرسی و یا هرگونه فعالیت حرفه ای و تجاری 
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اعضای دیوان قانون اساسی از استقالل و آزادی مخصوص اعضای قوه قضاییه برخوردار خواهند 

 . بود

 . کردـ اعضای دیوان قانون اساسی مستقل بوده و نمی توان آنها را از کار بر کنار 5

رییس دیوان قانون اساسی توسط اعضای آن و برای مدت سه سال انتخاب شده و توسط پادشاه 

 .منصوب می گردد

 160اصل

 : اختیارات دیوان قانون اساسی سراسر کشور را دربرگرفته و عبارت است از ـ1

رت ، اعالم مغایرت قوانین ، مقررات و احکام قضایی با قانون اساسی ، درصورت مغای) الف 

 . ر خود راازدست نخواهند داداعتباقضایی که قبالً صادر شده باشند،احکام 

 . این قانون آمده است53ـ 2یهایی که در اصلبررسی تجاوز به حقوق و آزاد)ب

 . بررسی اختالفات مابین دولت و جوامع خودمختار و یا اختالف مابین هرکدام از آنها) ج 

 . ط این قانون یا قوانین سازمانی دیگر به عهده آنها گذارده شودبررسی اختیارات دیگری که توس) د 

ـ دولت می توانددر مقابل دیوان قانون اساسی از مقررات تدوین شده توسط سازمانهای 2

جلوگیری مذکور موجب معلق شدن اینگونه مقررات می . جوامع خودمختار جلوگیری نماید

. ج ماه این مقررات را تأیید یا مانع اجرای آنها شوددیوان قانون اساسی بایستی حداکثر تا پن.شود
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 161اصل

 : ـ مشروعیت دارند 1

رییس دولت ، مدافع ملت ، پنجاه نماینده ، پنجاه سناتور ، سازمان های اجرایی جوامع ) الف 

آنها ، حق درخواست مغایرت قوانین با قانون اساسی را از ) پارلمانهای ( خودمختار یا مجمع های 

 . قانون اساسی دارنددیوان

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، مدافع ملت و دادستان کل حق درخواست حفاظت ) ب 

 . قانونی را از دیوان قانون اساسی دارند

ـ یک قانون سازمانی محق بودن و مشروعیت داشتن دیگر سازمان ها و اشخاص را برای ارائه 2

 .  خواهد ساختدرخواست در موارد دیگر از قانون اساسی را معین

 162اصل

درصورتی که یک سازمان قضایی در رویه قضایی خود احساس نماید که احیاناً حکم صادره اش با 

قانون اساسی مغایرت دارد ، مشکل را می تواند به دیوان قانون اساسی ارجاع دهد ، ولیکن رأی 

 .دیوان قانون اساسی به هیچ وجه حکم قضایی محسوب نمی شود

 163اصل

اعتبار آن همانند احکام . حکام دیوان قانون اساسی در بولتن رسمی دولت منتشر خواهد شدـ ا1
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نمی توان در مقابل احکام دیوان ، فرجام خواهی . قضایی می باشد و از تاریخ نشر آن معتبر می گردد

مودن سی و یا محدود نآرای صادره دیوان قانون اساسی مبنی بر مغایت یک قانون با قانون اسا.نمود

 . همه الزم استیکی ازحقوق،همگانی بوده و اجرای آن بر

 .قانون معتبر خواهد ماند. ـ درصورتی که رأی صادره اعالم مخالف ننماید2

 164اصل

یک قانون سازمانی ، شرایط نحوه عملکرد ، سازماندهی و رویه ارائه درخواستها را به دیوان انون 

 . اساسی معین خواهد ساخت

 165اصل

 اصل 2 و 1اد انجام اصالحات در قانون اساسی بر مبنای پیش بینی های انجام شده در بندهای پیشنه

 . اجراء خواهد شد

 166اصل

درصورتی که . مجلسین برسدتصویب سه پنجم نمایندگان هریک ازـ پیشنهادات مذکور بایستی به 1

سناتورها تشکیل خواهد کمیسیون مساوی مرکب از نمایندگان و افق مابین مجلسین حاصل نشود ،تو

 .شد تا متن اصالحیه را تهیه کرده و به تصویب مجلسین برساند
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ـ درصورتی که مجدداً با رویه ذکرشده در بند قبلی توافق حاصل نشود و اکثریت مطلق سناتورها 2

ه به آن رأی مثبت داده باشند ، کنگره نمایندگان می تواند با رأی اکثریت دوسوم نمایندگان ، اصالحی

 . را تصویب نماید

ـ درصورت تصویب اصالحات و درصورت درخواست یک دهم نمایندگان هریک از 3

 . مجلسین ، اصالحیه مذکور در مدت پانزده روز پس از تصویب به همه پرسی گذارده خواهد شد

 167اصل

نوان ـ هنگامی که پیشنهاد بازنگری کلی قانون اساسی شود یا بازنگری پیش عنوان ، فصل دوم ع1

اول ، با عنوان دوم درخواست شود ، دوسوم نمایندگان هریک از مجلسین باید آن را تصویب نموده و 

