حجت السالم والمسلمین جناب آقای محمدیان

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
سالم علیکم
با احترام ،به پیوست تصویر مصوبه ی «برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران» مصوب جلسات
 857الی  872شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ  90/12/9الی  1391/6/28جهت ابالغ و اجرا ارسال
می شود.
امید است در پرتو الطاف الهی و با مساعدت و تالش خستگی ناپذیر مدیران و کارشناسان محترم،
اجرای این سند تحول آفرین گامی بلند در برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش کشور باشد و با بازنگری و
بازتولید محتوای آموزشی و کتاب های درسی ،زمینه دستیابی دانش آموزان به مراتبی از حیات طیبه و برقراری

جامعه عدل مهدوی (عج) بیش از پیش فراهم آید.

قرآن کریم :نحل 97

امام خمینی (ره) ـ 58/3/21

«بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) »1386/5/3
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َم ْن َع ِم َل َصالِ ًحا ِّمن َذ َک ٍر َأ ْو ُأن َثى َو ُه َو ُمؤْ ِم ٌن َف َل ُن ْحی َِی َّن ُه َح َیا ًة َط ِّی َب ًة َولَ َن ْجز َِی َّن ُه ْم َأ ْج َر ُهم
ون (نحل )97
ب َِأ ْح َسنِ َما َکانُو ْا َی ْع َم ُل َ

هرکس ،مرد یا زن ،عمل صالح انجام دهد و مؤمن باشد ،قطع ًابه «حیات طیبه» زنده اش می داریم

و همانا آن ها را ،در برابر بهترین اعمالی که انجام داده اند ،پاداش خواهیم داد.

تحول بنیادین در آموزش و پرورش ،تحولی عمیق و ریشه ای است که به تحول در مفاهیم نظری ،روندها و
فرایندها ،نقش ها و کارکردها و رویکردها منجر خواهد شد .در تحول بنیادین نوع نگاه به معلم ،کتاب ،مدرسه ،کالس
درس و به ویژه دانش آموز دگرگون خواهد شد .این نگاه ،معلم را در قله می بیند و همه شرایط و امکانات را برای
الگو پذیری و تأسی دانش آموز به معلم جهت دستیابی به قله های انسانیت ،علم و ادب و اخالق فراهم می آورد .تفکر و
تعقل ،خالقیت و نوآوری ،بهره مندی از روش های نوین و فناوری های جدید ،ایجاد محیطی با نشاط و شاداب ،برپایی
مدرسه دوست داشتنی ،همه و همه در خدمت تربیت دانش آموزان برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه و قرب الهی
می باشند .تحقق این مهم نیازمند باز مهندسی نیروی انسانی با محوریت استقرار نظام رتبه بندی و نظام جذب و نگهداشت
معلمان می باشد که به لطف الهی در دستور کار قرار دارد.
اینک که «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» به مثابه قانون اساسی برای تحوالت همه جانبه و دراز
مدت به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش رسیده و در دستور کار وزارت آموزش
و پرورش قرار گرفته است ،باید تمام زیر نظام ها و مؤلفه های خرد و کالن نظام تعلیم و تربیت مورد بازخوانی و بازتولید
قرار گیرد.
«برنامه درسی ملی» به عنوان یکی از زیر نظام های اصلی سند تحول بنیادین و به منزله نقشه جامع یادگیری،
زمینه ایجاد تحول همه جانبه ،گسترده و عمیق در مفاهیم و محتوای آموزشی را فراهم می آورد .این برنامه تحول آفرین
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با تدارک فرصت های تربیتی متنوع و جامع ،درصدد است تا امکان کسب شایستگی های الزم جهت درک و ا صالح
موقعیت براساس نظام معیار اسالمی توسط دانش آموزان را میسور سازد و آنان را برای تکوین و تعالی پیوسته هویت
خویش تا دستیابی به مراتبی از حیات طیبه یاری رساند .رسالت خطیر برنامه درسی ملی فراهم آوردن ساز و کارهای
مناسب برای طراحی،تدوین ،اجرا و ارزشیابی از برنامه های درسی در سطوح ملی تا محلی می باشد تا مبتنی بر فلسفه
تعلیم و تربیت اسالمی ،مفاهیم آموزشی و تربیتی به صورت نظام مند و ساختار یافته در اختیار کودکان و نوجوانان قرار
گیرد و محیطی با نشاط و مدرسه دوست داشتنی را به تصویر بکشاند.
از آنجا که موضوع برنامه ریزی درسی ،یک رشته نوپا در کشور می باشد ،لذا تدوین برنامه های آموزشی ،تألیف
کتاب های درسی ،تعیین زمان و ساعات آموزش ،روش های تدریس ،بهره گیری از روش های متنوع یادگیری و تکنولوژی
آموزشی در قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،از یک برنامه جامع و همه جانبه نگر مبتنی بر فرهنگ اسالمی ایرانی
تبعیت نمی کرده است که این امر آسیب ها و کاستی های فراوانی را به همراه داشته است .با گذشت زمان و افزایش دانش
فنی در زمینه طراحی و تولید برنامه های درسی و انباشت تجربیات مفید و مغتنم و انجام پژوهش ها و مطالعات داخلی و
تطبیقی ،ضرورت تدوین یک برنامه راهبردی و جامع برای ساماندهی بهینه برنامه درسی و تولید محتواهای آموزشی در
دوره ها و سطوح مختلف یادگیری بیش از پیش احساس می شد.
در پاسخ به این نیاز آموزشی و تربیتی ،نظام تعلیم و تربیت ،کارگروهی از خبرگان و کارشناسان ارشد آموزش و
پرورش را با همکاری صاحب نظران و استادان حوزه های علمیه و دانشگاه ها مأمور تدوین برنامه درسی ملی نمود .کار
تحقیق و پژوهش و تدوین این سند از اسفند ماه  1384با تشکیل دبیرخانه طرح در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
آغاز شد و پس از انجام مطالعات اولیه و ابالغ مصوبه هفتصد و چهل و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش
در اردیبهشت ماه  ،86با پشتوانه نیرومند حقوقی ادامه یافت .با توجه به تعیین اهداف ،تعریف و حدود طرح و خروجی
مورد انتظار ،کمیته های هفت گانه تخصصی به شرح ذیل تشکیل شد:
1ــ کمیته کلیات ،اصول و مبانی 2ــ کمیته محتوای آموزشی ،پرورشی و حوزه های یادگیری 3ــ کمیته ساختار،

مقاطع ،رشته ها و زمان 4ــ کمیته میزان اختیارات و کاهش تمرکز 5ــ کمیته ارزش یابی از پیشرفت تحصیلی
و راهبردهای یاددهی ــ یادگیری6ــ کمیته مواد ،رسانه ها و محیط های یادگیری7ــ کمیته ارزش یابی از برنامه
درسی ملی و اقتضائات اجرایی .همچنین برای جلب مشارکت فعال حوزه های صف و ستاد ،کمیته های استانی
و کمیته های ستادی طرح ،آغاز به کار کردند.
خوشبختانه با تالش خستگی ناپذیر دست اندرکاران ،اولین نگاشت این برنامه سرنوشت ساز و تحول آفرین،
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در بهمن ماه  1387آماده شد .هم زمان با بررسی و تصویب سند تحول بنیادین در شورای عالی آموزش و

پرورش (آذرماه  )1388و با عنایت به راهکار 1ــ 1سند مذکور ،کار بررسی و اصالح برنامه درسی ملی نیز سرعت یافت
و تا سال  1390بارها در معرض نقد و بررسی صاحب نظران ،مدیران و معلمان قرار گرفت و سیر تکاملی خود
را سپری کرد تا به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه شد .در دبیرخانه شورای عالی با تشکیل کار گروهی مرکب
از کارشناسان شورا و جمعی از دست اندرکاران تدوین و صاحب نظران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،ضمن
وفاداری به بنیان های اصلی برنامه از جمله الگوی هدف گذاری و عناصر و عرصه های چهارگانه ارتباطی و با تکیه بر
مبانی و داللت های مفاهیم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،متن جدید بازنگری ،اصالح و آماده شد .جلسات
هماهنگی برای تفاهم و اجماع بر اصول و مبانی سند را که اینجانب نیز بر آن تأکید داشتم برگزار و طرح را نهایی نمودیم.
باالخره پس از  11جلسه ،به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید و برگ زرینی به تاریخ آموزش و پرورش
کشور افزوده شد.
اینک یادآوری چند نکته را ضروری می داند:
1ــ تدوین و تصویب برنامه درسی ملی به عنوان نقشه جامع یادگیری برای اولین بار در تاریخ آموزش و پرورش
افتخار بزرگی است که خداوند نصیب فرمود ؛ بر این موهبت بزرگ الهی سر تعظیم فرود آورده و شکرگزاری می کنیم.
2ــ این برنامه باید نقشه راه کلیه سیاست گذاری ها و تولید محتوای آموزشی و تربیتی از جمله تولید راهنمای
برنامه های درسی دوره ها و پایه های تحصیلی ،تعیین زمان و ساعات آموزشی تدوین و تألیف کتاب های درسی و کمک
آموزشی ،تولید بسته های آموزشی ،رسانه های دیداری و شنیداری و الکترونیکی و … قرار گیرد.
3ــ اجرای مطلوب این برنامه ،نیازمند مساعدت و توجه ویژه معلمان عزیز و بهره مندی از صالحیت ها و
شایستگی های حرفه ای و تخصصی مناسب آنان می باشد ،لذا مفاد آن باید در مهندسی نیروی انسانی و در برنامه های
آموزشی ،جذب و توانمندسازی و بازآموزی معلمان در سطوح مختلف توسط دانشگاه فرهنگیان ،دانشگاه تربیت دبیر
شهید رجایی و مراکز آموزشی های ضمن خدمت مورد توجه جدی قرار گیرد.
4ــ تدوین برنامه راهبردی و جامع یادگیری مبتنی بر آموزه های اسالمی و معارف وحیانی ،متناسب با نیازهای
حال و آینده جامعه در دنیای متحول کنونی ،منطبق با ویژگی ها و نیازهای دانش آموزان و بهره مند از آخرین یافته های
علمی و پژوهشی ،کار سترگ و بلندی است که با عنایات الهی و تالش دست اندرکاران ،گام نخست آن برداشته شد و
تکمیل و تکامل آن نیازمند همراهی و مساعدت صاحب نظران و کارشناسان مجرب است که همگان را به یاری می طلبیم.
  5ــ در پایان الزم می دانم از تالش ها و زحمات کلیه کارشناسان ،محققان و پژوهشگران ،دست اندرکاران،
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مسئوالن کمیته ها و مجریان و مشاوران این طرح ملی در ستاد ،استان ها ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،
دبیرخانه و اعضای شورای عالی آموزش و پرورش ،شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش و به ویژه حجت االسالم
علی ذوعلم مدیر طرح ،حجت االسالم محمدیان رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،مهندس مهدی نوید ادهم
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش و وزرای آموزش و پرورش تشکر نمایم و از خداوند متعال مسألت دارم این
کار مهم و تأثیر گذار را که در طول  40ماه گذشته مسئولیتم دغدغه اساسی اینجانب و همکاران عزیزم بوده است توشه
آخرت قرار دهد.
				
«من الله التوفیق و علیه التکالن»
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برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران که در جلسات ،868 ،867 ،866 ،865 ،864 ،858 ،857

 871 ،870 ،869و  872تاریخ ،1391/5/16 ،1391/5/9 ،1391/5/3 ،1390/12/16،1390/12/9

 1391/6/20 ،1391/6/13 ،1391/6/6 ،1391/5/31 ،1391/5/23و  1391/6/28به تصویب نهایی
رسیده است ،به شرح زیر برای اجرا ابالغ می شود:

1ــ مبانی فلسفی و علمی برنامه درسی ملی

مبانی فلسفی و علمی این برنامه همانند سایر اسناد همطراز خود مبتنی بر مبانی نظری سند تحول
بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی (مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی) می باشد و از این
مجموعه ،آن بخش از مبانی که مستقیماً به حوزه ی برنامه درسی داللت دارد و به عنوان مبانی خاص
برنامه درسی تلقی می شود ،در پیوست آمده است.

2ــ چشم انداز

برنامه های درسی و تربیتی آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران در راستای فرهنگ و
تمدن اسالمی ــ ایرانی ،با تکیه بر میراث گران بها و ماندگار رسول الله (ص) ــ قرآن کریم و عترت (ع)  ــ
تحقق جامعه عدل مهدوی (عج) و چشم انداز نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در افق  2 1404با
1ــ برنام ه درسی ملی سندی است که نقش ه کالن برنام ه درسی و چارچوب نظام برنامهریزی درسی کشور را به منظور تحقق اهداف
آموزش و پرورش نظام جمهوری اسالمی ایران تعیین و تبیین می نماید.
2ــ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی ــ آذر ماه 1390
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بهره گیری از الگویی پیشرفته و بومی زمینه تربیت نسلی 1موحد ،مؤمن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد
به مسئولیت ها و وظایف در برابر خدا،خود ،دیگران و طبیعت ،حقیقت جو و خردمند ،دانش پژوه و
عالقمند به علم و آگاهی ،عدالت خواه و صلح جو ،ظلم ستیز ،جهادگر ،شجاع و ایثارگر و وطن دوست،
مهرورز ،جمع گرا و جهانی اندیش ،والیت مدار و منتظر و تالش گر در جهت تحقق حکومت عدل
جهانی ،با اراده و امیدوار ،خود باور و دارای عزت نفس ،امانتدار ،دانا و توانا ،پاکدامن و با حیا،
انتخابگر و آزاد منش ،متخلق به اخالق اسالمی ،خالق و کار آفرین ،مقتصد و ماهر ،سالم و با نشاط،
قانون مدار و نظم پذیر ،وفاداربه ارزشهای اسالمی ،ملّی و انقالبی و آماده ورود به زندگی شایسته
فردی ،خانوادگی و اجتماعی بر اساس نظام معیار اسالمی را فراهم میسازد.
این برنامه ها دارای ویژگی های زیر است:
1ــ مبتنی بر مبانی و ارزشها و معارف اسالم ناب محمدی (ص) ؛
2ــ برخوردار از یافته های معتبر علمی و پژوهشی با تأکید بر بومی سازی آن ها؛
3ــ بهره مند از دستاوردها و یافته های علمی فرهنگ و تمدن اسالمی ــ ایرانی؛
4ــ منسجم ،متعادل ،کارآمد ،نشاط آفرین ،پویا ،انعطاف پذیر و مشارکت پذیر در تولید و اجرا؛
  5ــ ناظر به ویژگی ها ،نیازها و فطرت الهی دانش آموزان و نیازهای اساسی جامعه؛
  6ــ بهرهمند از تجربههای موفق ملّی و جهانی با استفاده از ابزارها و شیوههای علمی و اثربخش؛
7ــ برخوردار از رویکردی نوآورانه ،آینده پژوهانه ،واق ع بینانه ،متناسب با فطرت الهی انسان ؛
  8ــ تأکید کننده بر نقش مدرسه به عنوان جلوه ای از تحقق مراتبی از حیات طیبه و زمینه ساز
جامعه عدل مهدوی (عج)  2و کانون اصلی تحقق اهداف برنامه های درسی و تربیتی.

