
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  برنامه ريزي درسيكز در فرايند تمركز و عدم تمرهمايش      

 

341 

  چالش ميان تمركز و عدم تمركز: آموزشي پس از ادغام دو آلمان نظام
    

    ضي دانشگاه شهيد بهشتيدانشجوي كارشناسي ارشد آموزش ريا:آزاده زماني ابيانه
  دانشگاه شهيد بهشتي دانشيار آموزش رياضي: زهرا گويا

                                                              
    چكيده 

پس از ادغام دو آلمان، نظام آموزشي اين كشور با چالش هاي جدي مواجه شد كه يكي از عمده ترين 
 مورد - به سمت عدم تمركز- مورد آلمان شرقي-ركز نظام آموزشيآن ها تالش براي حركت از تم

براي رويارويي با اين چالش بزرگ، تالش هاي زيادي در آلمان .  و بر عكس بود-آلمان غربي
صورت گرفت و از تجارب دو نظام آموزشي متمركز و غير متمركز بهره برده شد تا نقطه تعادل 

  .ركز گرايي ايجاد شود جديدي در اين جريان تمركز زدايي وتم
در حال حاضر كه بحث تمركز و عدم تمركز در نظام  برنامه ريزي درسي ايران مطرح است و با توجه 

دانش، متأثر از نظام آموزشي آلمان -به اين كه برنامة درسي ايران در بخش هاي فني و حرفه اي و كار
زيرا آشنا . ، مي تواند آموزنده باشدبوده است، آشنايي با چالش هاي جديد در نظام آموزشي آلمان

شدن با نظام هاي آموزشي كشورهاي مختلف جهان، صرف نظر از قضاوت دربارة موفقيت يا عدم 
موفقيت آنها، مي تواند فرصتي را فراهم كند تا ضمن درك بهتر نقاط ضعف يا قوت برنامة درسي 

جربيات بومي و جهاني، تكرار كنندة  ايران، درصدد رفع يا تقويت آن برآمده و با پند گرفتن از ت
  . هاي ناموفق نباشيمتجربه
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    مقدمه
سي نيز به ر دةبنابراين، برنام است و قرن حاضر يكي از دغدغه هاي اساسي دنيا در، آموزش 

 . مورد توجه مي باشد آموزشيك نظام يت ي موفقعنوان يكي از اصلي ترين عوامل مؤثر در
جايي كه  شرايط سياسي جامعه است، تا از متأثر ام دنيا بسيارتم  برنامه درسي درن،يچنهم

 درسي رياضي را  متأثر از شرايط سياسي دانسته و آن را به ة، برنام) 1997 (2الرتون  و1كلمنتس
آلمان پس از ادغام  كشور اتفاقي كه در .عنوان يكي از اصول آموزش رياضي معرفي كرده اند

 لين دربر زيرا فروريختن ديوار ، از سياسي بودن آموزش است بارزيةدو آلمان رخ داد ، نمون
 ، موجب تحوالت سياسي عظيمي 1991سال  شرقي در اتحاد مجدد آلمان غربي و  و1989سال 
ديگر زمينه هاي اقتصادي،  اين تحوالت در خ اين كشور شد كه چگونگي تأثيريتار در

  . آموزشي  قابل تأمل است خصوصاً اجتماعي و
 ،آموزش به عنوان يك نهاد مستقل در اين 1945سال  آلمان در جدايي دو  سال قبل از70 تنها 

 در وجود آمد و اولين نظام آموزشي متمركز اوايل قرن نوزدهم توسط دولت پروسه كشور ب
اما با شكست دولت پروس ، اصالحات آموزشي اي ) . 2000-3فيليپس( بنا نهاده شد اين كشور

انجام شد كه در پاس داشت وي ،چند مكان ) 1767-1835 (4لتتوسط ويلهم فن هامبو
  .]10[دانشگاهي نيز به نام او بنا شده است 

جمهوري   ، نظام آموزشي در1991سال    دو آلمان درمجدداتحاد  پيش از  تاپس از آن و
  سوسياليستي بودةايده هاي جامع ثر ازأمت  متمركز ودموكراتيك آلمان شرقي به صورت كامالً

چوب فشرده منظم تهيه شده و تدريس به رچا  درسي رياضي براساس يك ةآن  برنام كه در
آلمان غربي ، نظام  ليكن در .ه مي شديمداران اراكنترل شديد سياست با صورت معلم محور و
  .]16[ پلوراليستي بودةاساس ايده هاي جامع بر و آموزشي غيرمتمركز

