
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

والتعليموزارة التربية

والتعليمالمجلس األعلى للتربية

برنامج املناهج الوطنية
في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

نقله إلی العربية

الدکتور محيدرضا حيدري

امعة العالمة الطباطبائيجبالتدريسيةعضو اهليئة 

م۲۰۱۳مارس /آذار



الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
والتعليموزارة التربية

المناهج الوطنيةبرنامج 
في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

والتعليمالمجلس األعلى للتربية

حيممحن الرّ اهللا الرّ بسم



الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
والتعليموزارة التربية

المناهج الوطنيةبرنامج 
في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

والتعليمالمجلس األعلى للتربية

َو ُهـَو ُمـْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَّـُه َحيـاًة طَيِّبَـًة َو لََنْجـزِيـَنـَُّهْم َأْجـَرُهْم بَِأْحَسـِن َأْو أُنْثـىَمْن َعِمَل صاِلحاً ِمْن ذََكرٍ ﴿
٩٧﴾، النحل ما كانُوا يـَْعَمُلونَ 

لتبــذلوا . ينبغــي أن تكــون ثقافــة صــحيحةتتوقــف قضــية الرتبيــة يف أيــة أمــة علــى ثقافتهــا الــيت
.قصارى جهدكم يف تكوين ثقافة إسالمية مستقلة

»م١١/٠٦/١٩٧٩–) ره(اإلمام الخميني «

التحويل كلمة واحدة، لكن هذه الكلمة ختفي خلفها الكثري من اجلد واالجتهاد

»م٢٥/٠٧/٢٠٠٧، )مد ظله العالي(بيانات المرشد األعلى للثورة اإلسالمية «
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َو ُهـَو ُمـْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَّـُه َحيـاًة طَيِّبَـًة َو لََنْجـزِيـَنـَُّهْم َأْجـَرُهْم بَِأْحَسـِن َأْو أُنْثـىَمْن َعِمَل صاِلحاً ِمْن ذََكرٍ ﴿
٩٧﴾، النحل ما كانُوا يـَْعَمُلونَ 

:مقدمة

إن التحول البنيوي الذي تشهده عملية الرتبية والتعليم، عبارة عن حتول عميـق وجـذري سـوف يـؤدي إىل 
التغيري على صعيد املفاهيم النظرية والعمليـات واألدوار واألداء واملنـاهج؛ حيـث سـتتبدل النظـرة إىل املعلـم 

رأس التحــول املعلــم علــى يضــع هــذا.والكتــاب واملدرســة واحلصــص الدراســية وخاصــة الطلبــة بصــورة كاملــة
ـــه كافـــة الظـــروف واإلمكانيـــات الالزمـــة ليكـــون قـــدوة للطلبـــة يف طـــريقهم إىل قمـــم اهلـــرم الرتبـــوي ويـــوفر ل

ـــــداع واالبتكـــــار باإلضـــــافة إىل  ـــــرب التفكـــــر والتأمـــــل واإلب ـــــم واألدب واألخـــــالق؛ كمـــــا يعت اإلنســـــانية والعل
اد بيئـة نشـطة وحيويـة وتأسـيس املدرسـة املفضـلة االستفادة من األسـاليب احلديثـة والتقنيـات اجلديـدة وإجيـ

ـدف إىل تربيـة الطلبـة لبلـوغ درجـات مـن احليـاة الطيبـة  إضافة إىل سـائر اإلمكانـات، مـن األسـاليب الـيت 
وحيتاج هذا األمر اهلام إىل إعادة هندسة املوارد البشرية حول حمور تطبيـق نظـام التصـنيف . والقرب اإلهلي

.ني واحلفاظ عليهم، وهو يقع بإذن اهللا ضمن جدول األعمالونظام استقطاب املعلم

لـــس األعلـــى للرتبيـــة والتعلـــيم علـــى  لـــس األعلـــى للثـــورة الثقافيـــة وا مســـتند التحـــول «وبعـــد مصـــادقة ا
كدستور جلميع التحـوالت الشـاملة وطويلـة األجـل، ووضـعته وزارة الرتبيـةوالتعليم ضـمن »التربوي البنيوي

بح من الواجب أن ختضع كافـة األنظمـة الفرعيـة والعناصـر اجلزئيـة للنظـام الرتبـوي إىل جدول أعماهلا ، أص
.وإعادة اإلعداداملراجعة 

ـــوفر  اجلـــو املالئـــم إلحـــداث التغيـــري الشـــامل والواســـع والعميـــق يف املفـــاهيم » برنـــامج املنـــاهج الوطنيـــة«وي
ئيســية ملســتند التحــول اجلــذري وخريطــة مــن التعليميــة واحملتــوى الدراســي، باعتبــاره مــن األنظمــة الفرعيــة الر 