1ــ برگرفته از هدف های کالن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی ــ آذر ماه 1390
2ــ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی ــ آذر ماه 1390ــ ص 17
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3ــ اصول ناظر بر برنامه های درسی و تربیتی

این اصول به صورت هماهنگ و درهم تنیده ناظر بر سیاست گذاری ،برنامه ریزی و مدیریت
برنامه های درسی و تربیتی از سطح ملی تا سطح مدرسه است:
1ــ3ــ دین محوری
تمامی اجزا و عناصر برنامه های درسی و تربیتی باید مبتنی بر مبانی توحیدی و اصول و ارزش های
اسالم ناب محمدی (ص )باشد .این اصل بر سایر اصول نیز حاکم می باشد.
2ــ3ــ تقویت هویت ملی
برنامههای درسی و تربیتی باید زمینهتقویت و پایداری هویت ملی را با تأکید بر تعمیق باورها و
ارزشهای اسالمی ،فرهنگ و تمدن اسالم و ایران ،زبان و ادبیات فارسی ،ارزشهای انقالب اسالمی،
میهن دوستی ،وحدت و انسجام فرهنگی ،استقالل ملی و همبستگی اسالمی فراهم آورد.
3ــ3ــ اعتبار نقش یادگیرنده
برنامههای درسی و تربیتی باید به نقش فعال ،داوطلبانه و آگاهانه دانش آموز در فرآیند یاددهی ــ
یادگیری و تربیت پذیری توجه نماید و زمینه تقویت و توسعه روحیه پرسشگری ،پژوهشگری ،خالقیت
و کارآفرینی را در وی فراهم سازد.
1
4ــ3ــ اعتبارنقش مرجعیت معلم ( مربی)
2
برنامههای درسی و تربیتی باید به نقش مرجعیت معلم در هدایت تربیتی برای تقدم تزکیه بر
تعلیم ،غنیسازی محیط تربیتی و یادگیری ،فعال سازی دانش آموزان در فرآیند یادگیری و تربیت پذیری
و ترغیب آنان نسبت به یادگیری مستمر توجه نماید .همچنین زمینه ی ارتقاء صالحیت های
اعتقادی،اخالقی،حرفه ای و تخصصی معلم را فراهم سازد.
1ــ در این سند واژه های معلم و مربی مترادف هم به کار رفته است و به فردی اطالق می شود که رسالت خطیر تربیت دانش آموزان
را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر عهده دارد( .سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی ــ آذر ماه
)1390
2ــ مبانی نظری تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی ــ آذر ماه 1390ــ ص 279
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  5ــ3ــ اعتبار نقش پایه ای خانواده
برنامههای درسی و تربیتی باید ضمن تقویت بنیان خانواده و تحکیم مناسبات خانوادگی و صله
رحم ،زمینه کسب شایستگی ها و مهارت های الزم برای تشکیل و مدیریت خانواده مبتنی بر ارزش ها و
معارف الهی و تعمیق آداب و سبک زندگی اسالمی ــ ایرانی دانش آموزان را فراهم آورد.
  6ــ3ــ جامعیت
برنامههای درسی و تربیتی باید به نیازهای گوناگون دانش آموزان و جامعه در سطوح محلی،
منطقه ای ،ملی و جهانی در کلیه ساحت های تعلیم و تربیت 1تأکید کند.
7ــ3ــ توجه به تفاوت ها
برنامههای درسی وتربیتی باید ضمن تأکید بر ویژگی های مشترک ،به تفاوتهای ناشی از محیط
زندگی (شهری ،روستایی ،عشایری ،فرهنگی و جغرافیایی)،جنسیتی و فردی دانش آموزان (استعدادها،
تواناییها ،نیازها و عالیق) توجه کرده و از انعطاف الزم برخوردار باشد.
   8ــ3ــ تعادل
برنامههای درسی و تربیتی باید به رعایت تعادل و پرهیز از افراط و تفریط و رعایت تناسب و
توازن در توجه به ساحتهای تعلیم و تربیت ،هدف ومحتوا و بهرهگیری از روشهای متفاوت در
طراحی ،تولید ،اجرا و ارزشیابی از برنامهها پایبند باشد.
9ــ3ــ یادگیری مادام العمر
برنـامههای درسی و تربیتی باید زمینه کسب شایستگی ها و مهارت های الزم برای استمرار و
معنا دار شدن یادگیری و پیوستگی تجارب یادگیری در زندگی را برای دانش آموزان تأمین کند.
10ــ3ــ جلب مشارکت و تعامل
فرآیند برنامهریزی درسی و تربیتی باید زمین ه مشارکت و تعامل مؤثر معلمان ،دانش آموزان،
1ــ ساحت ها شامل تعلیم و تربیت اعتقادی،عبادی و اخالقی،تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی ،تعلیم و تربیت زیستی و بدنی ،تعلیم  و
تربیت زیباشناختی و هنری ،تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه ای ،تعلیم و تربیت علمی و فناورانه است( .سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی ــ آذر ماه )1390
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خانواده ها و سایرگروه های ذینفع ،ذیربط و ذیصالح را در طراحی ،تولید ،اجرا و ارزشیابی برنامهها
فراهم نماید.
11ــ3ــ یکپارچگی و فراگیری
برنامه های درسی و تربیتی باید برای تمام دانش آموزان (دانش آموزان عادی ،دانش آموزان با
نیازهای ویژه و استعداد های درخشان) به صورت به هم پیوسته و یکپارچه طراحی و تدوین شود.
این برنامه ها باید با رعایت انعطاف پذیری ،با نیازهای هریک از گروه های دانش آموزان با نیازها و
1
استعداد های خاص انطباق و سازگاری داده شود.

4ــ رویکرد و جهت گیری کلی

رویکرد برنامه های درسی و تربیتی «فطرت گرایی توحیدی» است .اتخاذ این رویکرد به معنای
3
زمینهسازی الزم جهت شکوفایی فطرت الهی 2دانش آموزان از طریق درک و اصالح مداوم موقعیت
آنان به منظور دستیابی به مراتبی از حیات طیبه است.
در این رویکرد:
1ــ4ــ دانش آموز:
1ــ امانت الهی و دارای کرامت ذاتی است.
2ــ فطرت الهی در وجود او نهفته است و قابلیت شکوفایی و فعلیت یافتن دارد.
1ــ تغییرات ناشی از این انطباق و سازگاری باید به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد.
2ــ فطرت سرشتی الهی در وجود آدمی است :یعنی آدمی نسبت به مبدأ عالم هستی معرفت و گرایشی اصیل (غیر اکتسابی) دارد.
این فطرت می تواند فعلیت یافته ،صیقل بخورد و توسعه پذیرد و می تواند به فراموشی سپرده شود .فطرت در جنبه معرفتی آن ،معرفت حضوری
انسان به خداست و در بعد گرایش ،میل به پرستش ،حقیقت جویی ،فضیلت خواهی و زیبایی دوستی از اهم گرایش های فطری انسان است.
مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران ــ آذر ماه 1390ــ ص  58و 59
3ــ منظور از موقعیت ،وضعیت مشخص ،پویا و قابل درک و تغییری است که حاصل تعامل پیوسته فرد به منزله ی عنصری آگاه ،آزاد
و فعال با خداوند وگستره ای از جهان هستی (خود ،طبیعت و جامعه) در محضر خداوند متعال است (که حقیقتی برتر و خالق همه ی جهان و فراتر
از همه موقعیت ها است) .بنیان نظری تحول راهبردی در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران ــ ص 442
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3ــ همواره در موقعیت است و می تواند آن را درک کرده و با انتخاب احسن خویش در راستای
اصالح مداوم آن حرکت نماید.
4ــ توانایی انتخاب ،تصمیمگیری و خویشتن داری دارد و میتواند با محیط یادگیری ،رابطه
تعاملی برقرار کند و تابع بی چون و چرا و مقهور محیط نیست.
  5ــ از اراده و انگیز ه برخوردار است که در فرآیند یاددهی ــ یادگیری ،نقش اساسی دارد.
  6ــ درفرآیند یاددهی ــ یادگیری و تربیت پذیری و توسعه شایستگی های خویش به لحاظ ذاتی
نقش فعال دارد.
7ــ دارای قابلیتها ،تجربیات ،ظرفیتها و توانایی های گوناگون است.
2ــ4ــ معلم(مربی):
1ــ در مسیر راه انبیا و ائمه اطهار(ع) ،اسوه ای امین و بصیر برای دانش آموزان است.
2ــ با شناخت و بسط ظرفیت های وجودی دانش آموزان و خلق فرصت های تربیتی و آموزشی
زمینه درک و انگیزه اصالح مداوم موقعیت آنان را فراهم می سازد.
3ــ زمینه ساز رشد عقالنی ،ایمانی ،علمی ،عملی و اخالقی دانش آموزان است.
4ــ راهنما و راهبر فرآیند یاددهی ــ یادگیری است.
  5ــ برای خلق فرصت های تربیتی و آموزشی مسئولیت تطبیق ،تدوین ،اجرا و ارزش یابی
برنامه های درسی و تربیتی در سطح کالس را بر عهده دارد.
  6ــ یادگیرند ه و پژوهشگر آموزشی و پرورشی است.
3ــ4ــ محتوا
1ــ مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربیتی و سازوار با آموزه های دینی و قرآنی ،مجموعه ای
منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربیات یادگیری است که زمینه شکوفایی فطرت الهی ،رشد عقلی
و فعلیت یافتن عناصر و عرصه ها 1را به صورت پیوسته فراهم می آورد.
1ــ در هدف گذاری پنج عنصر :تعقل ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق و چهار عرص ه ارتباط دانش آموز با خود ،خدا ،خلق و خلقت به

صورت بهم پیوسته و با محوریت ارتباط با خدا تبیین و تدوین میشوند.
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2ــ دربرگیرنده مفاهیم و مهارت های اساسی و ایده های کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد
انتظار از دانش آموزان است.
3ــ برگرفته از یافته های علمی و معتبر بشری است.
4ــ متناسب با نیاز های حال و آینده ،عالیق ،ویژگی های روانشناختی دانش آموزان ،انتظارات
جامعه اسالمی و زمان آموزش است.
4ــ4ــ یاد دهی ــ یادگیری:
  1ــ فرآیندی زمینه ساز برای ابراز گرایش های فطری ،شناخت موقعیت یادگیرنده و اصالح
مداوم آن است.
  2ــ یادگیری حاصل تعامل خالق ،هدفمند و فعال یادگیرنده با محیط های متنوع یادگیری است.
3ــ دیدگاه دانش آموزان را به طور معنادار نسبت به ارتباط با خود ،خداوند ،دیگران و مخلوقات،
تحت تأثیر قرار دهد.
  5ــ4ــ ارزش یابی:
   1ــ به صورت مستمر تصویری روشن و همه جانبه از موقعیت کنونی دانش آموز ،فاصله او با
موقعیت بعدی و چگونگی اصالح آن متناسب با ظرفیت ها و نیاز های وی ارائه می کند.
 2ــ زمینه انتخاب گری ،خود مدیریتی و رشد مداوم دانش آموز را با تأکید بر خود ارزیابی فراهم
می کند و بهره گیری از سایر روش ها را زمینه ساز تحقق آن می داند.
3ــ ضمن حفظ کرامت انسانی ،کاستی های یادگیری را فرصتی برای بهبود موقعیت دانش آموز
می داند.
4ــ کاستی های یادگیری را فرصتی برای بهبود و اصالح نظام آموزشی می داند.
  6ــ4ــ محیط یادگیری:
1ــ با بهره گیری از ظرفیت های نظام هستی،محیطی امن ،منعطف ،پویا ،برانگیزاننده و غنی را
برای پاسخگویی به نیازها ،عالیق و ویژگی های دانش آموزان تدارکمیبیند.
2ــ مدرسه محیط یادگیری پایه و اصلی است؛ اما یادگیری به آن محدود نمی شود و سایر
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محیط ها نظیر محیط های اجتماعی ،طبیعی،اقتصادی،صنعتی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد.
3ــ با بهره گیری از ظرفیت و قابلیت محیط های مجازی و رسانه ها ،زمینه بهبود موقعیت
دانش آموزان و ارتقای کیفیت فرایند یاددهی ــ یادگیری را فراهم می آورد.
4ــ خانواده از محیط های مهم و اثربخش تربیت و یادگیری بشمار می آید که در تعامل مستمر و
مؤثر با مدرسه می باشد.
7ــ4ــ مدیرمدرسه:
1ــ معلمی مؤمن ،خالق ،متعهد ،منعطف،اهل فکر ،آینده نگر ،مشارکت پذیر ،راهبر تربیتی ،مدیر
و مدبر و دارای سع ه صدر و صالحیت های حرفه ای است.
2ــ مسئولیت تأمین و توسعه محیط یادگیری را برای شکوفایی گرایش های فطری دانش آموزان
بر عهده دارد.
3ــ مسئولیت خلق موقعیت های تربیتی و آموزشی ،انطباق یا تدوین ،اجرا و ارزش یابی برنامه های
درسی و تربیتی را در سطح مدرسه بر عهده دارد.
4ــ با برقراری روابط صحیح ،سازنده و پویا ،امکان درک و اصالح مداوم موقعیت را برای کلیه
عوامل (کارکنان و خانواده ها) و دستیابی به سازمان یادگیرنده فراهم می سازد.
  5ــ از اختیارات متناسب برای پاسخگویی و مسئولیت پذیری در کلیه امور مدرسه برخوردار
است.
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  5ــ الگوی هدف گذاری

در هدف گذاری برنامه های درسی و تربیتی ،شکوفایی فطرت و دستیابی به شئون مختلف حیات
طیبه ،جامعیت ،یکپارچگی و توجه متوازن به ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت مبنا قرار گرفته است
که در قالب چارچوب مفهومی منسجم و یکپارچه ای در تدوین اهداف سطوح مختلف ،راهنمای عمل
برنامه ریزان و مجریان خواهد بود.
ساحت های تربیت
عرصه ها
عناصر

رابط ه باخویشتن
(با محوریت
رابطه با خدا)

رابطه با
خداوند
متعال

رابط ه با خلقت
رابطه با خلق خدا
(طبیعت و…)
(سایر انسان ها)
(با محوریت رابطه (با محوریت رابطه
با خدا)
با خدا)

تعقل
ایمان
علم
عمل
اخالق

در الگوی هدف گذاری پنج عنصر :تعقل ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق و چهار عرص ه ارتباط
دانش آموز با خود ،خدا ،خلق و خلقت به صورت بهم پیوسته و با محوریت ارتباط با خدا تبیین و
تدوین میشوند.
عناصر پنجگانه در شبکهای مفهومی ،مرتبط و به هم تنیده تبیین میشوند و در فرآیند عملی تربیت
هر کدام از این عناصر ،متناسب با نیازها و شرایط دانش آموز میتوانند سرآغاز سیر تربیتی دانش آموز
باشند و سایر عناصر را تقویت و تعمیق نمایند .در میان عناصر پنجگانه ،عنصر تعقل جنبه محوری دارد
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و سایرعناصر پیرامون آن تعریف و تبیین میشوند که هر کدام از آن ها نیز دارای مراتب معینی است.