آلمان شرقي ، ايالت  يستي جمهوري دموكراتيك درل سال ، با شكست رژيم سوسيا40پس از 
 ساختاران ، ين جري در ا.بهبود ببخشند هاي جديد تالش كردند تا ساختارهاي مديريتي خود را

به گونه اي كه با  گيرموفقيتي چشم شرقي با سرعت و آلمان مدل هاي سنتي مدارس در و
 در .ان دوباره آموزش داده شدندمعلم كردند و تغيير، آلمان غربي سازگاري داشته باشند

                                            
١ - clements 
٢ - elerton 
٣ - Pillips 
 ٤ - Wilhelmvan-Humboldt   
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 به گونه اي كه .حركت كرد متمركز آلمان غربي نيز به سمت تمركز بيشتر وزش غيرممقابل، آ
مي  مجموع ، به نظر در  . ]10[قابل كنترل است  بيشتر اهاكنون  فرايند آموزشي توسط ايالت 

 كه نحوي داده است به آرامش مناسبي رخ ساختار آموزشي با سرعت و كه الحاق اين دو رسد
تمركز زدايي ايجاد شده  اين جريان تمركز گرايي و  تعادل جديدي درة نقط؛مي توان گفت

مروري بر نظام آموزشي آلمان به عنوان  الش مي شود تات ادامهبه همين دليل ، در . است 
 نفع  داشته و اميد است از اين تجربه به،گذاشته است كشوري كه چنين چالشي را  پشت سر

  . حركت به سمت كاهش تمركز نظام آموزشي و برنامه درسي در ايران  استفاده شود 
  

  قوانين آن آلمان ، نظام مدرسه اي و  آموزش در
  
 ةهم مي شود و سن شش سالگي آغاز از ي براي كودكان معموالًجبارآلمان ، آموزش ا در

 تصويب 1990سال  نوني كه درطبق قا . ابتدايي مي روندمدارس سال ، به 4كودكان به مدت 
  سال تا سنين دبستان را در2 اياالت موظف هستند زمينه هاي تربيت كودكان باالي ،شده

به عهده ايالت هاي محلي است  نيز بودجه براي اين امر آورند و تأمينبه وجود ا همهدكودك 
سه  يكي از دركسب آموزش هاي عمومي الزم براي آينده ، هريك از دانش آموزان  پس از.

  :مي دهند ادامه  زير به تحصيل خودة متوسطةشاخ
 اين .نوع عملي است از ي هايشان بيشتريبراي كودكاني است كه توانا :1 هاپت شوله-

  .چندان موفق نبوده اند ابتدايي ة دوركه درشود واقع شامل دانش آموزاني مي  درشاخه 
  .طراحي شده است صنعت جارت و به منظور آماده كردن كودكان براي ت:2رئال شوله -
 تحصيل در ةبراي ادامرا دانش آموزان   با يك آزمون پاياني همراه است و:3گيمنازيوم -

  .كندمي مراكز مشابه آن تربيت ها و دانشگاه
  وجود دارد كه در4ت شولهم متوسطه، مدارس جامعي به نام گزاةعالوه بر اين سه نوع مدرس

بيشتر اياالت   درو سيس شده اندأين المللي تشرايط بثير أ ت تحتو اصالحات آموزشي ةنتيج
ت شوله تنها يك همكاري بين مگزا بعضي ايالت ها،  در.هنوز به صورت آزمايشي داير هستند

يك  حاال تنها زير آلمان وجود داشته اند و سه شاخه متوسطه است كه به طور سنتي در هر
                                            
١ -Hauptschule  
٢-Realschule  
٣-Gymnasium  
٤ -Gesamtschule 
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 شاخه به يك آموزان شانس بهتري براي تغيير از گزامت شوله ،دانش  در. سقف قرارگرفته اند
آن،   شوله يك مدرسه تلفيقي است كه درتايالت ها نيزگزام بعضي در . ديگر دارندةشاخ

فقط دروس اختصاصي خود را  بينند ودانش آموزان در درس هاي مشترك ، باهم آموزش مي
  .در آن شاخه مي گذرانند

در آلمان ، به  دانش آموزاني ) اعتبار بخشي دوره(رزشيابي ا   و1 مدركةتوجه به نظام پيچيد با 
كنند، يك گواهي اعطا مي شود كه معادل پايه هاي دهم در هر  شوله را تمام ميتكه گزام
 از  اصلي اين مدارس، شكستن حصارهاي اجتماعي ة ايد. سنتي متوسطه است ةسه شاخ يك از

) 1998 (2وجود اين ، همان طور كه ولراسبا .  آموزش تمام دانش آموزان با هم استقيطر
 گسترش يا محدود ةيادآور شده است ، بين  احزاب مختلف سياسي، چالش هاي زيادي دربار