.اخلرائط الشاملة للتعلم
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يهدف برنامج التغيري هـذا مـن خـالل الفـرص الرتبويـة املتنوعـة والشـاملة الـيت يقـدمها، إىل تـوفري اإلمكانيـة 
للطلبة لتحقيق الكفـاءات الالزمـة إلدراك الوضـع وإصـالحه بنـاًء علـى املعـايري اإلسـالمية، كمـا يطمـح إىل 

ـا لبلـوغ درجـات مـن احليـاة الطيبـةمس م على تكـوين هـويتهم الشخصـية والسـمو  وتتمثـل الرسـالة . اعد
احلامســة لربنــامج املنــاهج الوطنيــة يف تــوفري التقنيــات املناســبة لتصــميم املنــاهج الدراســية وتــدوينها وإجرائهــا 

واملـــراهقني بصـــورة مبنيـــة علـــى وتقييمهـــا علـــى مســـتوًى يـــرتاوح بـــني الـــوطين واحمللـــي، لتقـــدميها إىل األطفـــال
فلسفة التعليم والرتبية اإلسـالمية واملفـاهيم التعليميـة والرتبويـة بصـورة منظمـة وهيكليـة، باإلضـافة إىل إجيـاد 

.بيئة نشيطة ومدرسة حمببة

ومبـــا أن موضـــوع التخطـــيط الدراســـي مـــن الفـــروع احلديثـــة يف البلـــد، فـــإن تـــدوين املنـــاهج الرتبويـــة وتـــأليف 
ا وطــرق التـــدريس واالســتفادة مـــن األســاليب املتنوعـــة الكتــب ال دراســية وتعيـــني أوقــات التـــدريس وســاعا

للــتعلم والتقنيــات التعليميــة قبــل انتصــار الثــورة اإلســالمية وبعــدها، مل يكــن خيضــع لربنــامج شــامل لكافــة 
ومــع مــرور . عيــوباجلوانــب وقــائم علــى الثقافــة اإلســالمية اإليرانيــة، ممــا أدى إىل العديــد مــن األضــرار وال

الوقــت وتقــدم املعرفــة الفنيــة يف جمــال تصــميم املنــاهج الدراســية ووضــعها وتــراكم اخلــربات املفيــدة واملغتنمــة 
وإجنــاز البحــوث والدراســات الداخليــة واملقارنــة، أصــبح تــدوين برنــامج اســرتاتيجي شــامل لتنظــيم املنــاهج 

.مراحل التعلم ومستوياته، ضرورة ال مفر منهاالدراسية بصورة مثلى ووضع احملتوى التعليمي يف خمتلف 

وتلبية هلذه احلاجة التعليمية والرتبوية، قام نظام التعليم والرتبيـة بتكليـف جمموعـة مـن املتخصصـني واخلـرباء 
يف جمــال الرتبيــة والتعلــيم بالتعــاون مــع ذوي وجهــات النظــر وأســاتذة احلــوزات العلميــة واجلامعــات بتــدوين 

ــذا الربنــامج منــذ آذار. وطنيــةبرنـامج املنــاهج ال مــارس /بــدأت أعمــال البحــث والدراســة والتــدوين اخلاصــة 
م بتشكيل أمانة سر يف مؤسسة البحـوث والتخطـيط الرتبـوي؛ وبعـد إجـراء الدراسـات األوليـة ٢٠٠٦عام 

لس األعلى للرتبية والتعليم يف جلسته رقم  مـايو /اليت انعقـدت يف أيـار٧٤٥وإبالغ القرار الصادر عن ا
ونظــراً لتحديــد األهــداف وتعيــني حــدود املشــروع .م، اســتمر العمــل عليــه بــدعم قــانوين قــوي٢٠٠٧عــام 

:والنتائج املتوقعة منه، مت تشكيل سبع جلان خمتصة على النحو التايل
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جلنة العموميات واملبادئ واألسس-١
جلنة احملتوى الرتبوي والتوجيهي وجماالت التعلم-٢
والفروع والوقتجلنة البنية واملراحل -٣
جلنة مقدار الصالحيات واحلد من املركزية-٤
جلنة تقييم التقدم الدراسي واسرتاتيجيات التعليم-٥
جلنة املواد ووسائل اإلعالم وبيئات التعلم-٦
جلنة تقييم املناهج الدراسية الوطنية واملقتضيات التنفيذية-٧

ســـتقطاب املشـــاركة الفاعلـــة لألركـــان كمـــا بـــدأت جلـــان احملافظـــات وجلـــان أركـــان املشـــروع بالعمـــل ألجـــل ا
. واملراكز التعليمية