علم

ایمان

تعقل

ایمان

عمل

ایمان
اخالق

6ــ هدف کلی برنامه های درسی و تربیتی

تربیت یکپارچه عقلی ،ایمانی،علمی ،عملی و اخالقی دانش آموزان به گونه ای که بتوانند موقعیت
خود را نسبت به خود ،خدا،دیگر انسان ها و نظام خلقت به درستی درک و توانایی اصالح مستمر
موقعیت فردی و اجتماعی خویش را کسب نمایند.
انتظار میرود دانش آموزان طی دور ه تحصیالت مدرسهای ،در مجموعه عناصر پنجگانه ی
الگوی هدفگذاری ،به مرتبه ای از شایستگی های پایه دست یابند .این شایستگی ها بیان تفصیل
یافته ای از هدف کلی برنامه های درسی و تربیتی است.

7ــ شایستگی های پایه

1ــ7ــ تعقل:
1ــ درک وجود خود ،نیازها ،توانمندیها ،ظرفیتها و ابعاد هویت متعالی خویش؛
2ــ بصیر نسبت به آثار و پیامد های سبک زندگی خود؛
3ــ تدبر در صفات ،افعال و آیات خداوند متعال به عنوان خالق هستی؛
4ــ تدبر در نظام خلقت و شگفتی های آن.
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2ــ7ــ ایمان:
1ــ ایمان آگاهانه به توحید ،نبوت ،معاد ،امامت ،عدل ،عالم غیب و حیات جاودانه؛
2ــ باور به ربوبیت و حضور حکیمانه همراه با لطف و رحمت خالق یکتا در عرصه هستی؛
3ــ ایمان به انبیاء الهی ،قرآن ،پیامبر خاتم(ص) ،ائم ه معصومین علیهمالسالم 1و والیت مطلقه
فقیه و نقش بیبدیل آنها در هدایت و رستگاری بشر؛
4ــ باور به نقش دین مبین اسالم 2و نظامات آن به عنوان تنها مکتب جامع و کارآمد برای تحقق
حیات طیبه؛
 5ــ ایمان به ارزشمندی ،هدفمندی و قانونمندی خلقت و باور به زیباییهای جهان آفرینش
به عنوان مظاهر فعل و جمال خداوند؛
 6ــ ایمان به هویت الهی انسان ،کرامت او و توانمندی های جمعی و فردی انسان.
3ــ7ــ علم:
1ــ شناخت خود ،ظرفیتها و هویت خویش؛
2ــ شناخت حق تعالی ،صفات ،افعال و آیات الهی ،معارف دینی و منابع آن؛
3ــ علم نسبت به پدیدهها ،روابط ،رویدادها و قوانین جهان آفرینش و چگونگی برقراری ارتباط
انسان با آنها و بهرهبرداری بهینه از آنان؛
4ــ علم نسبت به روابط ،نقشها ،حقوق و وظایف خود و افراد و اهمیت آنها در زندگی
اجتماعی؛
  5ــ علم نسبت به گذشته و حال جوامع بشری به ویژه فرهنگ و تمدن اسالم و ایران؛
1ــ بر طبق اصول دوازدهم ،سیزدهم و چهاردهم قانون اساسی ،پیروان ادیان و مذاهب رسمی ،اجازه آموزش ویژه مذهبی را دارند ،اما
این آموزش ها باید تحت نظارت دولت باشد تا با مقتضیات زندگی مسالمت آمیز و توأم با تفاهم بین پیروان ادیان و مذاهب ،منافاتی نداشته باشد.
مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران ــ آذر ماه 1390ــ ص243
2ــ با توجه به اهمیت مسئله اقلیت ها و قومیت ها در اتحاد و انسجام ملی و اسالمی ،رعایت حقوق اقلیت ها اشاره شده در قانون
اساسی (اصل دوازدهم ،اصل چهاردهم ،اصل نهم و اصل دوم بند ششم) آموزش وجوه مشترک ادیان و مذاهب ،سیاست مناسبی است.
همان منبع

17

هنر.

  6ــ آشنایی با ویژگی های نظام مردم ساالر دینی و جایگاه و رسالت جهانی ایران اسالمی؛
  7ــ آشنایی با روش های رمزگشایی پدیده ها و رمز گردانی آن ها و ابراز آن به زبان زیباشناسی و

4ــ7ــ عمل:
1ــ عمل به آموزه های دینی و انجام آگاهانه و مؤمنانه واجبات و ترک محرمات؛
2ــ به کارگیری ظرفیت های وجودی خود برای دستیابی به هویت متعادل و یکپارچه درمسیر
رشد و تعالی خود و جامعه؛
3ــ بکارگیری آداب و مهارتها و سبک زندگی اسالمی ــ ایرانی؛
4ــ به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات درکار و زندگی؛
 5ــ بهره گیری از مهارتهای پایه برای شکل دهی هویت حرفهای آینده خود به صورت مولد و
کار آفرین؛
 6ــ بهره گیری آگاهانه از یافته های علمی،هنری ،فنی ،حرفهای و بهداشتی و زیستی و تالش
مؤثر برای تولید و توسعه آن ها؛
7ــ حفظ و تعالی محیط زیست ،میراث فرهنگی و سرمایههای طبیعی ؛
 8ــ به کارگیری مهارت های زبان و ادبیات فارسی و زبان عربی به عنوان زبان دین؛
9ــ به کارگیری مهارت های یک زبان خارجی در چارچوب بخش انتخابی (نیمه تجویزی) برنامه
درسی ،با رعایت اصل تثبیت و تقویت هویت اسالمی ــ ایرانی.
  5ــ7ــ اخالق:
1ــ رعایت تقوی الهی در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی ؛
2ــ متعهد به ارزشهای اخالقی از جمله :صدق ،صبر ،احسان و رأفت ،حسن خلق ،حیا،
شجاعت ،خویشتنداری ،قدر شناسی ،رضا ،عدالت ،قناعت ،نوع دوستی و تکریم والدین و معلم در
شئون و مناسبات فردی و اجتماعی؛
3ــ ارزش قائل شدن برای کار و معاش حالل و داشتن روحیه تالش مستمر؛
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4ــ ارزشمند دانستن عالم ،علم آموزی و یادگیری مادام العمر؛
 5ــ تقدم بخشیدن منافع ملی بر گروهی و منافع جمعی بر فردی؛
6ــ ارزش قائل شدن برای مخلوقات هستی و محیط زیست؛
7ــ التزام به اصول و ارزش های اخالقی در استفاده از علوم و فنآوری های نوین.

  8ــ حوزههای تربیت و یادگیری

حوزههای تربیت و یادگیری ،حدود محتوایی ،روشها ،فرآیندها ،و عناصر کلیدی یادگیری
را روشن میسازند .این حوزهها با یکدیگر ارتباط داشته لیکن عناوین موضوعات درسی در دورهها
و پایه های تحصیلی لزوم ًا معادل عناوین حوزهها نخواهد بود و مفاهیم حوزه های یادگیری به صورت
تلفیقی ارائه خواهد شد .مالحظات و مفروضات اولیه در استنباط و تعیین حوزههای یادگیری ،ارتباط
آن ها با هدف کلی برنامه درسی ملی ،الگوی هدفگذاری ؛ شایستگی های پایه؛ همخوانی با اسناد
فرادستی و هماهنگی با اصول حاکم بر برنامه است.
اهداف هر یک از حوزه های یادگیری از منابع زیر اخذ خواهند شد:
الف) اهداف دوره های تحصیلی 1؛
ب) شایستگی های پایه؛
ج)اهداف خاص حوزه یادگیری؛
د) اهداف مرتبط با سایر حوزه ها ؛
1ــ    8ــ عناوین حوزه های تربیت و یادگیری:
1ــ حکمت و معارف اسالمی؛
2ــ قرآن و عربی؛
١ــ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه ،اهداف دوره های تحصیلی را به تفکیک
دوره های آموزش عمومی و متوسطه دوم و ساحت های تعلیم و تربیت با استفاده از مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تهیه و همراه
با نتایج اعتبار بخشی آن جهت بررسی و تصویب به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه کند.
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3ــ زبان و ادبیات فارسی؛
4ــ فرهنگ و هنر؛
 5ــ سالمت و تربیت بدنی؛
6ــ کار و فنآوری؛
7ــ علوم انسانی و مطالعات اجتماعی؛
  8ــ ریاضیات؛
9ــ علوم تجربی؛
10ــ زبان های خارجی؛
11ــ آداب و مهارت های زندگی و بنیان خانواده.
2ــ    8ــ بیانیه حوزه های تربیت و یادگیری:
1ــ حوزهتربیت و یادگیری حکمت و معارف اسالمی
دین اسالم ،که از جانب خدای متعال بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده شامل اعتقادات ،اخالق ،احکام
و کلی ه نظاماتی است که انسانها برای رسیدن به مقصد متعالی خود بدان نیاز دارند .منابع اخذ معارف
اسالمی ،قرآن کریم ،س ّنت و سیر ه پیامبر گرامی اسالم و جانشینان معصوم آن بزرگوارــ     صلوات الله
علیهم ــ و عقل است .تعقل به معنای قدرت تجزیه و تحلیل و ربط دادن قضایا و سنجش و ارزیابی
یافتهها بر اساس نظام معیار (اسالم) است که از طرق معتبر بهدست آمده است .حکمت به معنای علم
متین ،محکم و استوار دستاورد قوه تعقل است .حکمت و بصیرت زمانی بهوقوع میپیوندد که فرد در
فرآیند صحیح تفکر با هدایت و رهبری عقل سلیم و نقل صحیح قرار گیرد .ایمان مبتنی بر تفکر ،اساس
اعمال دینی است و هیچ عمل دینی بی حضور تفکر و تعقل معنا و مفهوم ندارد .تفکر ،مطالعه و پژوهش
اساس معرفت دینی را تشکیل میدهد.
ضرورت و کارکرد حوزه :مهمترین هدف تشکیل نظام اسالمی به طور اعم و نظام آموزشی
به طور اخص ،تربیت دینی ــ به معنای عمیق و گسترد ه آن ــ است .دین مقدس اسالم برنام ه جامع تربیتی
انسان برای عبودیت و تقرب الی الله است .تعمیق معرفت و ایمان متربیان به اعتقادات ،اخالق و احکام
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الهی که همان معرفت و ایمان به دین اسالم است ،مهمترین رسالت تعلیم و تربیت در نظام اسالمی است.
حوز ه یادگیری حکمت و معارف اسالمی بستری برای تقویت اندیشه ،ایمان و عمل دینی و برنامهریزی
برای دستیابی به معرفت نسبت به برنام ه جامع تربیتی انسان است تا به متربیان ،میزانی از آگاهی درباره
اسالم را بدهد تا بتوانند بر اساس آن زندگی فردی و اجتماعی خود را بر محور بندگی خدا سامان
بدهند ،فرد را توانمند سازد که بهگونهای فعال ،جامع ه را به سوی آرمانهای اسالمی سوق دهد و در
برابر آسیب های اعتقادی ،اخالقی ،فرهنگی ،سیاسی واجتماعی ،ایستادگی و مقاومت کند و به او این
توانایی را بدهد که در آینده در تربیت فرزندان خود موفق و در تعالی جامعه مشارکت مؤثر داشته باشد.
حیات انسان ،یک حیات فکری است و تفکر ،استعدادی الهی است که در اثر تربیت به فعلیت
میرسد و انسان میتواند در پرتو تقوای الهی ،با متعادل کردن قوای درونی خویش ،از آن در مسیر
فطرت توحیدی بهرهبرداری کند .لذا فرآیند تربیت باید بهگونهای باشد که طی آن تفکر و تعقل و حکمت
پرورش یابد .تقویت این توانایی ،ایمان ،باور ،دانش و عملکرد انسان را تحت تأثیر قرار داده و زمینه
تعالی او را فراهم میسازد .فرآیند اصلی در عمل اختیاری و آگاهان ه انسان که باید در معارف اسالمی
مورد نظر باشد فرآیند شناخت فکورانه ،ایمان آگاهانه و عمل ارادی است .عملی ارزشمند است که
حاصل ایمان به دین باشد؛ ایمانی که مبتنی بر معرفت و شناخت و حاصل تفکر و تعقل فرد باشد.
قلمرو حوزه :حوز ه یادگیری حکمت و معارف اسالمی بخشی از رسالت یاد شده را در
مجموع ه برنامههای درسی بر عهده دارد ،این حوزه میتواند زمینه الزم برای درک ،تدبر ،تأمل ،تفقه
و بصیرت در دانش آموزان را فراهمکند و در نهایت ،سببشود تا فرد رفتار حکیمانهای از خود بروز
دهد .محدود ه این آموزش ،آن است که دانش آموزان دین را به عنوان راهنمای عمل و برنامه زندگی
بشناسند و براساس آن ،برنامهریزی و عمل نمایند .این معارف شامل سه بخش زیر است:
الف) اعتقادات :در حد شناخت عقالنی اصلیترین موضوعات اعتقادی شامل توحید ،معاد،
عدل ،نبوت و امامت ،والیت فقیه ،نظام خلقت و مسائل مبتال به مربوط به آنها ،بدون طرح جزئیات
تخصصی هر موضوع است؛ در واقع حکمت نظری ،یعنی دانش درباره واقعیتها (هستها) ،موضوع
این بخش از محتوا است.
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حد شناخت مسائل و موضوعات اصلی اخالقی و التزام به آن که در تکوین
ب) اخالق :در ّ
شخصیت انسان نقش محوری دارند و با توجه به مسئلهها و چالشهای اخالقی روز؛ یعنی حکمت
عملی که درباره بهترین رفتار انسان برای رسیدن به سعادت و کمال (بایدها و نبایدها) است موضوع این
بخش از محتوا میباشد.
ج) احکام :در حدی که هر فرد مک ّلف به طور معمول در زندگی فردی و اجتماعی خود بدان
نیاز دارد و در صورت عدم اطالع قبلی از آنها در انجام وظایف شرعی دچار مشکل می شود.
نتایج یادگیری دانش آموزان در حوزه حکمت و معارف اسالمی در پایان دوره های تحصیلی
عبارتاند از:
آمادگی برای دینداری و عمل به وظایف دینی مبتنی بر ایمان توأم با معرفت و شناخت؛
احساس خرسندی و رضایت از هویت اسالمی خود و عالقه و تالش برای حفظ آن؛
تالش برای رشد شعائر و فرهنگ دینی جامعه در شرایط مختلف اجتماعی؛
احساس مسئولیت نسبت به نظام اسالمی و مشارکت در پیشرفت نظام و اقتدار و سربلندی
آن در جهان؛
بهرهمندی از حکمت نظری و عملی.
2ــ حوزه تربیت و یادگیری قرآن و عربی
دین اسالم ،راه هدایت انسانها به سوی کمال و رستگاری است .خداوند با هدایت خود انسان
را به راه و مسیر حرکت به سوی کمال راهنمایی میکند .یکی از منابع اخذ معارف اسالمی ،قرآن کریم
است .قرآن کریم کتاب هدایت انسانها است.
ضرورت و کارکرد حوزه :تعمیق معرفت و ایمان دانش آموزان به اعتقادات ،اخالق و احکام
الهی که همان معرفت و ایمان به دین اسالم است ،مهمترین رسالت تعلیم و تربیت در نظام اسالمی است.
قرآن کریم ،به عنوان منبع وحی الهی و منبع اصلی اعتقادات ،اخالق و احکام است .توانایی خواندن
همراه با درک معنا ،تدبر در قرآن و انس با آن ،سبب ورود هر فرد مسلمان به دریای معارف اسالمی
است .یادگیری زبان عربی به عنوان زبان قرآن سبب میشود که فرد بتواند به طور مستقیم با کتاب الهی
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ارتباط برقرار کند ،آن را بفهمد و از رهنمودهای آن بهره ببرد .همچنین آموزش این زبان سبب میشود
که متربیان بتوانند از معارف اهل بیت علیهمالسالم و فرهنگ غنی اسالم استفاده کنند .از سوی دیگر
زبان و ادبیات فارسی با زبان عربی درآمیخته است و آشنایی با زبان عربی در یادگیری زبان فارسی تأثیر
خواهد داشت.
قلمرو حوزه :حوز ه یادگیری قرآن و عربی شامل دو حوز ه محتوایی آموزش قرآن کریم و
آموزش عربی است و حد نهایی یادگیری در این دروس به شرح زیر است:
الف) توانایی خواندن صحیح و روان قرآن کریم؛
ب) توانایی درک معنای عبارات ساده و پرکاربرد قرآن کریم؛
ج) توانایی نسبی تدبر در آیات قرآن کریم به منظور درک ساده و اولیه دقایق و ظرائف مفاهیم
آیات ،بدون آموزش تخصصی علوم قرآنی؛
د) انس مستمر و دائمی با قرآن کریم ،به نحوی که دانش آموزان ،اهل خواندن و تفکر در قرآن
باشند و این امر را الزم ه تربیت دینی و اعتالی هویت الهی خویش بدانند.
آشنایی با زبان عربی و مشخص ًا مهارتهای چهارگانه زبانی یعنی خواندن ،گوش کردن ،نوشتن
و سخن گفتن در این حوزه به میزانی است که دانشآموز را در درک معنای آیات قرآن کریم ،کالم
معصومین و متون دینی و فرهنگ اسالمی کمک کند و در تقویت زبان فارسی او مؤثر باشد.
این دو حوزه محتوایی ،ارتباط وثیقی با یکدیگر دارند و برنامهریزی آنها باید هماهنگ و مرتبط
با هم صورت گیرد و از اهداف ،محتوا و روشهای مشترک و نیز مطالب مکمل و تأیید کنند ه همدیگر
استفاده مطلوب به عمل آید.
جهتگیریهای کلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزههای تربیت و یادگیری
1
«حکمت و معارف اسالمی» و «قرآن و عربی»
سازماندهی محتوای حوزه های حکمت ومعارف اسالمی و قرآن و عربی در دوره ابتدایی به صورت
1ــ به دلیل ارتباط وسیع و وثیق محتوای دو حوزه «حکمت و معارف اسالمی» و «قرآن و عربی» سازماندهی محتوای هر دو حوزه