 . مجلسین بالفاصله منحل خواهند گردید

ـ مجلسین منتخب بایستی مجدداً پیشنهاد را تأیید و متن جدید قانون اساسی را تهیه و دوسوم 2

 .نمایندگانشان به آن رأی مثبت دهند

از تصویب اصالحیه قانون اساسی توسط مجلسین ، اصالحیه مذکور برای تأیید به همه پرسی ـ پس 3

 . گذارده خواهد شد

 168اصل

 .  ، نمی تواند آغاز گردد116اصالح قانون اساسی در زمان جنگ با موقعیت های ذکر شده در اصل 
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 169اصل

 . اساسی اسپانیامحسوب نمی گرددنپاورقی لوح قانون ـ این شرح ضمیمه بوده و ازجمله اصول قانو

 ) متتم جنبی ( 

 . اول ـ قانون اساسی به حقوق تاریخی مناطق با قومیت خاص احترام می گذارد

، در چارچوب قانون اساسی و قوانین سازمانی خودمختاری شناسایی کنونی حقوق مذکور

 .انجام خواهد گرفت

 قانون اساسی آمده است ، منافاتی با ، این12سن صغیر بودن اشخاص که در اصل دوم ـ اعالم 

 . حقوق ویژه و آداب اقوام مذکور نخواهد داشت

نیاز به گزارش قبلی جامعه و مالیاتی مجمع الجزایر قناری ،سوم ـ ترمیم چارچوب اقتصادی 

 . خودمختار قناری یا سازمان مربوطه دارد

انند آنها را حفظ نموده و چهارم ـ جوامع خودمختاری که بیش از یک دادگاه دارند ، می تو

این تقسیم بندی بایستی با توجه به قانون سازمانی قوه قضاییه و . اختیارات را بین آنها تقسیم نمایند

 . وحدت استقالل آن انجام گیرد
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 ) متمم موقت (

اول ـ مناطقی که دارای خودمختاری موقت هستند ، می توانند با تصویب اکثریت مطلق 

 را که به نمایندگان 142 اصل 2 ابتکار طرح خودمختاری ذکر شده در بند سازمانهای مربوطه

 . شهرستانها یا سازمانهای مربوطه واگذار شده ، آغاز نمایند

دوم ـ مناطقی که قبالً طرحهای سازمانی خودمختاری را تهیه نموده اند می توانند پس از اعتبار 

 عمل نموده و آن را پس از تصویب 148اصل  2یافتن این قانون به طرق پیش بینی شده در بند 

 توسط 151 ـ 2اکثریت مطلق به اطالع دولت برسانند ، طرح سازمانی خودمختاری با توجه به اصل 

 . سازمان مربوطه تهیه خواهد شد

 2سوم ـ ابتکار روند خودمختاری واگذارشده به گروه های محلی و اعضایش چنانچه در بند 

برگزاری اولین انتخابات محلی پیش بینی شده در این قانون به تعویق می  آمده است ، تا 143اصل 

 . افتد

درخصوص ناوارا و به دلیل عدم اطالع از الحاق به شورای کل باسک و یا درخواست : چهارم 

 قانون اساسی ، ابتکار روند 143خودمختاری ، به جای اجرای قانون تدوین شده در اصل 

سازمان مذکور تصمیم نهایی را گرفته و .  مربوطه واگذار می شودخودمختاری به سازمان قومی
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درصورتی که تصمیم مذکور رأی کافی بدست نیاورد ، .آن به همه پرسی گذارده خواهد شدنتیجه 

 .  امکان پذیر است143 ـ 3تنها درخواست مجدد آن از مدت زمان در نظر گرفته شده در اصل 

. ر تشکیل دهندصورت تمایل می توانند ، جوامع خودمختاپنجم ـ شهروندان ساوتا و ملیا در 

، اعضای شهرداریهای این دو شهر نی ومجوز مجلسین، از طریق یک قانون سازما144باتوجه به اصل 

 .می توانند ابتکار روند خودمختاری را آغاز نمایند

 ارائه ششم ـ در صورتی که چند طرح سازمانی خودمختاری به کمیسیون قانون اساسی کنگره

ن دوماه پیش بینی شده در اصل شود ، درخواستها بر اساس نوبت بررسی خواهد شد و مدت زما

 .، از زمانی آغاز خواهد شد که کمیسیون آن را تحت بررسی قرار دهد151

 : هفتم ـ سازمان های موقت خودمختار ، در این صورت منحل خواهند گردید 

 .  های سازمانی خودمختاریشده در طرحپس از تأسیس سازمانهای پیش بینی ) فال

، به 143ابقت با اصل شرایطی که یقین شود طرح خودمختاری به دلیل عدم مطدر) ب 

 .تصویب نخواهد رسید

 .درصورتی که سازمان موقت پس از سه سال ، حق خود را به مرحله اجراء نگذارد) ج 

 : هشتم 
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ند پس از اعتبار یافتن آن اختیارات و ـ مجلسینی که این قانون اساسی را تصویب نموده ا1