وحلسـن احلــظ فقـد أدت اجلهــود املتواصـلة للمعنيــني إىل إعدادالدراسـة األوىل هلذهاخلطــة املصـريية التحوليــة 
لـس . م٢٠٠٩شباط عام /يف فرباير  وتزامناً مع دراسة مستند التحول اجلذري واملصادقة عليه مـن قبـل ا

يف املسـتند املـذكور، تسـارع ١-١ونظـراً إىل احلـل ) م٢٠٠٩نـوفمرب /تشرين الثاين(ية والتعليم األعلى للرتب
العمـــل علــــى دراســــة برنــــامج املنــــاهج الوطنيــــة وتعديلــــه وخضــــع إىل الكثــــري مــــن النقــــد والدراســــة مــــن قبــــل 

إىل م واجتــاز مســريته التكامليــة حــىت وصــل٢٠١١أصــحاب وجهــات النظــر واملــدراء واملعلمــني حــىت عــام 
لــس األعلــى للرتبيــة والتعلــيم لــس . ا لــس األعلــى مت تشــكيل جلنــة مكونــة مــن خــرباء مــن ا ويف أمانــة ا

وجمموعـة مــن املعنيـني بالتــدوين وأصـحاب وجهــات النظـر يف مؤسســة البحـوث والتخطــيط الرتبـوي، وبعــد 
جمـــاالت التواصـــل األربعـــة، التقيـــد باألســـس الرئيســـية للربنـــامج مبـــا فيهـــا منـــط حتديـــد األهـــداف والعناصـــر و 

واالعتمـــاد علـــى أســـس مســـتند التحـــول الرتبـــوي البنيـــوي ودالالتـــه؛ متـــت مراجعـــة الـــنص اجلديـــد وتعديلـــه 
كما عقدت اجتماعات تنسيق للتفاهم واإلمجاع على املبـادئ واألسـس اخلاصـة باملسـتند والـيت . وإعداده

لس األعلـى للرتبيـة والتعلـيم عليـه بعـد وأخري . أكدنا عليها ووصلنا باملشروع إىل مرحلته النهائية اً، صـادقا
.إىل تاريخ الرتبية والتعليم يف البلدورقة ذهبيةاجتماعاً ومتت بذلك إضافة ١١
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:وهنا جتدر اإلشارة إىل بعض النقاط اهلامة

يعتــرب تــدوين برنــامج املنــاهج الوطنيــة كخريطــة شــاملة للــتعلم وألول مــرة يف تــاريخ الرتبيــة والتعلــيم-۱
ــا علينــا؛ وهلــذا حنمــد اهللا جزيــل احلمــد علــى هــذه النعمــة  مــن املنجــزات العظيمــة والــيت أنعــم اهللا 

.الربانية الكبرية
ينبغي أن يشكل هذا الربنامج دليالً لكافـة السياسـات اخلاصـة بإنتـاج احملتـوى التعليمـي والرتبـوي -۲

لتـــدريس وســـاعاته وتـــدوين مبـــا يف ذلـــك أدلـــة اخلطـــط الدراســـية لكافـــة املراحـــل وتعيـــني أوقـــات ا
وتأليف الكتب الدراسية واملساعدة وإنتاج احلزم التعليميـة واإلعـالم املرئـي واملسـموع واإللكـرتوين 

.وغري ذلك
حيتاج إجراء هذا الربنامج إىل مساعدة املعلمني واهتمـامهم اخلـاص واالسـتفادة مـن الصـالحيات -۳

ـــاوالكفـــاءات املهنيـــة والتخصصـــية املناســـبة الـــيت يتمتعـــ ولـــذلك ينبغـــي أن حيظـــى مضـــمونه . ون 
باهتمــــام جــــدي يف هندســــة املــــوارد البشــــرية والــــربامج التعليميــــة واســــتقطاب املعلمــــني ومتكيــــنهم 
وإعادة تأهيلهم على خمتلف املستويات من قبل جامعة فرهنكيـان وجامعـة الشـهيد رجـائي لرتبيـة 

.املعلمني وخمتلف املراكز التعليمية العاملة
نـــامج اســـرتاتيجي شـــامل للـــتعلم، مبـــين علـــى التعـــاليم اإلســـالمية ومعـــارف الـــوحي، إن تـــدوين بر -۴

تمـع الراهنـة واملسـتقبلية يف عـامل التحـوالت احلاضـر ومطـابق خلصـائص  متناسـب مـع حاجـات ا
م باالسـتفادة مـن أحـدث االكتشـافات العلميـة والبحثيـة؛ عمـل يتميـز بالسـمو  الطالب وحاجا