در یک بخش آمده است.
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تلفیقی است .در دور ه متوسطه اول حتی االمکان به صورت مجزا لیکن هماهنگ و در دور ه متوسطه دوم،
بجز در رشت ه علوم و معارف اسالمی ،به صورت تلفیقی و درس عربی به صورت مجزا ارائه میشود .در
رشت ه علوم و معارف اسالمی نیز درسهای اختصاصی در حوز ه معارف اسالمی ارایه می شود.
3ــ حوزه تربیت و یادگیری زبان و ادبیات فارسی
این حوزه شامل دو بخش زبان و ادبیات است .زبان ،فرآیندی است که از درک و دریافت
سخن آغاز میشود و به تولید کالم معنادار می انجامد .ادبیات ،تولیدی مرکب و چند سطحی است که
واج ،واژه ،معناو نحو ،سطح و جنبه هنری را نیز شامل میشود .کارکرد هنری زبان در قالب ادبیات
ظاهر میشود.
ضرورت و کارکرد حوزه :زبان و ادبیات فارسی ،رمز هویت م ّلی و سبب پیوستگی و وحدت
هم ه اقوام ایرانی وگنجین ه گرانارجی است که گذشته را به حال و آینده پیوند میدهد .در این حوزه،
دانش آموزان با پیکره نظاممند و عناصر سازهای زبان به گونهای روشمند و علمی آشنا میشوند و توانایی
خلق و نگارش و آفرینش در این حوزه را کسب میکنند.
بنیاد ارتباط انسان با دیگران بر زبان است .آموزش زبان بستر مناسبی را برای پرورش مهارتها
و ارزشهای اخالقی دانش آموزان در قالبهای متنوع زبان و ادبیات به صورت شفاهی ،دیداری و
نوشتاری و برای مقاصد و مخاطبان گوناگون فراهم میکند که شامل یادگیری زبان ،یادگیری از طریق
زبان و یادگیری دربار ه زبان میباشد .بیشترین فعالیت روزمر ه ما هنگام گفتوگو با دیگران و استفاده از
رسانهها توسط زبان شکل میگیرد .زبان دو کارکرد اصلی دارد:
1ــ ابزاری برای ارتباط در مراودات اجتماعی،
2ــ ابزاری برای ایجاد زیبایی هنری که همان ادبیات است .از زبان برای هدفهای گوناگون
استفاده میشود ،از جمله برای برآوردن نیازهای روزمره ،تأثیرگذاری بر افکار و رفتار دیگران ،ایجاد
تفاهم در روابط اجتماعی ،انجام تحقیق و کسب اطالعات ،آشنایی با پیشین ه فرهنگی ،حفظ آداب و
رسوم قومی ــ محلی ،احساس تعلق و ایجاد هویت ملی ،قدرت بیان عقاید شخصی ،دریافت ایدهها و
افکار ،بیان تخیالت و بدیعهگویی ،و دادن اطالعات در زمینههای گوناگون.
24