مدت نمایندگی این مجلسین حداکثر . وظایف ذکر شده در قانون اساسی را به عهده خواهند گرفت 

 .  پایان خواهد گرفت1981 ژوان 15تا تاریخ 

 نهایی این قانون به  ، از آنجایی که احیاناً تصویب99ـ باتوجه به موارد ذکر شده در اصل 2

 . مدت سی روز برای اجرای اصل مذکور درنظر گرفته خواهد شد،درازا کشد

در این مدت رییس دولت فعلی اختیارات و وظایف ذکر شده در این قانون اساسی را عهده دار 

 استفاده نموده یا با ارائه استعفاء راه 115وی می تواند از اختیارات شناخته شده در اصل . خواهد بود

 ، 101 اصل 2وار سازد که در نتیجه پیش بینی های انجام شده در بند  هم99را برای اجرای اصل 

 . اجراء خواهد گردید

 و درصورتی 115ـ درصورت انحالل مجلسین ، براساس پیش بینی های انجام شده در اصل 3

 هنوز اجراء نگردیده شده باشد ، مقررات قبلی 69 و 68که موارد قانونی ذکرشده در اصول 

 قانون اساسی 70به استثنای موارد پیش بینی شده در حرف بند یک اصل .  خواهند بودانتخاباتی معتبر

 . پیش بینی شده است69ـ 3و سن رأی دهندگان ، که در اصل 

نهم ـ پس از سه سال از انتخابات اولین اعضاء دیوان قانون اساسی ، چهار نفر از اعضای آن به 

 میان دو پیشنهاد دولت و دو پیشنهاد شورای کل قوه این اعضاء از. حکم قرعه جایگزین خواهند شد
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پس از گذشت سه سال دیگر چهار نفر بعدی از میان پیشنهادات مجلسین . قضائیه خواهند بود

 ، 159 اصل 3پس از آن پیشنهادات بر مبنای پیش بینی های انجام شده در بند . جایگزین خواهند شد

 . ادامه می یابد

 ) م لغو کننده ممت( 

 در مورد اصالحات سیاسی ، قانون جنبش های ملی 1977 ژانویه 4 مورخ 1 قانون شماره ـ1

 مارس 9 ، قانون کار مورخ 1945 ژوئیه 17 ، قانون اقوام اسپانیایی مورخ 1958 می 17مورخ 

 ژوئیه 26 ، قانون جانشینی رییس کشور مورخ 1942 ژوئیه 17 ، قانون مجلسین مورخ 1938

 ، 1945 اکتبر 22 و همه پرسی ملی مورخ 1967 ژانویه 10ضم به آن مورخ  و اصالحیه من1947

 . لغو می شوند

 که 1839 اکتبر 25ـ درصورتی که بتوان اعتبار برخی از قوانین را حفظ کرد ، اعتبار قانون 2

. برای همیشه لغو می شود. استانهای آالوا ، گویی پوت کوآ و ویتکایا را تحت تأثیر قرار می دهد

 .  نیز برای همیشه لغو می شود1867 ژوئیه 21بار قانون اعت

 . ـ همچنین اعتبار کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون شناخته شوند ، لغو می شود3
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 ) متمم پایانی ( 

همچنین به . این قانون پس از انتشار متن رسمی آن در بولتن رسمی دولت اعتبار می یابد

 .  منتشر خواهد شدزبانهای دیگر اسپانیا

 آموزشی  های هزینه

 1999بنابر تولید ناخالص داخلی بر مبنای هزار میلیون طی سال آموزشی   های نرخ هزینه

 عمومی  های هزینه 4560,5

 خانوادگی  های هزینه 1270,9

 کلی   های هزینه 5751,4

   درصدآموزشی برمبنای  های نسبت به کل هزینه تولید ناخالص داخلی نرخ 5,9
 تولید ناخالص داخلی نرخ  97839,8

 1999نرخ بودجه اختصاص یافته به سطوح مختلف آموزشی بر مبنای هزار میلیون طی سال 

  پیش دبستانی و ابتداییآموزش  1264,7

 آموزش متوسطه  1331,1
  عالیآموزش  852,4
 آموزش خصوصی  66,0

   ای آموزش فنی و حرفه 147,9

 الیتهای آموزشی دیگر فع 30,2

  کادر آموزشی 30,3

 تحقیقات آموزشی 1,8

 مراکز آموزشیمدیریت  88,6

 تحصیلی  های  هزینهکمک 117,5

 اجتماعی  های  هزینهکمک 307,4

  کلجمع 4,447,9
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 1999نرخ مراکز مختلف آموزشی و بودجه اختصاص یافته به این مراکز بر مبنای هزار میلیون پزوتا طی سال 

 39167داد تع

 2867پزوتا 
 پیش دبستانیآموزش مراکز 

 19328تعداد

 21926پزوتا
  خصوصیمراکز آموزش

 284383تعداد

 1975پزوتا
  ابتداییمراکز آموزش

 256673تعداد

 62277پزوتا
   عالیآموزشمراکز 

 342776تعداد

 3758پزوتا
 مراکز آموزش پایه

 942327تعداد

 92803پزوتا
 جمع 

 