مـــن اهللا وجهـــود مـــن املعنيـــني اختـــاذ اخلطـــوات األوىل فيـــه، لكـــن تكميلـــه والرفعـــة، وقـــد مت بعنايـــة 
وتكاملــه حباجــة إىل مســاعدة ذوي وجهــات النظــر واخلــرباء املتخصصــني، ولــذلك نــدعو اجلميــع 

.للمسامهة
وأخرياً أود أن أتقـدم بالشـكر اجلزيـل لكافـة اخلـرباء والبـاحثني واملعنيـني ورؤسـاء اللجـان واملنفـذين -۵

ــــوطين يف األركــــان واحملافظــــات ومؤسســــة البحــــوث والتخطــــيط واملستشــــارين يف هــــذا املشــــروع ال
لــس األعلــى للرتبيــة والتعلــيم وأعضــائه وجملــس معــاوين وزيــر الرتبيــة وخاصــة  الرتبــوي وأمانــة ســر ا
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حجـــة اإلســـالم واملســـلمني الســـيد علـــي ذوعلـــم مـــدير املشـــروع وحجـــة اإلســـالم حممـــديان رئـــيس 
الرتبوي واملهندس مهدي نويد أدهم األمني العـام للمجلـس األعلـى مؤسسة البحوث والتخطيط 

للرتبيــة والتعلــيم باإلضــافة إىل وزراء الرتبيــة والتعلــيم؛ وأســأل اهللا تعــاىل أن جيعــل هــذا العمــل اهلــام 
شـهراً مـن فـرتة مهـامي؛ زاداً لنـا ۴۰واملؤثر والذي كان الشغل الشاغل يل وللزمالء الكـرام طـوال 

.رةيف الدار اآلخ

»ومن اهللا التوفيق وعليه التكالن«
الدكتور حميد رضا حاجي بابائي

وزير التربية والتعليم
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١برنامج المناهج الوطنية في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

ـائي يف  يبلغ برنامج املناهج الوطنية يف اجلمهورية اإلسـالمية اإليرانيـة والـذي متـت املصـادقة عليـه بشـكل 
ــــــــــــاريخ ۸۷۲، ۸۷۱، ۸۷۰، ۸۶۹، ۸۶۸، ۸۶۷، ۸۶۶، ۸۶۵، ۸۶۴، ۸۵۸، ۸۵۷اجللســــــــــــات  بت

م، ۰۶/۰۸/۲۰۱۲م، ۳۰/۰۷/۲۰۱۲م، ۲۴/۰۷/۲۰۱۲م، ۰۶/۰۳/۲۰۱۲م، ۲۸/۰۲/۲۰۱۲
م، ۱۰/۰۹/۲۰۱۲م، ۰۳/۹/۲۰۱۲م، ۲۷/۰۸/۲۰۱۲م، ۲۱/۰۸/۲۰۱۲م، ۱۳/۰۸/۲۰۱۲
:م على النحو التايل۱۸/۰۹/۲۰۱۲

اهج الوطنيةلبرنامج المناألسس الفلسفية والعلمية -١

ة لـهتقوم علـى األسـس النظريـة ملسـتند ،األسس الفلسفية والعلمية هلذا الربنامج کسائر املسـتندات املشـا
لــس األعلــى للثــورة الثقافيــة(التحــول البنيــوي للنظــام الرتبــوي الرمســي والعمــومي  وبالنســبة )الصــادر عــن ا

موعـــة، فـــإن األســـس الـــيت تـــدل بشـــکل مباشـــر علـــى جمـــال  وتعتـــرب أسســـاً برنـــامج املنـــاهج الوطنيـــةهلــذه ا
.خاصة به، موجودة يف املرفقات

نبذة-٢

الدراسية والرتبوية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيـة املناهجانطالقاً من الثقافة واحلضارة اإلسالمية، تسعى 
ث الثمــني واخلالــد لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم والقــرآن الکــرمي والعــرتة الطــاهرة باالســتعانة بــالرتا

وتطلعــات النظــام الرتبــوي الرمســي والعمــومي يف أفــق ) عــج(علــيهم الســالم وحتقيــق جمتمــع العــدل املهــدوي 
شـــــعر موحـــــد ومـــــؤمن باملعـــــاد، ي٣وباالعتمـــــاد علـــــى النمـــــوذج املتطـــــور واحمللـــــي؛ إىل تربيـــــة جيـــــل١٤٠٤٢

باملســؤولية جتـــاه اهللا تعـــاىل وجتــاه نفســـه واآلخـــرين والطبيعــة، باحـــث عـــن احلقيقــة واحلکمـــة، طالـــب للعلـــم 
والبحث وحمب له، طالب للعدالة والسالم، مکافح ضد الظلـم، جماهـد، شـجاع ومتفـان وعاشـق للـوطن، 