زبان بستری برای تفکر است .پرورش مهارتهای زبانی زمینه درک مفاهیم در سایر متون و
موضوعات درسی را فراهم کرده ،به رشد مهارتهای اجتماعی ،شخصی ،ذهنی ،ارتباطی ،فرهنگی،
مطالعه و پژوهش و ارزشهای اخالقی کمک میکند.
قلمرو حوزه :آموزش زبان و ادبیات فارسی بر چهار مهارت زبانی گوش دادن ،سخن گفتن،
خواندن و نوشتن از طریق رمزگشایی و رمزگذاری نمادهای آوایی (شنیداری) و خطی(دیداری) و
مهارتهای فرازبانی (تفکر ،نقد و تحلیل) و چگونگی کاربست آنها و نیز ادبیات فارسی تأکید دارد.
در این حوزه ،دانش آموزان به فهم زبان ،باورها ،ارزشها و نگرشها ،ساختار زبانی ،جایگاه و گشتار
زبان فارسی و پیکره نظاممند و عناصر سازهای و عوامل هنری و زیبایی در منابع اصیل و ادبیات کهن
و معاصر دست مییابند.
آموزش زبان و ادبیات فارسی ،با رویکرد ارتباطی انجام میگیرد و بر انتقال ارزشهای فرهنگ
اسالمی ــ ایرانی تأکید دارد .زبان در بستر تجربیات ارتباطی طبیعی ،بیشتر و بهتر آموخته میشود .لذا
قانونمندیهای زبانی شامل تلفظ کلمات ،ساخت کلمات و ساخت دستوری ،از طریق کسب تجربیات
واقعی و وابسته به موقعیتهای فرهنگی دانش آموزان صورت میگیرد .این امر خصوص ًا در سالهای
ا ّولیه از اهمیت ویژهای برخوردار است .مجموع ه تجربیات ارائه شده در قالبهای گوناگون زبان و
ادبیات فارسی ،دانش آموزان را افرادی پایبند به ارزشهای ملی و دینی و متخلق به آداب و اخالق
متعلق به این سرزمین می پرورد ،و آنان را در حفظ فرهنگ و تمدن خویش توانمند میکند.
جهتگیریهای کلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزه :در سازماندهی محتوا در
دور ه ابتدایی عمدت ًا کارکرد ارتباطی زبان مورد توجه قرارمیگیرد و کارکرد هنری زبان صرف ًا با هدف
لذت بردن از زبان دنبال میشود .در دوره های تحصیلی باالتر توجه به کارکرد هنری زبان با هدف انتقال
ارزشهای فرهنگی و رشد و تقویت توانمندیهای هنری متربیان و کسب هویت ملی صورت میگیرد.
4ــ حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر
فرهنگ ،مهمترین و غنیترین منبع دستیابی به هویت است و از طریق جهت دادن به شیو ه زندگی،
امکان هویتیابی را به صورت فردی و جمعی فراهم میکند .فرهنگ شامل :باورها و ارزشها ،تاریخ
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گذشته ،مفاخر ملی ،آداب و سنتها ،قوانین ،آثار باستانی ،هنر و ادبیات گذشته و معاصر است .حوز ه
یادگیری فرهنگ و هنر ناظر به درک معنا و روابط میان پدیدهها (آیه بینی و آیه خوانی) ،زیباییشناسی و
قدرشناسی نسبت به نشانههای جمال الهی و زیباییها در پیشین ه فرهنگی جامعه (نمادها ،آداب و رسوم،
ارزشها ،اسوهها و اسطورهها) و حفظ و تعالی آن است.
ضرورت و کارکرد حوزه :با عنایت به اهمیت فرهنگ و هویت ملی و نقشی که این دو
مقوله در استقالل ،خودکفایی ،ع ّزت نفس و مقابله با از خودبیگانگی ایفا میکنند ،فرهنگ و هنر از
کارآمدترین امکانات در امر تربیت محسوب می شوند و موضوعاتی هستند که از فرهنگ اسالمی ،ایرانی
و انقالبی ما نشئت گرفته و در احراز هویت ملی اثرگذار می باشند .هنر به عنوان تج ّلی باورهای جامعه
از وجوه تمایز انسان با سایر موجودات است و میتواند به عنوان یکی از بارزههای هویت و به ویژه
هویت فرهنگی و معنوی ،موجب رشد و ارتقاء تمدنو فرهنگ جوامع مورد توجه قرار گیرد.
تربیت فرهنگی و هنری سبب شناخت پیشین ه فرهنگی و تواناییهای فردی و توسع ه ظرفیتهای
وجودی و کسب بخشی از شایستگیهای مورد نیاز برای زندگی میشود .دستیابی به کمال در
اخالقیات و ارزیابی فرهنگ بشری بر اساس نظام معیار ،درگرو دستیابی دانش آموزان به ابزار و
رسانههایی با توان بازنمایی دامنه وعمق ارزشهاست .استفاده از هنر و قالبهای هنری مناسبترین
طریق بازنمایی تجربیات غنی از احساس و عواطف انسانی است .شناختی که در اثر آشنایی با هنرها
و میراث فرهنگی ایجاد میشود ،زمینهساز حفظ ،احیا و اشاع ه هنرهای ایرانی اسالمی ،هویت بخشی
به فرد و جامعه و مقابله با تهاجم فرهنگی است .مهمترین کارکرد این حوزه را میتوان دستیابی به
سواد فرهنگی و هویت بخشی ،ایجاد شوق و نشاط ،درک و بیان احساسات و معانی و ابراز وجود به
زبان هنر ،پرورش حواس ،ذوق زیباشناسی ،قدرت تخیل ،خالقیت ،قدرشناسی از زیباییها و میراث
فرهنگی و در نهایت دستیابی به بصیرت فرهنگی عنوان کرد.
قلمرو حوزه :قلمرو حوز ه فرهنگ و هنر شامل درک ایدههای هنری ،فرآیندها و مهارتهای
هنری ،ابراز هنری و میراث فرهنگی در دو عرص ه عملی (تولید اثر بر پای ه الفبا و قواعد ترکیب) و نظری
(درک اثر بر پای ه زیباشناسی ،تاریخ فرهنگ و هنر ،تجزیه و تحلیل و نقد آثار فرهنگی و هنری ) است.
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رمزگشایی و رمزگذاری پدیدهها در قالبهای هنری شامل دو فرایند کشف معنا (درک و دریافت اثر) و
خلق معنا (تولید اثر) است .دستیابی به سواد فرهنگی و میان فرهنگی برای درک ارتباط فرهنگها،
اقوام و ملیتها در سطح ملی و جهانی و ارتباط خرده فرهنگها با فرهنگ معیار ،تمایز فرهنگ مدرن
و سنتی ،بخشی از قلمرو محتوایی این حوز ه یادگیری است.
جهت گیری کلی این حوزه در سازماندهی محتوا و آموزش« ،تربیت هنری» با تأکید بر دستیابی
به بصیرت فرهنگی است .تربیت هنری زمین ه درک زیباییها و نظم هستی که یکی از راههای شناخت
خداوند و قدرشناسی نسبت به زیباییها و خالق آنهاست را فراهم میکند .سازماندهی فعالیتها در
قالب رویکرد تربیت هنری موجب درک زیباییهای طبیعت ،محیط زندگی وآثار فرهنگی هنری ،تقویت
حواس ،تخیل ،تفکر ،توان درک معانی آشکار و پنهان و غنا بخشیدن به ادراک حسی و عاطفی
میشود.
جهتگیریهای کلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزه :سازماندهی محتوا در این
حوز ه تا پایان دوره آموزش عمومی مبتنی بر تربیت هنری و در دوره متوسطه دوم موضوع محور است.
همچنین سازماندهی محتوا به صورت چند رشتهای و متناسب با نیازهای فردی و اجتماعی متربیان
انجام میشود .تربیت فرهنگی و هنری در سالهای آغازین تحصیل به صورت آموزش غیرمستقیم
انجام میگیرد و به تدریج متناسب با دوره تحصیلی و رشتههای هنری از روشهای آموزش مستقیم
بهرهگیری میکند .در فرایند فعالیتهای یادگیری و تولید اثرهنری ،با ایجاد شرایط تصمیمگیری و حل
مسئله ،مهارت رویارویی با مسائل و مشکالت ،درک صحیح رویدادها و پدیدهها با تکیه بر عواطف،
امکان ابراز احساسات ،افکار ،ایدهها ،دریافتهای شخصی ،پرورش ّقو ٔه خیال (تخیل) ،خالقیت و
وجه فردی دانش آموز ،از طریق به کارگیری حواس مختلف در قالبهای متنوع هنری فراهم میشود.
بصیرت فرهنگی و تربیت هنری رویکردی فرابرنامه درسی بوده و روح حاکم بر کل نظام آموزشی
است و استفاده از ظرفیت هم ه حوزههای تربیت و یادگیری ،خصوص ًا علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
و زبان و ادبیات فارسی را طلب مینماید.
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  5ــ حوزه تربیت و یادگیری سالمت و تربیت بدنی
حوز ه سالمت و تربیت بدنی به دنبال برقراری سالمت کامل جسمی و روانی دانش آموزان
به عنوان امانت الهی و بکارگیری روشهای درست انجام فعالیت جسمانی ،ارتقای تواناییهای بدنی
و حرکتی ،تبیین روشهای تفریحی سالم و ترویج بهداشت و اصول سالم زیستن و پیشگیری از ایجاد
بیماری و اختالل و معلولیتهای اندامی و توانمندسازی افراد در تسلط بر رفتار خود و حفظ سالمت
است.
ضرورت و کارکرد حوزه :در آموزههای اسالمی ،بدن انسان هدیه و امانتی الهی برای تکامل
روح محسوب میشود .حفظ بدن از خطرها ،آسیبها ،تقویت جسمانی و برقراری سالمت ،تکلیف
دینی و الهی میباشد و در کالم معصومین علیهمالسالم نیز بر این حقیقت تأکید شده است .سالمت و
تربیت بدنی به عنوان عاملی اساسی و مؤثر در توسع ه فردی ،اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی و اقتصادی
است و ابزاری ضروری برای رشد و پرورش انسانهایی سالم و توانمند جهت دستیابی به ابعادی از
حیات طیبه است.
کسب صالحیتهای اساسی این حوزه ،دانش آموزان را قادر میسازد تا ظرفیتهای جسمی،
روحی و روانی خود را بشناسند ،به آن اعتماد کنند و در جهت پرورش آن کوشا باشند .این آموزهها
به دانش آموزان کمک میکند که در قبال بهداشت و سالمتی خود مسئولیت بپذیرند و به نقش خود در
تضمین سالمت جسمی و روانی و نشاط فردی و اجتماعی ،به خصوص سالمت خانواده اعتقاد داشته
باشند.
دانش آموزان در خالل ورزش و فعالیتهای بدنییاد میگیرند چگونه در قالب گروهی کار کنند،
اعتماد به نفس خود را افزایش دهند ،برای اوقات فراغت خود برنامه ریزی کنند ،خطرکنند ،در مسائل
درگیر شوند و به کمک دیگران مسائل را حل کنند .سالمت و بهداشت موجب رفاه کامل جسمی،
روانی ،اجتماعی ،معنوی و پیشگیری از ایجاد بیماری و ضایعات و معلولیتهای جسمی ،حسی،
حرکتی ،و موجب توانمندسازی فرد در تسلط بر رفتار و حفظ سالمت خود و پیشگیری از کردارهای
پرخطر و بهبود زندگی دانش آموزان میشود.
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قلمرو حوزه :بهداشت و سالمت ،ورزش و تربیت بدنی و تفریحات سالم به عنوان موضوعات
همبست ه یک حوزه شناخته شدهاند و اهداف مشترک بسیاری دارند .توجه به سطح کیفی زندگی و
رشد و تکامل فرد ،اصول صحیح تغذیه ،رعایت آداب بهداشتی و کسب مهارتهای ایمنی از مهمترین
اهداف این حوزه میباشد .این حوزه تربیت ویادگیری دارای دو زیر حوزه اصلی «سالمت و بهداشت»
و «تربیت بدنی ،ورزش و تفریحات سالم» می باشد که شامل موارد زیر است:
مهارتهای حرکتی و آمادگی جسمانی؛
بازیها و رشتههای ورزشی؛
تفریحات سالم؛
اصول تغذی ه سالم و متوازن؛
ایمنی و پیشگیری از آسیبهای فردی و جمعی در ابعاد و شرایط مختلف؛
مهارتهای زیستی و بهداشت فردی و عمومی؛
نظام مراقبت از سالمت جسمانی و روانی با تأکید بر سالمت فرد ،خانواده و اجتماع؛
بهداشت بلوغ و سالمت نوجوانی.
جهتگیریهای کلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزه :در سازماندهی محتوای این
حوزه در کلیه دوره های تحصیلی باید ابعاد جسمانی ،عقالنی ،اجتماعی ،روانی و معنوی به صورت
تلفیقی مورد توجه قرار گیرد .در دوره متوسطه دوم ،سازماندهی محتوا در شاخ ه فنی و حرفهای
موضوع محور و براساس رشتههای ورزشی خواهد بود.
  6ــ حوزه تربیت ویادگیری کار و فن آوری
حوزه کار و فن آوری شامل کسب مهارتهای عملی برای زندگی کارآمد و بهرهور و کسب
شایستگیهای مرتبط با ف ّناوری و علوم وابسته ،به ویژه فناوری اطالعات و ارتباطات ،جهت تربیت
فناورانه و زندگی سالم در فضای مجازی و نیز آمادگی ورود به حرفه و شغل در بخشهای مختلف
اقتصادی و زندگی اجتماعی است.
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ضرورت و کارکرد حوزه:با توجه به آموزههای اسالمی ،کار و اشتغال از ارزش تربیتی
برخوردار است و انسان از طریق کار ،نفس سرکش را رام کرده و شخصیت وجودی خویش را صیقل
داده ،هویت خویش را تثبیت کرده و زمین ه ارتقاء وجودی خویش را مهیا و امکان کسب روزی حالل و
پاسخگویی به نیاز های جامعه را فراهم می آورد .آموزش ف ّناوری ،کار و مهارت آموزی ،باعث پیشرفت
فردی ،افزایش بهرهوری ،مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی ،کاهش فقر ،افزایش درآمد و
توسعه یافتگی خواهد شد.
قلمرو حوزه :قلمرو این حوزه شامل چهار دسته شایستگی است:
1ــ شایستگیهای محوری غیر فنی دنیای کار؛
2ــ شایستگیهای پایه فنی مورد نیاز نیروی کار حرف و مشاغل گوناگون؛
3ــ شایستگیهای مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات؛
4ــ شایستگیهای مربوط به یادگیری مادامالعمر فنی و حرفهای.
جهتگیریهای کلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزه :شایستگی های این حوزه در
دوره آموزش عمومی بهصورت عینی ،تجربی و عمدت ًا در هم تنیده با دیگر حوزههای تربیت و یادگیری
و از طریق تجربه در محیطهای یادگیری واقعی و متنوع کسب خواهد شد و زمینههدایت دانش آموزان
را با توجه به عالیق و تواناییهایشان در مسیرهای تحصیلی ،حرفهای و شغلی فراهم میکند.
در تدوین فعالیتهای یادگیری این حوزه در کلی ه دورههای تحصیلی ،دیدگاه فناورانه حاکم
خواهد بود .در پایههای اول تا سوم دور ه ابتدایی مهارتهای مربوط به کار به صورت تلفیقی با
سایر حوزههای یادگیری ارائه میشود .در پایههای چهارم تا ششم دوره ابتدایی و دوره متوسطه
اول مهارتهای مربوط به کار در قالب پروژ ه و بر اساس نیازها ،استعدادها ،عالیق و موقعیتهای
محلی تعریف و به صورت عملی اجرا خواهد شد .فناوری اطالعات و ارتباطات عالوه بر تلفیق با سایر
حوزههای یادگیری می تواند به صورت مستقل ارائه شود.
سازماندهی محتوا در دور ه متوسطه دوم به صورت زیر خواهد بود:
اول :در این گروه دانش آموزان قادر خواهند بود پس از پایان دور ه متوسطه جذب دنیای
گروه ّ
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کار شوند .حرفههای انتخابی با توجه به زمان آموزش و دیگر عوامل در سطوح یک یا دو مهارتی
تعریف می شوند .مراکز یادگیری در اجرای این آموزشها میتوانند خارج از مدرسه و با مشارکت
بخش دولتی و غیر دولتی تشکیل شوند .نیازهای منطقهای باید در طراحی و تدوین این گروه از برنامه
درسی لحاظشوند.
گروه دوم :در این گروه دانش آموزان قادر خواهند بود پس از پایان دوره کاردانی جذب دنیای
کار شوند .حرفههای انتخابی با توجه به زمان آموزش و دیگر عوامل ،در سطوح دو یا سه مهارتی تعریف
می شوند .در این گروه بین شایستگیهای گروه های اصلی حرفه و شایستگیهای حرفههای انتخاب
شده ،تعادل برقرار است .مراکز یادگیری در این نوع آموزشها متنوع است .برنامه ریزی درسی این
گروه و اجرای آن با مشارکت آموزش و پرورش و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری انجام می شود.
3ــ گروه سوم :در این گروه ،برنام ه درسی دانش آموزان دوره متوسطه نظری باید بهگونهای
طراحی شود که هردانش آموز در پایان دوره متوسطه دوم ،در یکی از فعالیتهای فنی و حرفهای ساده
متناسب با نیازها و عالیق خود مهارت کافی عملی را کسب کرده باشدو این امر در ارزشیابی پیشرفت
تحصیلی به عنوان یک معیار لحاظ گردد .گروه بزرگ حرفههای انتخابی با توجه به زمان آموزش و
دیگر عوامل در سطوح سه یا چهار مهارتی قرار دارند.
7ــ حوزه تربیت و یادگیری علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
حوز ه تربیت و یادگیری علوم انسانی و مطالعات اجتماعی به مطالع ه کنشها و تعامالت انسانی
و توانایی ایجاد رابطه مثبت و سازنده با خلق حول محور رابطه با خدا؛ درک موقعیت و فراموقعیت
و عناصر آن در ابعاد مختلف (زمان ،مکان ،عوامل طبیعی و اجتماعی) و سنتهای الهی حاکم بر فرد
و جامعه میپردازد؛ و در پی تقویت و پرورش کنشهای مطلوب ،متناسب با نظام معیار اسالمی است.
ضرورت و کارکرد حوزه :زندگی توحیدی نیازمند درک سنتهای الهی ،مطالعه محیط
طبیعی و انسانی (سیر در آفاق و انفس) ،احساس همدلی ،نوع دوستی و احترام نسبت به دیگران و
کنترل هیجانات و احساسات به هنگام قرارگرفتن در موقعیتهای واقعی و چالش برانگیز (خانوادگی،