  . شوله ها وجود داردتكردن گزام
، دانش آموزان تنها يك راه براي انتخاب نوع مدرسه 1960 ة دهتا قبل از  با وجود اين تنوع ،

اما در وضعيت كنوني . ذراندن آزمون ورودي مدارس جديد بود آن، گ  خود داشتند وةمتوسط
 و مي دهند اختيار دانش آموزان قرار ايالت ها، مدارس ابتدايي تنها يك پيشنهاد در بيشتر و در

 چنين، بايد توجه داشت كه درهم.  نهايي، والدين يا مديران مدرسه ها هستند ةتصميم گيرند
 ويدانش آموز و آماده كردن   پرورش استعداد خاص هر متوسطه ، ، هدف از آموزشآلمان

  .هاي فني حرفه اي يا ورود به دانشگاه است  براي دستيابي به يك شغل يا آموزش
دارند،   متوسطه باورةگزاران، حساس بودن اين تصميم گيري را در دورجا كه سياستآن اما از

گذراندن پايه هاي  ين صورت كه بعد ازبه ا. فرصتي را براي اصالح اين تصميم ايجاد كرده اند
   خود پيدا ةشاخ  سالگي ، دانش آموزان فرصتي براي تغيير12سن  پنجم و ششم تحصيلي در

اين دو  ساچسن،ر د نيايالت هاي بريمن و دارد كه دربيان مي)  1998( ولراس  البته. كنند مي
 .مي شود  تحصيلي آغاز7 ةپاي مدارس متوسطه از پايه به صورت مدارسي مستقل هستند و

مدارس  يكي از شود، بايد در سالگي تمام مي18ها قبل از  تحصيلي آنةدانش آموزاني كه دور
نظام (صورت پاره وقت ه  مدارسي كه ب- ادامه تحصيل دهند) حرفه اي  (4 يا هنرستاني3فني

  .يا تمام وقت هستند) آموزشي دوگانه 

                                            
١ -credit 
٢- Vollrath 
٣ Fachoberschulen(Technical) 
٤ - Berufschulen (Vocational) 
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 آموزان شاغل وبا هدف افزايش دانش حرفه اي ومدارس هنرستاني پاره وقت براي دانش 
برخي زمينه  در حالي كه مدارس هنرستاني تمام وقت، دانش آموزان را در. هاستعمومي آن

  . ها توجه داردهم زمان ، به رشد دانش عمومي آن هاي خدماتي مجهز مي كند و
وسط يا در رشته حد مت مدارس فني نيز دانش آموزان را براي بعضي مشاغل تجاري خاص در

شرط الزم براي ورود اين دانش آموزان آن است كه كارهايي را در  هاي فني تربيت مي كند و
 . را گذرانده باشندرئال شوله ورود به اين مدارس تجربه كرده باشند و   خودشان قبل ازةرشت

هند كه تشكيل مي درئال شوله مدارس  الً احتما كنوني را بزرگ ترين قسمت نظام مدرسه اي
كند وهدف خاصي براي ه مييهاي ضروري را به دانش آموزان ارا ها و تربيت آموزش

هاپت ت سحقيقت در ايالت هاي  شانزده گانه جديد با شك در. ها به دانشگاه نداردرساندن آن
  .ها گسترش بيشتري پيدا كردندرئال شوله  ،شوله

  خصوصاً-حرفه اي  وزش فني وآم ةين كشور آلمان، هم در گذشته و هم حال ، در زمساًسا ا
جهان بوده و هست كه پس از ادغام دو  زد سراسر، زبان-)پاره وقت(بخش آموزش دوگانه  در

از اين رو در ادامه، به طور مفصل تر . آلمان نيز هم چنان از برجستگي ويژه اي  برخوردار است
  .به اين زمينه پرداخته خواهد شد

 1ي مدارس خاص،ذهني، جسمي يا احساسي ناتوان هستند لحاظ ي كه از براي دانش آموزان
 روش ابزار و از آيند و به حساب مي2مجموعه نظام آموزش عمومي وجود دارند كه عضوي از

ه وزامر «،)1998( ولراس ةگيرند كه در حال حاضر، به گفتهاي آموزشي خاص بهره مي
  .» داردگرايشي به سمت ادغام اين مدارس با مدارس عادي وجود

ان آلماني ، رياضيات شامل حساب ، بنوشتن ز ابتدايي، كودكان مهارت خواندن و ة دوردر
مطالعات اجتماعي ،  كاربردهاي ساده و برخي مفاهيم پايه اي  هندسه را به همراه مقدماتي از