ن مس١ ارة ع ى برنامج المناھج الوطنیة عب د ویھدف إل ي البل دریس ف ام لنظام الت من الخطة الدراسیة الشامل واإلطار الع تند یتض
.تحقیق أھداف التربیة والتعلیم في الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة

م٢٠١١نوفمبر –مستند التحول البنیوي التربوي الصادر عن المجلس األعلى للثورة الثقافیة ٢
م٢٠١١نوفمبر –مستوحى من األھداف العامة لمستند التحول البنیوي التربوي الصادر عن المجلس األعلى للثورة الثقافیة ٣
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ة العـــدل ومـــعطـــوف، اجتمـــاعي وذي نظـــرة عامليـــة، مـــؤمن بالواليـــة ومنتظـــر وجمـــد علـــى درب حتقيـــق حک
العاملية، ذي إرادة وأمل، واثق بنفسه وعزيز النفس، أمني، عامل وقـادر، شـريف ومتواضـع، خمتـار ومتفـتح، 
متخلق باألخالق اإلسالمية، خالق ومبدع، مقتصد وماهر، سامل ونشيط، قانوين ومـنظم، خملـص للقـيم 

واالجتماعيـــة بنـــاًء علـــى املعـــايري اإلســـالمية، وطـــين وثـــوري ومســـتعد للـــدخول إىل احليـــاة الفرديـــة واألســـرية
.اإلسالمية

:يتميز هذا الربنامج بالسمات التالية

الطاهر) ص(يقوم على األسس والقيم اإلسالمية ومعارف اإلسالم احملمدي -۱
يتمتع بأحدث التقنيات العلمية والبحثية مع التأكيد على توطينها-۲
ضارة اإلسالمية اإليرانيةيعتمد على املنجزات واملكتشفات العلمية للثقافة واحل-۳
منسجم، متوازن، فعال، مينح النشاط، ديناميكي، مرن وتشاركي يف اإلنتاج والتنفيذ-۴
مشرف على السمات واحلاجات والفطرة اإلهلية للتالميذ واحلاجات األساسية للمجتمع-۵
العلميــــة يعتمــــد علــــى اخلــــربات الوطنيــــة والعامليــــة الناجحــــة باالســــتعانة بــــاألدوات واألســــاليب -۶

والفعالة
يتمتع بتوجه إبداعي ومستقبلي وواقعي ومتناسب مع الفطرة اإلهلية لإلنسان-۷
تمــع -۸ يؤكـد علـى دور املدرسـة كمظهـر مـن مظـاهر حتقيــق درجـات مـن احليـاة الطيبـة وأرضـية 

.ومركز رئيسي لتحقيق أهداف املناهج الدراسية والرتبوية١)عج(العدل املهدوي 
الدراسية والتربويةلمناهجاألسس ذات الصلة با-۳

هـــــذه املبـــــادئ بصـــــورة منســـــقة ومتكاملـــــة علـــــى السياســـــات اخلاصـــــة باملنـــــاهج الدراســـــية والرتبويـــــة تـــــرتبط
ا على مستوًى يرتاوح بني الوطين واملدرسي :وختطيطها وإدار

١٧م، ص٢٠١١نوفمبر –مستند التحول البنیوي التربوي الصادر عن المجلس األعلى للثورة الثقافیة ١
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العقائدية-۱-۳

وحيديـــة واملبـــادئ والقـــيم ينبغـــي أن تكـــون كافـــة أجـــزاء املنـــاهج الدراســـية والرتبويـــة مبنيـــة علـــى األســـس الت
.وهذا املبدأ حيكم كافة املبادئ األخرى). ص(اإلسالمية احملمدية 

الهوية الوطنيةتعزيز -۲-۳

جيب أن توفر املناهج الدراسية والرتبوية اجلو املالئم لتعزيز اهلوية الوطنية وتثبيتهـا مـع التأكيـد علـى تعميـق 
ـــا والقـــيم الثوريـــة العقائـــد والقـــيم اإلســـالمية والثقافـــة  واحلضـــارة اإلســـالمية واإليرانيـــة واللغـــة الفارســـية وآدا

.اإلسالمية وحب الوطن والوحدة واالنسجام الثقايف واالستقالل الوطين والتضامن اإلسالمي

دور الطالبأهمية-۳-۳

عمليـة التعلـيم جيب أن تركـز املنـاهج الدراسـية والرتبويـة علـى الـدور الفعـال والتطـوعي والـواعي للطالـب يف
ـــات البحـــث واإلبـــداع واالبتكـــار لـــديهم – ـــتعلم والرتبيـــة، باإلضـــافة إىل تـــوفري اجلـــو املالئـــم لرفـــع معنوي ال