1

1ــ سطوح مهارتی در این حوزه بر اساس استانداردهای آموزشهای فنی و حرفهای است.
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اجتماعی ،بینالمللی) است .حصول تربیت متعالی در گرو رابطه و تعامل متقابل فرد و جامعه است.
آموزشهای این حوزه برخاسته از فرهنگ و تاریخ جامعه ،در خدمت هویت تاریخی و فرهنگی آن
میباشد و بسترهای الزم برای تحقق عدالت و پیشرفت را فراهم میآورد.
دانش آموزان نیاز دارند در آموزشهای مدرسهای فرصتهایی برای به چالش کشیدن ایدههای
خود و دیگران در خصوص مسایل اجتماعی در سطح محلی ،ملی و جهانی در اختیار داشته باشند تا از
این طریق روحی ه حقیقت جویی ،عدالتخواهی ،حقطلبی ،تکلیفمداری ،دعوتگری ،مذاکره ،انصاف،
و نوع دوستی و پذیرفتن مسئولیت الهی خود در قبال نوع بشر ،خصوصاً محرومان و مستضعفان را
پرورش دهند .آنان باید بتوانند ویژگیهای تمدن و فرهنگ ایرانی ــ اسالمی و تأثیر آن در توسعه جامعه
بشری را درک کرده و نقش خود را در جهان امروز برای حفظ و ارتقا موقعیت و جایگاه ایران در بین
کشورهای منطقه و در سطح جهان بشناسند .آموزش تعامل مسئوالنه با جامعه و مسائل آن و نیز ارتقای
شایستگی ها برای اصالح دینمداران ه مسائل زندگی فردی و جمعی از کارکردهای مهم این حوزه است
قلمرو حوزه :قلمرو این حوزه شامل :درک موقعیت و ابعاد آن در بعد زمان (گذشته ،حال،
آینده) ،مکان (خانه ،محله ،شهر ،کشور ،زمین ،کیهان) ،عوامل طبیعی(محیط طبیعی ،محیط زیست)،
عوامل اجتماعی( ساختارها و نهادهای اجتماعی ،هنجارها ،رفتارها و روابط انسانی ،قراردادها) و
تعامل آنها؛ آمایش سرزمین؛ درک چگونگی حاکمیت سنتهای الهی بر زندگی انسان در طول تاریخ
و کسب مهارتهای اجتماعی(مهارت در فعالیتهای گروهی ،توسع ه روابط انسانی ــبردباری ،وفاق و
همدلی و مسالمت جویی ،نوع دوستی و...ــ رعایت حقوق و انجام تکالیف) و اقتصادی (مهارتهای
اقتصادی ،صرفه اقتصادی ،داد وستد ،تولید ،توزیع ،مصرف و قناعت) به عنوان یک عضو مسئول
جامع ه ایران اسالمی میباشد.
جهتگیریهای کلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزه :شایستگی های مورد انتظار
تا پایان دوره آموزش عمومی در قالب تجربیات یادگیری تلفیقی ارائه می شود و فرصت درک مفهوم
موقعیت در ابعاد مختلف آن را فراهم میکند .همچنین دانش آموزان توانایی الزم برای مشارکت آزادانه
و آگاهانه در فعالیتهای اجتماعی را کسب میکنند .این شیو ه سازماندهی محتوا ،فرصتهایی را برای
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کسب تجربیات دست اول در سطح کالس درس ،مدرسه و جامع ه محلی در اختیار مدارس و مربیان قرار
میدهد .دانش آموزان ضمن روبرو شدن با موقعیتهای واقعی و چالش برانگیز توانایی الزم برای حل
مسایل واقعی زندگی فردی و اجتماعی و دست یابی به مرتبهای از عقالنیت اجتماعی را کسب میکنند.
آموزش در دور ه متوسطه دوم به موقعیتهای واقعی زندگی نزدیکتر بوده و فرصتهای
بیشتری را برای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی ،در اختیار دانش آموزان قرار میدهد .در این
دوره ضمن تأکید بر پرورش مهارتهای کار گروهی و شرکت در ارائ ه خدمات اجتماعی بر حسب ورود
دانش آموزان به شاخ ه نظری و گرایش /رشته علوم انسانی ،محتوا جنبه نیم ه تخصصی پیدا می کند.
فرایند یاددهی یادگیری مبتنی بر پرسشگری نقادانه و استداللی و استفاده از روشهای کاوشگری
به شیوه مشارکتی ،پژوهش مشارکتی ،پروژه ،مطالع ه موردی ،مطالعه کتابخانهای اسنادی ،موقعیتهای
واقعی(برنامهریزی ،تأمین منابع برای ارائه خدمات اجتماعی به گروه های نیازمند) و مشارکت در
فعالیتهای جمعی در سطح جامعه( اردوهای عمرانی ،خدماتی ،پژوهشی) از روشهای موردتأکید این
حوز ه یادگیری است.
  8ــ حوزه تربیت و یادگیری ریاضیات
ریاضیات ریشه در قوه تعقل انسانی و نقشی مؤثر در درک قانونمندی طبیعت دارد .ریاضیات به
عنوان علم مطالع ه الگوها و ارتباطات ،هنری دارای نظم و برخوردار از سازگاری درونی ،زبانی دقیق
برای تعریف دقیق اصطالحات و نمادها و ابزارکار در بسیاری از علوم و حرفهها تعریف شده است.
ضرورت و کارکرد حوزه :ریاضیات و کاربردهای آن بخشی از زندگی روزانه و در جهت
حل مشکالت زندگی در حوزههای مختلف بهشمار م یآید که دارای کاربردهای وسیع د ر فعالیتهای
متفاوت انسانی است .ریاضیات ،موجب تربیت افرادی خواهد شد که در برخورد با مسائل بتوانند به
طور منطقی استدالل کنند ،قدرت تجزیه و انتزاع داشته باشند و درباره پدیدههای پیرامونی تئوریهای
جامع بسازند .وجه مهم ریاضی توانمند سازی انسان برای توصیف دقیق موقعیتهای پیچیده ،پیشبینی
و کنترل وضعیتهای ممکن مادی ــ طبیعی ،اقتصادی ،اجتماعی است .بنابراین ،توانایی به کارگیری
ریاضی در حل مسائل روزمره و انتزاعی ،از اهداف اساسی آموزش ریاضی میباشد.
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قلمرو حوزه :قلمرو حوز ه آموزش ریاضیات از یک سو ،درک مفاهیم ریاضی شامل :اعداد و
محاسبات عددی؛ جبر و نمایش نمادین (الگوها ،رابطهها و تابعها)؛ هندسه و اندازهگیری؛ دادهها ،آمار
و احتمال است .از سوی دیگر ،در این حوزه دانش آموزان باید با فرآیندهای ریاضی نظیر حل مسئله
و به کارگیری استراتژیهای حل مسئله ،مدل سازی (مسائل واقعی و پدیدهها) ،استدالل ،تفکر نقاد و
استدالل منطقی (تعمیم دادن ،پیشبینی ،فرضیهسازی ،حدسیه سازی و آزمودن حدسیهها ،توضیح
دادن و تبیین جوابها /تأیید و تصدیق کردن جوابها ،دسته بندی کردن ،مقایسه کردن ،بهکارگیری
الگوها)؛ تفکر تجسمی یا دیداری و تفکر ّ
خلق (استدالل فضایی ،حل کردن مسئلههای غیرمعمول،
الگوهای تجسمی ،تولید مسئله در قالب داستانی و بافت واقعی و تخیلی) ،اتصال و پیوندهای موضوعی
و مفهومی ریاضی ،گفتمان ریاضی (فرهنگی و ارتباطی ــ خواندن و نوشتن ریاضی) ،تصمیمگیری
و تصمیمسازی ،تخمین زدن ،و دقت یافتن آشنا شده و در آنها مهارت یابند .ف ّناوری در ریاضیات
و کاربردهای آن (حسابگرها و رایانهها ،نرمافزارهای رایانهای) از نکات مورد تأکید در استفاده از
ف ّناوریهای نوین در ریاضیات است.
فرهنگ و تمدن ایران و اسالم از طریق شرح خدمات دانشمندان و ریاضیدانان ایرانی و نقش آنان
در تاریخ ریاضی بخشی از محتوای این حوزه را تشکیل میدهد.
جهتگیریهای کلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزه :ریاضیات از نظر ماهیت،
علمی مجرد است ،ولی بستر رشد و توسع ه آن ،مشاهده و توصیف و تجزیه و تحلیل محیط پیرامونی
است .در ریاضیات مدرسهای ،فعالیتهای آموزشی باید برخاسته از ریاضیات محیط پیرامون باشد و
به دانش آموزان کمک کند تا مفاهیم و گزارههای ریاضی را در محیط پیرامونی خود مشاهده ،تجزیه و
تحلیل و درک کنند و برای مفاهیم ریاضی در محیط پیرامونی تعبیرهای گوناگون به دست آورند .این
امر ،امکان درک شهودی آنان ــ که راهنمای عمل ریاضیدانان است ــ را تقویت میکند .بحث شهود،
در ریاضیات مدرسهای بسیار اساسی است.
یادگیری عمیق مفاهیم ریاضی وقتی رخ میدهد که دانش آموزان خودشان در طی حل یک
مسئله قابل توجه به آن مفاهیم رسیده باشند و خودشان آن مفاهیم را ساخته باشند .این عمل مشابه یک
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پژوهش در ریاضی است .بنابراین ،در فرایند یاددهی ــ یادگیری ریاضی ،دانش آموزان یاد میگیرند که
چگونه مفاهیم جدید رخ میدهد ،چگونه باید آنها را نامگذاری کرد و چگونه میتوان باآنها کار کرد
و آنها را تعمیم داد.
تا پایان دور ه آموزش عمومی موضوعات محتوایی این حوزه براساس تلفیقی از شبکههای
مفهومی و مهارتی ،سازمان دهی میشود و در دوره متوسطه دوم برحسب رشتههای تحصیلی در قالب
موضوعهای محوری با جهتگیری نظری یا کاربردی ارائه خواهد شد.
9ــ حوزه تربیت و یادگیری علوم تجربی
علم تجربی حاصل تالش انسان برای درک دنیای اطراف ،و دانشی آزمودنی است که با ظهور
شواهد و دالیل جدید در معرض تغییر قرار گرفته و از گستر ه وسیعی از روشهای تحقیق بهره میبرد.
علوم تجربی هم در مرحل ه تکوین و شکلگیری چارچوبهای مفهومی و هم در عرصه چگونگی کاربرد
و عمل و تصرف در طبیعت در بستر گستر ه دیگر حوزههای معرفتی بشر شکل میگیرد و نشو و نما
میکند .از این رو ،تعاملی انکارناپذیر با فلسفه ،باورها و ارزشهای پذیرفته شد ه فرد و جامعه دارد .با
توجه به جهتگیریهای این برنامه ،علم تجربی حاصل کوشش انسان برای درک واقعیتهای هستی
و کشف فعل خداوند است.
ضرورت و کارکرد حوزه :پرورش علمی دانش آموزان و برخوردار شدن ایشان از سواد
علمی ف ّناورانه در ُبعد شخصی و فردی از الزمههای زندگی سالم و موفقیتآمیز ،و در ُبعد اجتماعی
الزم ه بقای عزت مدار و توسع ه پایدار ایران اسالمی است ،از این رو ،رشد و ارتقاء توانمندیها و
شایستگیهای دانش آموزان در عرص ه علوم تجربی به شناخت و استفاده مسئوالنه از طبیعت به مثابه
بخشی از خلقت الهی با هدف تکریم ،آبادانی و آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده در ارتقاء سطح
زندگی فردی ،خانوادگی ،م ّلی و جهانی میانجامد.
آموزش علوم تجربی از یک سو ،در ایجاد بصیرت و بینش عمیق نسبت به درک دنیای اطراف
و زمینهسازی برای تعظیم خالق متعال از طریق فهم عظمت خلقت ضرورت دارد ،و از سوی دیگر
با عنایت به وابستگی روزافزون ابعاد گوناگون زندگی انسان به یافتهها و فراوردههای علمی ف ّناورانه
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ضروری مینماید .از این رو ،اگرچه پرورش سواد علمی ف ّناورانه محور مشترک تمامی برنامههای
آموزش علوم به شمار میآید ،ولی براساس مبانی تربیت اسالمی ،عالوه بر این محور ،تعمیق و تعالی
نگرش توحیدی و دستیابی به درک غایتمند از خلقت و به عبارتی باز کشف وکشف رمز و راز الیههای
مادی هستی ،از محورهای مهم تربیت علمی است.
قلمرو حوزه :حوز ه یادگیری علوم تجربی شامل مطالعه فرایندهای حیاتی و موجودات ،زمین
و پیرامون آن ،تغییرات ماده و انرژی ،طبیعت و مواد فراوری شده ،علوم در اجتماع ،علوم در زندگی
روزانه و تاریخ علم در ایران و اسالم است .تربیت علمی ف ّناورانه تنها آموزش یافتهها و فرآوردههای
علمی یا به عبارت دیگر تنها مفاهیم و دانش علمی را دربر نمیگیرد؛ بلکه فرایندهای علمی و روش
علمآموزی هم چون مهارتهای فرایندی (مشاهده ،جمعآوری اطالعات ،اندازهگیری ،تفسیر یافتهها،
فرضیه و مدلسازی ،پیش بینی ،طراحی تحقیق و برقراری ارتباط) و مهارتهای پیچیده تفکر را نیز
مورد توجه قرارمیدهد .همچنین نگرشهای ناشی از علم ،بخصوص به محیط زیست ،و نگرشهای
ناظر به علم و ف ّناوری از اجزای جدایی ناپذیر فعالیت های علمی ف ّناورانه است و دریچهای برای ورود
مبانی فلسفی پذیرفته شده را فراهم می کند.
جهتگیریهای کلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزه :با عنایت به پذیرش اصل همه
جانبهنگری و براساس رویکرد تلفیق در هم ه حوزههای یادگیری ،پرورش علمی با اتخاذ روشهایی که با
تلفیق نظر و عمل سازگاری دارند به پرورش مهارتهای فرایندی علمی میپردازد و به انتقال فراوردههای
دانش اکتفا نمیکند .بر این اساس یادگیرنده در محور تمامی فعالیتهای یادگیری قرار میگیرد و
آموختن روش و مسیر کسب علم ،آگاهی و توانایی ،یکی از اهداف اصلی آموزش تلقی میشود .این امر
در مسیری رشدیابنده و تعالیجو ،زمینهساز پرورش انواع تفکر میشود و خودیادگیری ،ژرفاندیشی
و تعالیجویی در دانش آموزان را میسر میسازد.
ایجاد ارتباط بین آموزههای علمی و زندگی واقعی و مرتبط ساختن محتوای یادگیری با کاربردهای
احتمالی آن به معنادار شدن یادگیری و کسب علم مفید ،سودمند و هدفدار برای دانش آموزان ،منجر
میشود .این امر به پرورش انسانهایی مسئولیتپذیر ،متفکر و خالق مدد میرساند.
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سازماندهی محتوای این حوزه تا پایان دور ه آموزش عمومی به صورت تلفیقی است و در دوره
متوسطه دوم بر حسب رشتههای تحصیلی در قالب موضوعهای محوری با جهتگیری نظری یا
کاربردی ارائه خواهد شد.
10ــ حوزه تربیت و یادگیری زبانهای خارجی
آموزش زبانهای خارجی بستر مناسبی را برای درک ،دریافت،تعامالت فرهنگی وانتقال
دستاوردهای دانش بشری در قالبهای متنوع زبانی به صورت شفاهی ،دیداری ،و نوشتاری ،برای
مقاصد و مخاطبان گوناگون در چارچوب نظام معیار اسالمی فراهم میکند.
ضرورت و کارکرد حوزه :از آن جا که مراودات اجتماعی تحت تأثیر تعامالت جوامع بشری
و رشد ف ّناوری توسعه پیدا کرده و این دامنه هر روز افزایش پیدا میکند ،برای برقراری ارتباط سازنده
و آگاهانه ضروری است دانش آموزان عالوه بر زبان مادری که به آنان امکان تعامل در سطح روابط
میان فردی (خانوادگی ،محلی و ملی) را میدهد ،توانایی برقراری ارتباط با سایر جوامع و دستاوردهای
بشری را در سطح منطقهای و جهانی دارا باشند.
آموزش زبان خارجی عالوه بر کارکرد ارتباط میان فردی و بین فرهنگی ،در توسعه اقتصادی
مانند صنعت گردشگری ،تجارت ،فنآوری ،توسع ه علم ،و هوشیاری اجتماعی سیاسی مؤثر است.
قلمرو حوزه :آموزش زبان بر توانایی ارتباطی و حل مسئله تأکید دارد به گونهای که فرد پس از
آموزش قادر به ایجاد ارتباط با استفاده از تمامی مهارتهای چهارگان ه زبانی (گوشکردن ،سخن گفتن،
خواندن ،و نوشتن) برای دریافت و انتقال معنا گردد .برنامه درسی آموزش زبان باید دانشآموزان را
با پیکره زبانی ،واژگان و ساخت های مورد نیاز برای برقراری ارتباط مؤثر و سازنده در سطح جهانی
آشنا سازد.
آموزش زبان های خارجی از ابتدای دور ه متوسطه اول آغاز میشود و هدف آن آموزش چهار
مهارت زبانی و آشناسازی دانش آموزان با مهارتهای ارتباطی در چارچوب جهتگیریهای کلی
مورد نظر خواهد بود.
در دوره متوسطه دوم ،دانش آموزان باید بتوانند متنهایی در حد متوسط را بخوانند و مفاهیم
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آنها را دریابند .در ضمن توانایی نوشتن ،در حد یک مقال ه کوتاه ،به زبان خارجی نیز در آنها تقویت
شود و از توانائیهای الزم برای استفاده از منابع در حد متوسط و برقراری ارتباط به یکی از زبانهای
خارجی را داشته باشند.
آموزش به یکی از زبان های انگلیسی ،فرانسوی ،آلمانی و یا سایر زبانهایی که شورای عالی
آموزش و پرورش تصویب کند ارائه خواهد شد.
جهتگیریهای کلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزه :آموزش زبانهای خارجی
باید از دائر ه ِ
تنگ نظریهها ،رویکردها و روشهای تدوین شده در جهان فراتر رود و به عنوان بستری
برای تقویت فرهنگ ملی و باورها و ارزشهای خودی در نظر گرفتهشود .رویکرد آموزش زبانهای
خارجی ،رویکرد ارتباطی فعال و خودباورانه است .در سطوح آغازین آموزش ،محتوای آموزشی
پیرامون موضوعات بوم ی و نیازهای یادگیرنده چون بهداشت و سالمت ،زندگی روزمره ،محیط اطراف
و ارزشها و فرهنگ جامعه در قالبهای جذاب انتخاب و سازماندهی میشود و در سطوح باالتر
انتخاب و سازماندهی محتوای این حوزه به سمت کارکردهای فرهنگی ،علمی ،اقتصادی ،سیاسی
و ...متناسب با متون آموزشی سایر حوزههای یادگیری و در جهت تعمیق آن ها خواهد بود .در پایان
دوره متوسطه دوم دانش آموزان باید توانایی خواندن و درک متون ساد ه تخصصی و نوشتن مقاله
راکسب کنند .در دوره متوسطه دوم گسترش دامنه واژگان رشتههای تخصصی به درک بهتر متون و
برقراری ارتباط علمی کمک میکند.
11ــ حوزه تربیت و یادگیری آداب و مهارتهای زندگی و بنیان خانواده
برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه ،آموزشهای مرتبط با آداب و مهارتهای زندگی و
خانواده به عنوان فرصتی برای بهکارگیری آموختهها در موقعیتهای واقعی زندگی و متناسب با
تفاوتهای فردی و شرایط و مقتضیات محلی ،وظیف ه آماده کردن فرد برای ورود آگاهانه و مسئوالنه به
زندگی خانوادگی و اجتماعی را بر عهده دارد .آداب و مهارتهای زندگی مکمل یکدیگر و هر دو به
دنبال آموزش سبک و آیین زندگیاند .بدین جهت نباید مرزی بین این دو ترسیم کرد.
ضرورت و کارکرد حوزه :در جامع ه امروز افراد برای حفظ و عمل به باورها و ارزشهای
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دینی ــ اخالقی ،به الگوها ،دانش و مهارتهایی نیاز دارند که به آنها در برقراری ارتباط سازنده در
چهار عرصه (ارتباط با خود ،خدا ،خلق ،خلقت) کمک کند .انسانها آن گونه زندگی می کنند که
می اندیشند .باورها ،گرایش ها و افکار آدمیان در سبک و نحوه زندگی ایشان تأثیر دارد .آموزش های
این حوزه می تواند به یکپارچه شدن یادگیری و سامان دادن ارتباط های انسانی و تعمیم آن به موقعیتهای
جدید کمک کند.
قلمرو حوزه :آموزش آداب و مهارتهای زندگی ،شایستگیهای الزم برای خود مدیریتی
دانش آموزان در ادار ه امور روزمر ه زندگی شامل :آداب معاشرت،آداب معیشت ،مدیریت زمان،
کارکرد ،وظایف و مهارت های خانوادگی ،آمادگی برای تشکیل خانواده و ایفای نقش والدینی،
مدیریت رفتارهای هیجانی و تربیت عاطفی ،مدیریت اوقات فراغت ،خودآگاهی ،مهارتهای
تحصیلی و مطالعه ،آداب زندگی در محیط مجازی ،هویتیابی ،ارتباط مؤثر ،مراقبت از محیط
زیست ،مدیریت بحران و خطر ،مهارت کار با دیگران و مهارتهای پدافند غیر عامل و آمادگی
دفاعی را فراهم میکند.
جهتگیریهای کلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزه :انتخاب و سازماندهی
فعالیت های یادگیری برای آموزش آداب و مهارتهای زندگی تابع شرایط و مقتضیات فرهنگی
دانش آموزان است .از این رو ،ضروری است آموزش از متن زندگی و در متن زندگی رخ دهد.
تدارک فرصت های تربیتی که در آن دانش آموزان بتوانند به کسب تجربه در موقعیتهای واقعی
زندگی (به صورت فردی و گروهی) دست یابند جهت گیری اصلی در آموزش مهارتهاست .برگزاری
اردوهای علمی ،فرهنگی ،زیارتی ،شبیهسازی موقعیتهای مرجع ،توجه به شیوههای آموزش انفرادی،
غیرمستقیم و تجربی از این جمله است .سازماندهی محتوای فعالیتهای یادگیری این حوزه به تناسب
نیاز و شرایط دورههای تحصیلی و با توجه به زمینههای آموزش تا پایان دوره آموزش عمومی به صورت
تلفیقی در سایر دروس خواهد بود.
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9ــ اصول حاکم بر انتخاب راهبرد های یاددهی ــ یادگیری