اصول  تربيت بدني و، حدي موسيقي نيز تا تاريخ ، جغرافي ، زيست شناسي ، فيزيك ، شيمي و
  .گيرندمي هبي فرامذ
سطح مدرسه دارد، آموزش حداقل  دروس باال كه بستگي به نوع و متوسطه ، عالوه بر ة دوردر
زبان هاي فرانسه ، التين ، يوناني،  كه انگليسي اجباري است و انتخاب يكي از( زبان خارجي 2

 به طور سنتي، ،قعوا در.الزامي است ) اسپانيايي، ايتاليايي، دانماركي يا روسي نيز ممكن است
ايالت بسته به نوع  ي داده مي شود و هم هردآلمان اهميت زيا هم به آموزش زبان بيگانه در

  .]9[ين را تدريس مي كنددآن ايالت ، دروس مذهبي آن  ين رايج درد
  

                                            
١ - Sonderschulen 
٢- emotional handicap 
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    يك داستان موفق: حرفه اي  آموزش فني و
يان مدرسه ، به آموزش يك پا از سال ، بعد  هر متولدين % 70اغلب دانش آموزان ، حدود 

اين نظام دروس حرفه  در. نظام آموزش دوگانه مي پردازند حرفه با مدرك رسمي دولتي در
ارگاه كآموزش عملي حرفه به طور مستقيم در و اي مربوط به يك حرفه آموزش داده مي شود

  . انجام مي گيرد ،محل كار يا كارگاهي كه براي اين منظور ايجاد شده است و
 عملي ، تضميني براي صالحيت هاي باالي حرفه اي صنعت گران و  تركيب نظري واين 

  .جهان معروف اند  سراسر كارگران فني آلماني است كه در
آموزش حرفه اي درنظام دوگانه با همكاري تنگاتنگ بين دولت فدرال ، ايالت ها ونهادهاي 

ه يبا ارا تعيين مي شود و اركارمحتواي آموزش بر اساس نيازهاي باز. گيرداجتماعي شكل مي
جايي شغلي براي جوانان را فراهم مي ه نظري وتخصصي، امكان جابةصالحيت هاي همه جانب

پاداش مي  وزش دهنده به كارآموزان جوان، نوعي دستمزد ومجالب است كه كارگاه آ. نمايد
دو ويژگي، نظام در آلمان جديد، . كندمين ميأاي را ت مدارس حرفهةهزين دولت، پردازد و

 كشورها متمايز نظام آموزش حرفه اي معمول مدارس حرفه اي بسياري از آموزش دوگانه را از
مدارس   روز در2 تا 1واحد صنعتي و  هفته در  روز در4 يا 3وزش م آيكي اين كه ،مي سازد

 وليتئواحد صنعتي با دولت فدرال و مس وليت آموزش درئمسد و ديگر اين كه انجام مي شو
  .مدرسه با اياالت مربوطه است  آموزش در
 كارگاه و آموزش حرفه اي در مدارس حرفه اي ، پشتيباني نظري از آموزش در هدف از

حدود .وزش عمومي نوجوانان است متعميق آ و) س تخصصي رود( تكميل آن 
3
 آموزش 2

س تخصصي و رومدرسه اي را د
3
 ، 2002سال  در .دهد ن را دروس عمومي تشكيل ميآ1

اين مدارس مي توانند . انداين نوع مدارس تحصيل كرده  ميليون نوجوان در8/1 "تقريبا
به صورت نيمه وقت   سال را  نيزكه هنوز قرارداد آموزش حرفه اي ندارند و18نوجوانان زير 

  .مدارس معمولي تحصيل مي كنند ، بپذيرند در
 ابتدايي ة ميليون دانش آموز در دور1/3 ، در آلمان بيش از 2003 - 2004صيلي سال تح در

 ، تعداد دانش آموزان درحال كاهش است و اين 1997اما از سال . تحصيل مي كرده اند 
  .  ادامه خواهد داشت 2015كاهش دست كم تا سال 

 حدود  ت شوله ،پ هاپايان ابتدايي در  ميليون كودك بعد از1/1سال تحصيلي حدود ن ي همدر
يوم زگيمنا  نفر در ميليون 3/2 حدود ودر رئال شوله آموزش ديده  دانش آموزميليون  3/1
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به پايان مي  ) 1آبيتور(  متوسطه با امتحانات نهايي ةدوروم يمنازي گادامه تحصيل داده اند كه در
 بعد از شفاهي است و صورت كتبي وه ب ت ، در  چهار يا حداكثر پنج رشته وحاناتمرسد و اين ا

. سسات آموزش عالي اعطا مي شودؤآن ، به فارغ التحصيالن گواهي صالحيت ورود به م
  گيمنازيوم سسات آموزش عالي با گذراندن دبيرستان فني وؤم  تحصيل درةماين ادا عالوه بر