.وتنميتها

١)المربي(دور المعلم أهمية-۴-۳

ــدف ٢مــن الضــروري أن تركــز املنــاهج الدراســية والرتبويــة علــى الــدور املرجعــي للمعلــم يف التوجيــه الرتبــوي 
تقــدمي التزكيــة علــى التعلــيم وإثــراء البيئــة الرتبويــة والتعليميــة وتفعيــل دور الطــالب يف عمليــة الــتعلم والرتبيــة 
وترغيبهم باستمرار التعلم باإلضافة إىل توفري إمكانيات االرتقاء بالكفاءات العقائديـة واألخالقيـة واملهنيـة 

.والتخصصية للمعلم

أهمية الدور األساسي لألسرة-۵-۳

ذا المس١ ي ھ رادف ف ي بشكل مت م والمرب ردات المعل الة استخدمت مف ھ الرس ى عاتق ذي یحمل عل ى الشخص ال ق عل تند وھي تطل
ومي مي العم وي الرس ي النظام الترب ة الطالب ف ى . (المصیریة لتربی س األعل ن المجل وي الصادر ع وي الترب تند التحول البنی مس

)م٢٠١١نوفمبر –للثورة الثقافیة 
٢٧٩م، ص ٢٠١١نوفمبر –للثورة الثقافیة الصادر عن المجلس األعلىاألسس النظریة للتحول التربوي البنیوي ٢
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جيب أن تركز املناهج الدراسية والرتبوية على تعزيز بنيان األسرة والعالقات األسرية وصلة الرحم باإلضـافة 
إىل توفري اجلو املناسب للطلبة مـن أجـل اكتسـاب الكفـاءات واملهـارات الالزمـة لتشـكيل أسـرة مبنيـة علـى 

ا–داب وأساليب احلياة اإلسالمية القيم واملعارف اإلهلية وتعميق اآل .اإليرانية وإدار

الشمول-۶-۳

تمـــع علــى املســـتوى احمللـــي  ينبغــي علـــى املنــاهج الدراســـية والرتبويــة أن تلـــيب احلاجــات املختلفـــة للطلبــة وا
.١واإلقليمي والوطين والعاملي فيما يتعلق بكافة ميادين التعليم والرتبية

االهتمام بالتمايز-۷-۳

ن تأكيـــدها علـــى الســـمات املشـــرتكة، ينبغـــي علـــى املنـــاهج الدراســـية والرتبويـــة أن تـــويل االهتمـــام إىل ضـــم
، واجلنســـية والفرديـــة )احلضـــرية، القرويـــة، القبليـــة، الثقافيـــة واجلغرافيـــة(التمـــايز النـــاجم عـــن البيئـــة املعيشـــية 

.طلوبةوتتمتع باملرونة امل) املواهب، القدرات، احلاجات واالهتمامات(للطلبة 

التوازن-۸-۳

جيب أن تراعي املناهج الدراسية والرتبوية التـوازن وتتجنـب اإلفـراط وتراعـي التناسـب والتـوازن يف اهتمامهـا 
مبيــادين التعلــيم والرتبيــة واهلــدف واحملتــوى وتلتــزم باالســتفادة مــن األســاليب املختلفــة يف التصــميم واإلنتــاج 

.والتنفيذ والتقييم هلذه املناهج

التعليم الدائم-۹-۳

جيب على املناهج الدراسية والرتبوية أن توفراجلو املناسب للطلبة مـن أجـل اكتسـاب الكفـاءات واملهـارات 
.الالزمة الستمرار عملية التعلم بشكل ذي معىن وتواصل جتارب التعلم يف احلياة

ة ١ یم والتربی یة والتعل ة والسیاس ة االجتماعی یم والتربی ة والتعل ة واألخالقی ة والعبادی ة العقائدی یم والتربی ادین التعل ذه المی مل ھ تش
ة  ادیة والمھنی ة االقتص یم والتربی ة والتعل ة والفنی ة الجمالی یم والتربی میة والتعل ة والجس ةاألحیائی ة والتقنی ة العلمی یم والتربی . والتعل

)م٢٠١١نوفمبر –مستند التحول البنیوي التربوي الصادر عن المجلس األعلى للثورة الثقافیة (
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تحقيق المشاركة والتفاعل-۱۰-۳

ي الظـــروف املالئمـــة للمعلمـــني والطلبـــة واألســـر وســـائر جيـــب أن تـــوفر عمليـــة التخطـــيط الدراســـي والرتبـــو 
.الفئات املعنية وذلك يف تصميم املناهج وإنتاجها وتنفيذها وتقييمها