راهبرد های یاددهی یادگیری باید بتواند بستر الزم را برای تحقق اهداف برنامه درسی و تربیتی در
راستای شکوفایی فطرت و دستیابی به مراتبی از حیات طیبه تدارک ببیند .برای تحقق این مهم عالوه
بر اصول ناظر بر برنامه های درسی و تربیتی ،اصول حاکم بر انتخاب راهبرد های یاددهی ــ یادگیری به
شرح زیرخواهد بود:
1ــ9ــ امکان درک و تفسیر پدیده ها ،وقایع ،و روابط را درموقعیت های واقعی زندگی تدارک
ببیند ،به گونه ای که شرایط را برای درک و تصمیم گیری در مورد مسایلی که دانش آموزان در
موقعیت های مختلف با آن مواجه می شوند با رعایت نظام معیار اسالمی فراهم کند.
2ــ9ــ انگیزه دانش آموزان را از طریق کاوشگری در تالش مداوم برای یافتن پاسخ پرسش هایی
درباره پدیده ها ،وقایع وروابط آن ها شکوفا و تقویت کند.
3ــ9ــ امکان درک و تفسیر قوانین کلی حاکم بر هستی و رابطه های علت ومعلولی یا وابستگی
پدیده ها را همراه با افزایش بصیرت در دانش آموزان فراهم کند.
4ــ9ــ فرصت هایی را تدارک ببیند که شایستگی های کسب شده در فواصل زمانی توسط
دانش آموز مرور و تصمیماتی برای تعدیل ،بازنگری یا ادامه مسیر یادگیری توسط او اخذ شود.
 5ــ9ــ فرصت الزم برای پیوند نظر و عمل ،تلفیق دانش و تجربیات پیشین با یادگیری های جدید
را به صورت یکپارچه و معنادار جهت تحقق ظرفیت های وجودی دانش آموزان و توسعه شایستگی ها
فراهم کند.
6ــ9ــ با بهره مندی فزونتر از روش های فعال ،خالق و تعالی بخش1و با سازمان دهی نو آورانه
و خالق فرآیند جمع آوری و انباشت حقایق ،زمینه ساختن علم و معرفت را فراهم نماید.
7ــ9ــ صرف ًا به انتقال دانش محدود نشده بلکه زمینه تولید علم از سوی دانش آموزان را با تأکید
بر مشارکت آنان در مفهوم ،تدارک ببیند.
١ــ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ــ آذرماه 1390ــ ص 27
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کند.

 8ــ 9ــ زمینه تعامل مؤثر دانش آموزان را با معلم ،همساالن و انواع محیط های یادگیری فراهم

9ــ9ــ زمینه بهره گیری هوشمندانه از فناوری های نوین آموزشی را فراهم نماید و استفاده از
آن ها را با نگاه تقویتی و تکمیلی یا توانمند سازی (نه نگاه جایگزینی و واگذاری) دنبال کند.

10ــ اصول حاکم بر ارزش یابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی

برای نظام بخشی به تصمیمات در خصوص ارزش یابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در کلیه
دوره های تحصیلی اصول زیر باید مد نظر برنامه ریزان درسی و معلمان قرار گیرد:
1ــ10ــ با استفاده از انواع روشها و ابزارها ،بتواند توانایی دانش آموزان ،را در بهره گیری از
شایستگی های پایه در موقعیت های مختلف ،به صورت معنادار منعکس نماید.
٢ــ10ــ با ارائه شواهد متنوع و کافی ،امکان قضاوت در خصوص سطح دستیابی دانش آموزان
به اهداف برنامه درسی را تعیین نماید.
٣ــ10ــ به صورت منعطف و مستمر ،با توجه به وجوه متفاوت یادگیری هریک از دانش آموزان،
فرآیند دستیابی به اهداف و چگونگی اقدام مؤثر را منعکس نماید.
٤ــ10ــ با تأکید بر خودآگاهی ،خود ارزیابی و تصمیم گیری از سوی دانش آموزان ،چگونگی
جبران،رفع کاستی ها و دستیابی به سطوح باالتر شایستگی در هر یک از حوزه های یادگیری را تدارک
ببیند.
 ٥ــ10ــ برای حفظ شأن و کرامت انسانی دانش آموزان و تقویت خود پنداره مثبت آنان از
بکارگیری روش ها و ابزارهای ارزش یابی اضطراب آور و مأیوس کننده ،پرهیز شود.
 ٦ــ10ــ برای تبیین و منعکس نمودن ظرفیت های وجودی و وجوه توانایی های متفاوت هر یک
از دانش آموزان ،امکان مشارکت سایر دانش آموزان ،مربیان و اولیاء در امر سنجش را فراهم کند.
٧ــ10ــ در فرآیند ارزش یابی ،نقش محوری و تصمیم سازی مدرسه و معلم در چارچوب
سیاست های کلی آموزش و پرورش حفظ شود.
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 ٨ــ10ــ طراحی و اجرای نظام ارزش یابی نتیجه محور بر اساس استانداردهای ملی برای گذر
از دوره های تحصیلی ،رویکرد ارزش یابی فرآیند محور در ارتقای پایه های تحصیلی دوره ابتدایی و
رویکرد تلفیقی (فرآیند محور و نتیجه محور) در سایر پایه های تحصیلی مبنا قرار گیرد.
٩ــ10ــ با تأکید بر کار گروهی و فعالیت های جمعی و روش حل مسئله ،وجه رقابت زایی یا
رقابت جویی را به حداقل برساند و زمینه شکوفایی دانش آموزان را فراهم کند.
10ــ10ــ ارزش یابی به عنوان بخش جداییناپذیری از فرایند یاددهی ــ یادگیری تلقی شده و
از نتایج آن برای برنامه ریزی رشد حرفهای معلمان و بهبود برنامهدرسی و نظام آموزشی استفاده شود.
11ــ10ــ با تأکید بر بهره گیری از تکالیف عملکردی در سنجش میزان دستیابی دانش آموزان به
شایستگی ها و تالش برای تحقق جامعه عدل مهدوی(عج) و دستیابی به مراتبی از حیات طیبه ،گزارش
عملکرد تحصیلی و تربیتی آنان با همکاری دانش آموز،اولیا مدرسه و والدین تنظیم و ارایه شود.

11ــ فرآیند تولید و اجرای برنامه های درسی و تربیتی
بنیادین

تولید و اجرای برنامه های درسی و تربیتی بر اساس مراحل و فرآیند ذیل انجام می شود:
١ــ ١١ــ تحلیل اهداف کالن آموزش و پرورش و ویژگی های حیات طیبه براساس سند تحول

٢ــ ١١ــ تحلیل عناصر برنام ه درسی ملی و استخراج داللت ها
٣ــ ١١ــ تحلیل نیازها و پژوهش های انجام شده در حوزه تربیت و یادگیری در سطح منطقه ای،
ملی و جهانی
٤ــ ١١ــ تهیه راهنمای برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری ( تعیین اهداف ،استاندارد های
محتوا ،نتایج یادگیری و)...
 ٥ــ ١١ــ اعتبار بخشی راهنمای برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری
 ٦ــ ١١ــ بررسی و تأیید راهنمای برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری در سازمان پژوهش
و برنامه ریزی آموزشی
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٧ــ ١١ــ تصویب راهنمای برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری در شورای عالی آموزش
و پرورش
 ٨ــ ١١ــ اجرای برنامه
٩ــ ١١ــ اعتبار بخشی و ارزش یابی
١٠ــ ١١ــ ارزشیابی از برنامههای درسی هر یک از حوزههای تربیت و یادگیری پس از گذشت
سه سال از اجرای سراسری هر برنامه در هر یک از دوره های سه ساله تحصیلی توسط سازمان پژوهش
و برنامهریزی آموزشی انجام و نتیجه به شورای عالی آموزش و پرورش گزارش می شود.
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فرآیند تولید برنامه های درسی و تربیتی حوزه های تربیت و یاد گیری
تحلیل برنامه درسی ملی و
اهداف دوره تحصیلی و
استخراج داللت ها

تحلیل اهداف کالن آموزش و
پرورش و ویژگی های حیات طیبه و
جامعه عدل مهدوی (عج) بر اساس
سند تحول بنیادین

تهیه راهنمای برنامه درسی حوزه های تربیت
ویادگیری (تعیین اهداف،استانداردهای محتواو
نتایج یادگیری ١و)..