ه  دانش آموز  گزامت شول545000سال تحصيلي حدود ن ي ادر. ]14[ فني نيز امكان پذيراست
  . را براي ادامه تحصيل انتخاب كرده اند

  
    2نظام آموزش دوگانه 

.  بين المللي پيشتاز است ةعرص مند در سومين اقتصاد ملي قدرتةآلمان جديد به عنوان دارند
اين موفقيت تصريح شده است ، ) 2006( آلمان ةطور كه در سايت وزارت امور خارجهمان

 به طور مستمر و با افزايش رشته هاي جديد در  است كهمديون نظام آموزش دوگانه اين كشور
در  .حوزه هاي جديد شغلي وبا نوسازي نظام آموزشي براي رشته هاي موجود، توسعه مي يابد

سال هاي اخير به ويژه در بخش كامپيوتر و انفورماتيك ، رشته هاي جديدي براي آموزش 
همه   واحد صنعتي در643000 حدود درحال حاضر ،.حرفه اي و مهارتي جديد عرضه شده اند
 ة رشت360حدود  مشاغل آزاد، كارآموزاني را در رشته هاي اقتصادي ، خدمات عمومي و

 ميليون 6/1   ،2002جمهوري فدرال آلمان در سال   در وحرفه اي رسمي آموزش مي دهند
  .   كارآموز از اين آموزش ها استفاده كرده اند

ه است ، در آلمان ، به هنگام انتخاب رشته براي آموزش حرفه طبق آنچه كه در اين سايت آمد
بيش از   درصد همه كارآموزان مرد و50بيش از . اي ، تأكيدهاي آشكاري قابل مشاهده است 

  .   رشته عرضه شده را انتخاب مي كنند360 رشته از 20 كارآموزان زن فقطه درصد هم70
ويژه مورد توجه وعالقه كارآموزان مرد بوده  رشته هاي زيربه ،2002از اين گذشته، درسال 

سيسات برقي أمكانيك، نقاشي ساختمان و اتومبيل، اشتغال در خرده فروشي كاال ، نصب ت: اند
: براي دختران وزنان جوان نيز رشته هاي زير از جذابيت ويژه اي برخوردار بوده اند .  وآشپزي

ه فروشي كاال، آرايش گري و كارمند كارمند دفتري، دست يار پزشك ، فعاليت دربخش خرد
  .فني دندان پزشكي 

                                            
١-abitur  
٢- Duales system 
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مين مايحتاج اوليه ، به أ با اجراي قانون جديد ت2005 بنا به استناد سايت نامبرده ، از اول ژانويه 
جستجوي كاراست ، به محض ارايه تقاضا براي دريافت كمك ،   سالي كه در25جوان زير  هر

چه براي فرصت كارآموزي يا شغلي عرضه شود و چنانمين نيازهاي اوليه بايد يك أجهت ت
 كارآموزي موجود نباشد، به او يك شغل يا كار پاره وقت ةفرد متقاضي امكان شركت در دور

زمان، پيمان كارآموزي   به طور هم2004عالوه بر اين، دولت فدرال در ژوئن . پيشنهاد مي شود
 كارآموزي و ة، به هر داوطلب دوررا با بخش خصوصي اقتصاد منعقد كرد كه طبق آن 

هركسي كه آمادگي گذراندن چنين دوره اي را داشته باشد، يك فرصت كارآموزي عرضه 
 با اجراي قانون جديد حمايت از ارتقاي شغلي 2002 سال ةعالوه بر اين ، در ژانوي. خواهد شد

 استادكاري ةج پرداخت كمك هزينه براي رسيدن به در آموزش، آن چه كه اصطالحاًةادام و
 يادگيري  ةطبق اين قانون ، نيروهاي متخصصي كه مايل به ادام.  شود، آغاز شدميه دانخو

نگهداري فرزندان   دوره وةمين هزينأباشند، مي توانند كمك مالي براي تأمين هزينه زندگي ، ت
  ميليون647 ،حدود 2008خود دريافت كنند و براي اين منظور ، دولت فدرال و اياالت تا سال 

  .يورو اختصاص خواهند داد
يا آموزش حرفه اي جديد  بزرگساالن هم اكنون در دوره هاي آموزش تكميلي بسياري از
 ، 2003 و ماه  مه 2002 آمار فدرال ، بين ماه آوريل ةطبق بررسي هاي ادار .كنندشركت مي

شغلي شركت كرده اند  بازآموزي ةيك دور در  ميليون شاغل از بيست سال به باال،5/5بيش از 
  . كه اين فعاليت ها  نقش تأثيرگذاري در حيات اجتماعي آلمان جديد دارند 