التكامل والشمول-۱۱-۳

) العــاديني، ذوي االحتياجــات اخلاصــة واملتفــوقني(ينبغــي تــدوين املنــاهج الدراســية والرتبويــة لكافــة الطلبــة 
لــى تلــك املنــاهج أن تراعــي املرونــةوتتالئم مــع حاجــات كــل فئــة مــن فئــات كمــا جيــب ع. بصــورة متكاملــة

.١الطالب مبن فيهم ذوي االحتياجات اخلاصة واملتفوقون

التوجه العام-۴

إن السـري علـى هـذا التوجـه . »النزعة الفطرية التوحيديـة«يتمثل التوجه اخلاص للربامج الدراسية والرتبوية بـ 
وإصـالحه بشـكل ٣للطلبـة عـن طريـق إدراك وضـعهم٢الزدهـار الفطـرة اإلهليـةيعين توفري الظروف املناسـبة 

دف بلوغ درجات من احلياة الطيبة .متواصل 

:يف هذا التوجه

:الطالب-۱-۴

أمانة إهلية وهو يتمتع بالكرامة الذاتية-۱
تكمن الفطرة اإلهلية يف وجوده وهي قابلة للظهور واالزدهار-۲

.یجب أن یوافق المجلس األعلى للتربیة والتعلیم على التغیرات الناجمة عن التطابق والتناسب١
ر٢ دى البش ة الموجودة ل ة اإللھی ن الطبیع ة ونزعة أصیلة : الفطرة عبارة ع ع بمعرف ر مكتسبة(أي أن اإلنسان یتمت أ ) غی ى منش إل

ة اإلنسان . یمكن لھذه الفطرة أن تتطور وتصقل وتنمو كما یمكن أن تنسى. الوجود ن معرف ارة ع ي عب ب المعرف والفطرة من الجان
تعالى والنزعة إلى ة الحضوریة  م النزعات الفطری ن أھ ذه م ال وھ عي وراء الفضیلة وحب الجم ة والس العبادة واكتشاف الحقیق

۵٩و۵٨م، ص ٢٠١١الصادر عن المجلس األعلى للثورة الثقافیة، نوفمبر األسس النظریة للتحول التربوي البنیوي . لإلنسان
ي یم٣ ة الت ب الواضحة والدینامیكی ا والمقصود بالوضع ھنا ھو حالة الطال ن إدراكھ رد .ك ن التفاعل المتواصل للف اجم ع ر الن التغیی

الم الوجود  ن ع زء م ة والمجتمع(كعنصر واع وحر وفعال مع هللا تعالى وج نفس والطبیع الى ) ال ي حضور هللا تع ل (ف ذي یمث وال
ل األوضاع ى ك مو عل الم ویس ق الع وي البن). الحقیقة العلیا وھو الذي خل ة للتحول الترب وي األسس النظری س ی ن المجل الصادر ع

۴۴٢م، ص ٢٠١١نوفمبر –األعلى للثورة الثقافیة 
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املناســــبة وميكــــن لــــه إدراكهــــا والتحــــرك علــــى ســــبيل إصــــالحها بشــــكل موجــــود دائمــــاً يف احلالــــة -۳
متواصل من خالل اختياره األفضل

يتمتــع بالقــدرة علــى اختــاذ القــرار والعنايــة بــالنفس، وميكــن لــه التفاعــل مــع البيئــة التعليميــة ولــيس -۴
تابعاً هلا دون سبب أو جمرباً عليها

التعلم–ياً يف عملية التعليم يتمتع باإلرادة واحلوافز واليت تلعب دوراً أساس-۵
التعلم والرتبية وتنمية كفاءاته الشخصية–يلعب دوراً فاعالً ذاتياً يف عملية التعليم -۶
يتمتع بالكفاءات واخلربات واإلمكانيات املتنوعة-۷

)المربي(المعلم -۲-۴

)ع(قدوة للطالب على مسرية األنبياء واألئمة األطهار -۱
إلدراك وضعهم وحتفيزهم على إصالحه بشكل متواصل مـن خـالل يوفر اجلو املناسب للطالب -۲

اكتشاف قدرات الطالب وتنميتها وخلق الفرص الرتبوية والتعليمية
يوفر األرضية املالئمة للنمو العقلي واإلمياين والعملي واألخالقي لدى الطالب-۳
التعلم وموجه هلا–مرشد يف عملية التعليم -۴
الدراســية والرتبويــة علــى مســتوى الصــف باإلضــافة إىل تــدوينها يتحمــل مســؤولية تطبيــق املنــاهج -۵