تحلیل نیازها و پژوهش های
انجام شده در حوزه
یادگیری در سطح
منطقه ای ،ملی و جهانی

اعتبار بخشی
راهنمای برنامه درسی

بررسی و تأئید راهنمای برنامه درسی حوزه های تربیت
و یادگیری در سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

تصویب راهنمای برنامه درسی در شورای عالی
آموزش و پرورش
اجرای برنامه

اعتباربخشی و
ارزش یابی

١ــ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی موظف است چارچوب راهنمای برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری و همچنین
آیین نامه مورد نیاز برای اجرایی کردن راهکار  5ــ  5سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را حداکثر ظرف مدت  ٦ماه تهیه و جهت بررسی و
تصویب به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه نماید.
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12ــ سیاست های تولید مواد و رسانه های یادگیری

در طراحی و تولید مواد و رسانه های یادگیری و در راستای تحقق رویکرد برنامه درسی ملی،
سیاست های زیر مورد تأکید می باشد:
1ــ12ــ تعیین استانداردهای ملی برای مواد و رسانهها ،مراکز و منابع یادگیری و تصویب آن در
شورای عالی آموزش وپرورش و نظارت بر حسن اجرای آن توسط وزارت آموزش و پرورش؛
2ــ12ــ بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی با رویکرد حل مسئله در تولید مواد و
رسانه های یادگیری؛
3ــ12ــ توسعه سیاست چند تألیفی و زمینه سازی برای مشارکت فعال استان ها ،معلمان ،مربیان،
افراد و تشکلهای ذیعالقه و ذیصالح با تأکید بر بخش غیر دولتی در تولید ،تکمیل و غنیسازی
مواد ،منابع و مراکز متنوع یادگیری در چارچوب سیاست های آموزش و پرورش؛
4ــ12ــ بسترسازی برای بسط و توسعه تجارب و ابتکارات معلمان و مربیان و دانش آموزان در
طراحی ،ساخت و ارزشیابی مواد و منابع یاددهی و یادگیری؛
5ــ12ــ توسعه و تقویت مراکز و منابع یادگیری داخل و خارج از مدرسه به ویژه جامعه محلی
و بهره برداری از آنها؛
6ــ12ــ تولید و توزیع مواد و منابع یادگیری متناسب با توانمندیها و ظرفیتهای مناطق و
مدارس کشور برای تحقق عدالت تربیتی؛
7ــ12ــ تولید محتوای الکترونیکی چندرسانه ای متناسب با نیاز معلمان و دانش آموزان و
استفاده هوشمندانه از آنها؛
8ــ12ــ تأکید بر سیاست برنامه محوری و تولید بسته های آموزشی؛
9ــ12ــ توانمند سازی مدرسه برای ایفای نقش اصلی و محوری در نیل به وضع مطلوب در
تولید و بهرهبرداری از مواد و رسانههای یادگیری ،مراکز و منابع متنوع یادگیری.
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13ــ ساختار و زمان آموزش

1ــ13ــ ساختار نظام آموزش و پرورش
١ــ ساختار نظام تحصیلی آموزش و پرورش در جمهوری اسالمی ایران براساس مفاد سند
تحول بنیادین آموزش و پرورش ،شامل  6سال دوره ابتدایی و  6سال دوره متوسطه (جمع ًا دوازده سال)
است .هر دوره تحصیلی نیز به دو دوره سه ساله تقسیم میشود1؛
٢ــ دوران تحصیل رسمی و عمومی ،با توجه به ماهیت و ویژگی برنامههای درسی شامل دوره
آموزش عمومی (مرکب از دور ه ابتدایی و دوره متوسطه اول) و نیمه تخصصی (دوره متوسطه دوم)
خواهد بود و در پایان دوره متوسطه دوم به دانش آموزان مدرک دیپلم اعطا می شود؛
٣ــ دوره پیش دبستان به دوره دو ساله رسمی و غیر اجباری اطالق میشود که کودکان گروه
سنی  5و 6سال را تحت پوشش برنامههای آموزشی و تربیتی قرار میدهد .برنامه های آموزشی و تربیتی
این دوره و میزان حضور نوآموزان در مراکز پیشدبستانی با توجه به ویژگیهای کودکان منعطف و
سیال است.
ّ
٤ــ سن شروع دوره ابتدایی 6 ،سال تمام خواهد بود .برنامههای درسی سه سال اول دوره
ابتدایی به صورت منعطف با عنایت به توانایی ها و تفاوت های دانش آموزان تدوین و در آن آموزشهای
پیش نیاز و جبرانی ویژه کودکان مناطق محروم و دو زبانه پیش بینی میشود؛
 ٥ــ مشاوره و هدایت تحصیلی و تربیتی در همه دورههای تحصیلی الزامی است .انتخاب شاخه
و رشته تحصیلی در پایان دوره آموزش عمومی و بر اساس نتایج عملکرد درسی و تربیتی در طول این
دوره تحصیلی صورت میگیرد؛
 ٦ــ دور ه متوسطه دوم دارای سه شاخه نظری ،فنی و حرفهای و کاردانش است؛ هر یک از
شاخههای این دور ه دارای رشته هایی خواهد بود که تنوع آنها براساس نیاز جامعه ،اقتضای زمان و
امکان اجرای آن تعیین میشود.
1ــ مطابق مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی.)1390 ،

46

2ــ13ــ زمان تعلیم و تربیت
١ــ سال تحصیلی از اول مهر ماه هر سال شروع و تا پایان شهریور ماه سال بعد ادامه خواهد
داشت؛
زمان آموزش 1هر پایه تحصیلی در دوره ابتدایی  925ساعت ،در دوره متوسطه اول
1110ساعت و در دوره متوسطه دوم شاخه نظری  1295ساعت و شاخه فنی و حرفه ای و کار  دانش
 1480ساعت خواهد بود .عالوه بر این ،در تمامی پایه ها  50ساعت به فعالیت های خارج از کالس
و مدرسه متناسب با اقتضائات برنامه درسی هر حوزه یادگیری اختصاص می یابد و  50ساعت
متناسب با شرایط و اقتضائات محیطی در اختیار استان ها ،مناطق و مدارس قرار می گیرد(2جمع ًا
 100ساعت).
٢ــ با عنایت به راهکار 5ــ 5سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 3و بنا به ضرورت پاسخگویی
به نیازها و اقتضائات محلی و منطقهای ،برنامهریزی و تأمین محتوای بخشی از ِ
زمان رسمی تعلیم و
تربیت در اختیار استان ،منطقه و مدرسه خواهد بود که در چارچوب آئیننامههای ابالغی برنامهریزی
و اجرا می شود؛
٣ــ ساعات کار هفتگی دوره ابتدایی  25ساعت در کلیه پایهها و زمان هر جلسه در پایههای
اول ،دوم و سوم  45دقیقه و در پایههای چهارم ،پنجم و ششم  50دقیقه میباشد .میانگین ساعات کار
١ــ منظور از زمان آموزش زمان اختصاص یافته به کلیه فعالیت های رسمی آموزشی و پرورشی درون و بیرون مدرسه است که در

برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری برای آن ها تعیین تکلیف می شود.

ت میدانی و بازدید از موزهها،
٢ــ از نمونه فعالیتهای رسمی خارج از کالس و مدرسه میتوان :مشاهده طبیعت ،انجام فعالی 

نمایشگاهها و مراکز علمی ،تولیدی ،فرهنگی (موزهها ،کانونهای تربیتی محله و …) ،مذهبی (مساجد ،زیارتگاهها ،دارالقرآنها و …) ،نهادها و

مؤسسات اجتماعی ،شرکت در فعالیتهای ورزشی ،شرکت در فعالیت گروهها و انجمنهای علمی ،اردوهای علمی ،زیارتی و سیاحتی و...

را نام برد.

٣ــ اختصاص حداقل  10درصد و حداکثر  20درصد از برنامه های آموزشی به معرفی حرفه ها ،هنرها ،جغرافیا ،آیین و رسوم ،نیازها

و شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان ها به ویژه مناطق روستایی و عشایری با رعایت استانداردهای ارتقای کیفیت و تقویت هویت اسالمی ــ ایرانی
دانش آموزان در چارچوب ایجاد کار آمدی و تقویت هویت ملی.
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هفتگی دوره متوسطه اول  30ساعت در کلیه پایهها و زمان هر جلسه  50دقیقه میباشد ،و ساعات کار
هفتگی دوره متوسطه دوم نظری حداکثر  35ساعت در کلیه پایهها و زمان هر جلسه  50دقیقه میباشد و
ساعات کار هفتگی دوره متوسطه دوم فنی و حرفهای و کاردانش متناسب با رشته های تحصیلی حداکثر
 40ساعت در کلیه پایهها و زمان هر جلسه  50دقیقه میباشد.1
تبصره :زمان اختصاص یافته به هر جلسه و زمان استراحت بین آنها مجموع ًا  60دقیقه می باشد
و تلفیق دو جلسه درسی بویژه در دوره ابتدایی مجاز نمی باشد.
٤ــ جدول عناوین دروس و زمان اختصاص یافته به آنها از سوی سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش خواهد رسید؛
  ٥ــ وزارت آموزش و پرورش مسئولیت زمینه سازی الزم برای هدایت و غنیسازی زمان
غیررسمی تعلیم تربیت در خانه ،مدرسه و خارج از مدرسه را بر عهده دارد.
 ٦ــ وزارت آموزش و پرورش موظف است از مشارکت حداکثری خانواده ها ،دستگاههای
فرهنگی ،هنری ،خدماتی ،مذهبی ،تولیدی و...برای طراحی و اجرای برنامهها و فعالیت های خارج از
کالس و مدرسه ،بهخصوص بخشی از برنامهها که در تابستان اجرا میشود استفاده نماید.

14ــ سیاست ها و الزامات اجرایی

اجرای برنامه درسی ملی به عنوان یکی از زیر نظام های مؤثر در تحقق سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش و در چارچوب مفاهیم و راهکار های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مستلزم
اتخاذ سیاست های کارآمد و اثر بخش ،فراهم آوردن شرایط ،امکانات ،منابع و زیر ساخت های فنی و
تخصصی می باشد .برخی از اهم این سیاست ها و الزامات عبارتند از:
١ــ ١4ــ تهیه برنامه جامع ،فراگیر و بلند مدت مشتمل بر کلیه اقدامات و فعالیت های مورد نیاز
بخش های مختلف درون آموزش و پرورش براساس برنامه درسی ملی و تأیید و ابالغ آن توسط وزیر
آموزش و پرورش؛
١ــ مبنای محاسبه زمان آموزش و امتحانات  37هفته از اول مهر ماه تا پایان خرداد ماه می باشد.
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٢ــ ١4ــ طراحی و اجرای برنامه های آموزشی و تربیتی با رعایت استانداردها ،حفظ مصالح
ملی ،افزایش مشارکت کلیه مجریان در سطوح مختلف با تأکید بر کاهش تمرکز؛
٣ــ ١4ــ بکارگیری روش های مؤثر در تأمین ،نگهداشت و ارتقای نیروی انسانی متخصص اعم
از کارشناسان ،مشاوران و ناظران علمی به منظور طراحی و تدوین راهنمای برنامه درسی حوزه های
تربیت و یادگیری ؛
٤ــ ١4ــ اختصاص منابع مالی مناسب و حمایت های حقوقی و اداری برای اجرا و نظارت بر
حسن اجرای برنامه های مصوب؛
 ٥ــ ١4ــ بکارگیری روش های اثر بخش در اشاعه برنامه درسی ملی ،فرهنگ سازی و نهادینه
کردن آن با استفاده از ظرفیت های درون و بیرون آموزش و پرورش؛
 ٦ــ ١4ــ فراهم آوردن استلزامات اداری و ساختار سازمانی مناسب برای پایش مستمر برنامه
درسی ملی و بهبود آن و انجام مطالعات و پژوهش های مورد نیاز؛
٧ــ ١4ــ ایجـاد فرصت های متنـوع و بکارگیری راهکارهـای اثربخش بـرای ارتقـای
توانمندی های ذی نفعان به ویژه معلمان و مدیـران جهت ارتقای سطح عملکرد مدارس در اجـرای
برنامه درسی ملی؛
 ٨ــ ١4ــ تجهیز مدارس به فناوری های نوین،کتابخانه،آزمایشگاه و کارگاه های فنی و حرفه ای.

15ــ ارزش یابی برنامه درسی ملی

ارزشیابی برنام ه درسی ملی به منظور فراهم آوردن اطالعات توصیفی و قضاوتی برای درک
بیشتر ،هدایت ،تصمیمگیری و پاسخگویی نسبت به میزان اثربخشی و چگونگی اجرا و تحقق اهداف و
نتایج برنامه انجام می شود.
این ارزش یابی با رعایت موارد زیر انجام می پذیرد:
١ــ ١5ــ ارزش یابی برنامه درسی ملی با نظارت شورای عالی آموزش و پرورش و توسط وزارت
آموزش و پرورش انجام می شود ،طرح ارزش یابی و نحوه کاربست نتایج آن توسط وزارت آموزش و
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پرورش و با مشارکت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پیشنهاد و به تأیید شورای عالی آموزش
و پرورش خواهد رسید.
٢ــ ١5ــ ارزشیابی از برنامه درسی ملی باید به عنوان فرایندی مستمر و پویا در نظر گرفته شود
و انواعی از اطالعات مورد نیاز را با استفاده از روشهای کمی و کیفی جمعآوری و در ادوار زمانی
  2تا  3سال به شورای عالی آموزش و پرورش گزارش نماید؛
٣ــ ١5ــ تصمیمگیری در خصوص ارزشیابی از فرایند اجرای برنامه درسی ملی برای اصالح
شیوههای اجرایی و انعکاس یافتهها به سطوح باالتر تصمیمگیری به صورت تشخیصی ،تکوینی و پایانی
برعهد ه سطوح مختلف اجرایی در نظام آموزشی است؛
٤ــ ١5ــ ارزشیابی برنامه درسی ملی متکی بر مالکها ،شاخصها و نشانگر های روشن و
منعکسکنند ه سهم و نقش هر کدام از عناصر مؤثر و میزان تحقق اهداف و سطح دستیابی به
شایستگی های پایه می باشد؛
 ٥ــ ١5ــ رعایت حقوق متوازن و متعادل دانشآموزان و مجریان برنامه در سطوح مختلف
(مدرسه ،منطقه ،استان و کشوری) و فراهم آوردن زمین ه ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی و تربیتی و
رشد حرفهای مجریان در سطوح مختلف؛
 ٦ــ ١5ــ میزان ارزشمندی ،جامعیت ،کارآمدی ،اثربخشی و مشکالت اجرایی آن را در سطوح
مختلف ملی ،استانی ،منطقه ای و مدرسه ای ،به صورت منصفانه منعکس کرده و امکان بهبود برنامه
درسی و تعالی عملکرد نظام آموزشی را فراهم می نماید؛
٧ــ ١5ــ امکان مشارکت تمامی افراد ذینفع و ذیربط در فرآیند ارزشیابی را فراهم می آورد؛
 ٨ــ ١5ــ بازنگری و به روز رسانی برنام ه درسی ملی براساس نتایج ارزشیابی بهعمل آمده
حداکثر در فواصل زمانی 5تا 10ساله به پیشنهاد سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و با تصویب
شورای عالی آموزش و پرورش انجام خواهد شد.
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موضوع :برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران در جلسات ،865 ،864 ،858 ،857
 871 ،870 ،869 ،868 ،867 ،866و  872تاریخ ،1391/5/3 ،1390/12/16،1390/12/9
1391/6/20 ،1391/6/13 ،1391/6/6 ،1391/5/31 ،1391/5/23 ،1391/5/16 ،1391/5/9
و  1391/6/28به تصویب نهایی رسید و از تاریخ ابالغ الزم االجرا است و کلیه مصوبات و سیاست های
قبلی در موارد مغایر با آن منسوخ و بالاثر و در سایر موارد براساس آن مورد بازنگری و اصالح قرار
می گیرد.
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