  
     فارغ التحصيالن مدارس

 ةدرصد جواناني كه دور ،90 ةطبق آمار سايت وزارت امور خارجه آلمان ، از اواسط ده
از اين .  ثابت مانده است"عمومي نظام آموزشي را با امتحانات نهايي به پايان رسانده اند ، تقريبا

 -  اجباري آموزشي را با امتحانات نهايي هاپت شولهةدرصد، يك چهارم فارغ التحصيالن، دور
 ويك چهارم -نوع عملي است  از ي هايشان بيشترياين مدرسه ها براي كودكاني است كه توانا

يا دانشگاه به  عالي تخصصي ة جهت ورود به مدرس- پايان گيمنازيوم-ديگر با مدرك آبيتور
   درصد فارغ التحصيالن هم مدرك پايان رئال شوله را كسب 40قريب . پايان مي رسانند

   اول آموزش متوسطه را بدون كسب مدرك ترك ة درصد نيز دور10نزديك  كنند ومي
 در مدارس حرفه اي مدرك فارغ التحصيلي خود را  اخير، بعداًةالبته يك سوم دست. كنندمي

  .نندكدريافت مي
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 تركيب فارغ التحصيالن

 .هاپت شولهمدرك با  فارغ التحصيالن%   25
 .با مدرك آبيتور فارغ التحصيالن%   25
 . فارغ التحصيالن با مدرك رئال شوله  40%
 . بدون كسب مدرك  10%

مدارس حرفه اي مدرك فارغ التحصيلي خود را   درهابعد% 10 از اين 3/1
 .كننددريافت  مي

  
     آموزشي پس از ادغام دو آلمان، با تأكيد برآموزش رياضي تحوالت

 »تعليم عمومي افراد« نظري، ة متوسطةقرن نوزدهم ،هدف اصلي آموزش رياضي در دور در
 1اما با سخنراني كالين. ها بودكاربردهاي آن فرمول هاي آن بسيار مهم تر از بود و رياضيات و

 برگزار شد ، خط مشي آموزش رياضي به تركيب 2رانوم در 1905سال  كنفرانسي كه در در
 آلمان ة درسي متوسطةبرنام  ، در1925سال  پيدا كرد و در ييرغكاربردي ت  و حضمرياضيات 

  . تغييراتي داده شد
آلمان غربي ساعت هاي درس رياضي كاهش يافت تا براي تدريس آموزش   در1960سال  در

همان زماني بود  ، دراين دقيقاً ري ايجاد شود و وقت بيشت»محافظه كاران مسيحي«هاي مطلوب 
 ة ، يك برنامه ريزي وسيع براي توسع1957ه دليل شوك اسپاتينك در سال  بكه درآمريكا

اما پس از چند سال به پيشنهاد . آغاز شده بود 3 رياضيات جديدةآموزش رياضي به نام دور
 ، بحث هاي فراواني  1964 و 1961درسال هاي  OECD( 4(  آموزشي و فرهنگي ةسازمان توسع

 به دنبال اين بحث ها،. درسي مدرسه اي در آلمان آغازشد ةبراي افزايش رياضي در برنام
 موجود بين ةسيس شد كه هدف آن، كاستن فاصلأ ت1965ي آلمان در سال ضايانجمن معلمان ر

. درسه اي  بود به دنياي م5 ورود رياضيات جديدةدانشگاهي با ايد رياضي مدرسه اي و رياضي

                                            
١- Felix Klein 
٢- Merano conference 
٣-New math   
٤ - Organization for Economic Co-operation and Development 
٥ - Modern mathemaics 
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به .  اتفاق افتاد 1968سال  آموزش رياضيات آلمان در با اين وجود ، تغييرات اساسي مهم در
پيشنهادهايي براي نو سازي  هاوزراي فرهنگ ايالت -KMK(1(كنفرانس  طور نمونه، در

 4 ايالت ها ملزم شدند حداكثر تا ةهم سطح مدارس عمومي مطرح شد و آموزش رياضي در
اين  . ]16[طبق اين خط مشي بازنويسي كنند  درسي مدارس خود را برة از آن،  برنامسال پس

- و برنامه  اهميت رياضي بودةصورت پيشنهادهايي كلي درباره توصيه ها يا خط مشي ها بيشتر ب
  . به صورت كاربرد تفكر رياضيات مدرن در برنامه درسي رياضي مدرسه اي  بودها عمالً

 درسي پيشنهادي خود را اجرا ةالتي  در آلمان غربي تالش كرد تا برناماي ، هر1970سال  در
 ايالت در آلمان غربي هرل توجه به استقال  اين است كه با،چه جالب توجه مي باشداما آن. كند
آن بعضي از محتواي پيشنهادي   درسي مختلف توليد كردند كه درة ايالت مختلف ده برنام10

 ةبه گفت. آن داده شده بود نگرفته بود يا تغييراتي در الت ها قرارمورد پذيرش هيچ يك از اي
 متوسطه بود كه بعضي ايالت ها، يك ةتفاوت سه نوع مدرس مشكل اصلي، در «)1998(ولراس 

مدارس مختلف  ها در ها طراحي كرده بودند كه تنها  سطح آنآن ةمه مشترك را براي ةبرنام
  ]16[".كردندمه هاي قبلي ايالت ها پيشرفت مناسبي  اما به طور كلي، برنا.تفاوت داشت

برنامه   ، ايالت هاي جديد براي پيشرفت نظام مدرسه اي و1991سال  اتحاد دو آلمان در پس از
چوب جديد آموزش رياضي مشكل بزرگي ر چاةالبته توسع. درسي جديد خود تالش كردند

 ت هاي قديم وجديد وجود نداشت وگيري بين محتواي برنامه ايال كه تفاوت چشما چر، نبود
 ةكه اكنون در برناماحتمال در ايالت هاي قديم آلمان شرقي تدريس نمي شد  تنها درس آمار و

  .كندد ، پررنگ تر جلوه ميياضي آلمان جديدرسي ر

                                            
١- Kultusministerkonferenz 
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  اصالحات آموزشي اخير و چگونگي مديريت نظام آموزش و پرورش درآلمان
  
 ، كشور شركت كننده32ميان   برگزارشد ، آلمان از2001سال   كه در1PISAآزمون جهاني در

علوم بود كه اين     دربيستمين  در رياضي و بيستمينمهارت خواندن ،   كشور دربيست و يكمين
لذا اصالحات آموزشي هم چنان به . ها بود نظام آموزشي آن در ضعف هايي دليلي بر وجود 
در راستاي . آيدها به حساب ميآموزش آن  جدي براي دست اندركاران امرةعنوان يك دغدغ

 نقش و  ، بر استقالل مدارس تصريح شده و2004سال  ها ، با تصويب قانوني در اين تالش
طبق قانون اساسي  ن ،يهم چن ]10[.گسترش يافته است  اختيارات مديران مدارس بيش از پيش

 و وزارت آموزش و  دولت فدرالةعهد مديريت كلي نظام آموزشي برن كشور ، يكنوني ا
اين دولت  نظر  اياالت و زيرةعهد پرورش و آموزش عالي است ، اما اجراي نظام آموزشي بر

همه  چارچوب قوانين دولت فدرال ، از استقالل عمل فراواني در اياالت مختلف نيز در. است 
 ين رايج دردايالت بسته به نوع  هرن گذشته ، هنوز هم ي از ا.جمله آموزش برخوردارند از امور

ايالت  يك از هر ها، درعالوه بر اين. كندآن ايالت ، دروس مربوط به آن مذهب را تدريس مي
تربيت آن   ومبوط به تعليرليت تمام امور مئو گانه آلمان جديد ، يك وزارت خانه، مس16هاي 

ب درسي اي كتا  وزارت علوم اياالت است وةعهد عهده دارد ، تغيير مواد درسي بر ايالت را بر
 در آن ايالت  ولئبايد به تاييد وزارت مس مي برند، كه معلمان براي كالس درس خود به كار

 اجراي نظام آموزشي را بر وليت تأمين بودجه تدريس وئايالت مس هر ،ني عالوه بر ا.برسد
 مدارس حرفه اي را فراهم مي كند و و دولت فدرال، تسهيالت ارتباط بين صنايع و عهده دارد

  ]9[.اجراي اين تسهيالت را دارند  نظارت برةاياالت ، وظيف
دولت فدرال و  البته بايد توجه داشت كه هر سال، نشست هايي بين نمايندگان اياالت و

- سياست هاي اياالت مختلف ويتصميم گير تا بر شودمي نهادهاي هماهنگ كننده برگزار
 مي وزراي آموزش ويهمايش دا. نندسو كهم ها راها نظارت داشته وآن هاي آنگذاري

 - وزارت آموزش دولت فدرال   عالوه بر-جمهوري فدرال آلمان   در2فرهنگ پرورش و
 عالوه بر.  ]14[ استها الزم  براي ايالتن مصوبات آة اين نهادها است كه اجراي كليةازجمل

 ختالفات دو ايجاد نظام جديد آموزشي براساس رفع اةآلمان، وظيف اين، پس از وحدت دو
مي وزارت ي كنفرانس داةعهد هدايت آن به سوي يك نظام آموزشي، بر غرب و نظام شرق و

                                            
١- Program for International student Assessment 
٢ -Standing conference of the Ministers of Education and cultural affairs 
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 مشابه ةپاي نمودن ساختار قرار در بر ، يك نظام فدرال ي درهايوجود چنين نهاد. فرهنگ است 
حقيقت با  در.  ]2[تربيت است  تلف تعليم وخبراي نظام مدرسه اي و معادل سازي اشكال م

اشتغال خود ، تالش مي شود سطح  انتخاب محل تحصيل و آلماني در ه به حق هرتوج
  .آموزشي مناطق مختلف يكسان باشد

سازماندهي  ها واداره هاي تحت پوشش دفتر نوآوري  برنامه ريزي درسي نيز يكي ازگروه
ه هاي مدرسه اي معاونت مدارس است كه متشكل از گروه هاي متعدد برنامه ريزي درسي بود

موضوعات درسي و براي تمام دوره   درسي را براي هريك ازة چارچوب برنامة تهيةو وظيف
  .]2[. هاي تحصيلي عهده داراست

 آلمان را در اين مي داند كه  ينظام آموزش يكي از برجستگي هاي ) 1377(مهر محمدي 
ربيت معلم نظام ت دست اندركار برنامه ريزي درسي آن  معلمان هستند و شاخص ترين عناصر

مهارت هاي حرفه اي سطح  تخصص موضوعي و  ازآن نيز به گونه اي است كه معلمان، عموماً
لذا معلماني كه در دوران تربيت معلم صاحب مقاله يا انتشاراتي بوده اند يا . بااليي برخوردارند

 جريان تدريس هستند وبا شركت در دوره هاي مختلف مدرسه داراي عملكرد درخشاني در در
- ه عالقسمينارهاي مرتبط با برنامه ريزي درسي عمالً ها وكنفرانس،آموزش هاي ضمن خدمت

گروه هاي برنامه ريزي درسي  حضور در مندي خود را به اثبات رسانده اند،  براي شركت و
به ازاي مدت زمان همكاري با گروه هاي برنامه ريزي درسي كه  اين عده . مي شوند دعوت
 سال طول مي كشد، عالوه بر دريافت حق الزحمه ، از امتياز كاهش ساعات 3  تا2 بين معموالً

تركيب گروه هاي برنامه ريزي درسي  در جالب است كه . موظف تدريس نيز استفاده مي كنند
مدرسان  موضوع هاي مربوط و متخصصان دانشگاهي در رشته ها و ، نمايندگان استادان و

  .مراكز تربيت معلم ديده مي شوند
  

    جمع بندي 
رات نظام آموزشي متمركزآلمان ييشود كه در كشور آلمان، تغجه مييان شد نتيچه باز آن

ن دو با چنان آرامشي ير متمركز آلمان غربي پس از اتحاد مجدد ايشرقي و نظام آموزشي غ
ب مناسبي از تمركز و عدم تمركز در ي تعادل كنوني، تركةصورت گرفته است كه در نقط

التي تا حدودي يكه هر اني با وجود ا،به عنوان مثال. رسي به خوبي قابل مشاهده است برنامه د
هاي كلي مشتركي توسط استيزي را براي خود محفوظ داشته است، اما سيار برنامه رياخت
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. ها وضع مي شود كه اجراي آن براي همگي ضروري است  التيدولت فدرال براي تمام ا
عي كه معلمان دارا هستند ، كتاب يارات وسيز با وجود اختيها نالتيك از ايحتي در سطح هر

  .الت برسديول در آن ائد وزارت خانه مسييأد به تيها با درسي مورد نظر آن
از مندي به اصالحات نيهر چند دست اندركاران امر آموزش كشور آلمان خود معترف 

 تعادل به گونه اي كه ةه نقطدن بي حركت آرام تا رسةن كشور هستند، اما تجربيآموزشي در ا
مل أار قابل تيست، بسين چالش جدي در بخش خاصي ني تشنج در مواجهه با اةنشان دهند
اني يسخن پا. رديز قرار گيد است مورد توجه دست اندركاران امر آموزش كشور نياست، كه ام

بي و د آلمان شرقي به سمت عدم تمركز آلمان غريان حركت از تمركز شدين كه در جريا
رندگان يم گيزاران و تصمگاستيد آلمان و سيد ، دولت جديدن به نقطه تعادل جديرس

    .ت بهره را ببرنديك از دو نظام آموزشي فوق، نهايي هر ياآموزشي آن ، تالش كردند تا از مزا
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