.وتنفيذها وتقييمها وذلك من أجل خلق الفرص الرتبوية والتعليمية
.متعلم وباحث تعليمي وتربوي-۶

المحتوى-۳-۴
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مبين على القيم الثقافية والرتبويـة ومتناسـب مـع التعـاليم الدينيـة والقرآنيـة وهـو عبـارة عـن جمموعـة -۱
ومتكاملــة مــن فــرص الــتعلم وخرباتــه تــوفر اجلــو املناســب لتنميــة الفطــرة اإلهليــة والنمــو منســجمة 

.بشكل متواصل١العقلي وحضور العناصر والساحات
يشــــمل املفــــاهيم واملهــــارات األساســــية واألفكــــار املفتاحيــــة املبنيــــة علــــى الكفــــاءات املتوقعــــة مــــن -۲

الطالب
ةناشئ عن االكتشافات العلمية البشرية املعتمد-۳
تمــع -۴ متناسـب مــع احلاجــات الراهنـة واملســتقبلية وامليــول والســمات النفسـية للطــالب وتوقعــات ا

.اإلسالمي وزمن التعليم

التعلم–التعليم -۴-۴

عملية توفر الظروف املالئمة إلبراز النزعات الفطرية ومعرفة وضع املتعلم واإلصالح املتواصل له-۱
وفعال بني املتعلم وخمتلف بيئات التعلمالتعلم ناشئ عن تفاعل خالق وهادف -۲
عمليــة تــؤثر علــى وجهــة نظــر الطــالب بشــكل منطقــي حــول العالقــة مــع الــنفس واهللا واآلخــرين -۳

.واملخلوقات كافة

التقييم-۵-۴

صـــورة جليـــة وشـــاملة ومتواصـــلة لوضـــع الطالـــب الـــراهن واملســـافة الـــيت تفصـــله عـــن الوضـــع التـــايل -۱
مع قدراته وحاجاتهوكيفية إصالح وضعه مبا يتناسب 

يــوفر أرضــية االختيــار واإلدارة الذاتيــة والنمــو املتواصــل للطالــب مــع التأكيــد علــى التقيــيم الــذايت -۲
.ويعترب االستفادة من سائر األساليب وسيلة لتحقيقه

يعترب عيوب التعلم فرصة لتحسني وضع الطالب ضمن حفظه للكرامة اإلنسانية-۳

من : في وضع األھداف، یتم تبیین وتدوین العناصر الخمسة١ ي تتض ع الت التعقل واإلیمان والعلم والعمل واألخالق والساحات األرب
.قة مع هللا سبحانھتواصل الطالب مع نفسھ وهللا والخلق والخلقة وذلك بشكل متواصل یتمحور حول العال
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النظام التعليمي وإصالحهيعترب عيوب التعلم فرصة لتحسني -۴

بيئة التعلم-۶-۴

تـــوفر بيئـــة آمنـــة ومرنـــة وحمفـــزة وغنيـــة لتلبيـــة احلاجـــات والرغبـــات والســـمات الطالبيـــة مـــن خـــالل -۱
.االستفادة من إمكانيات نظام الوجود

املدرســة بيئـــة تعليميـــة أساســـية وأصـــلية؛ لكـــن الــتعلم ال يقتصـــر عليهـــا بـــل يشـــمل بيئـــات أخـــرى  -۲
.ية والطبيعية واالقتصادية والصناعية والثقافيةكالبيئة االجتماع

الـتعلم وذلـك مـن –توفر اجلـو املالئـم لتحسـني وضـع الطـالب واالرتقـاء مبسـتوى عمليـة التعلـيم -۳
.خالل االستفادة من اإلمكانيات اخلاصة بالبيئات االفرتاضية ووسائل اإلعالم

لـتعلم وهـي تتفاعـل بشـكل متواصـل ومـؤثر تعترب األسرة مـن البيئـات اهلامـة واملـؤثرة علـى الرتبيـة وا-۴
.مع املدرسة

مدير المدرسة-۷-۴

معلـــم مـــؤمن وخـــالق وملتـــزم ومـــرن ومفكـــر وذو نظـــرة مســـتقبلية ومشـــارك وموجـــه تربـــوي ومـــدير -۱
ومدبر ويتمتع برحابة الصدر والكفاءات االحرتافية

البيتحمل مسؤولية تأمني بيئة التعلم املناسبة لتنمية النزعات الفطرية للط-۲
يتحمــــل مســــؤولية خلــــق األوضــــاع الرتبويــــة والتعليميــــة وتطــــابق وتــــدوين وتنفيــــذ وتقيــــيم املنــــاهج -۳

الدراسية والرتبوية على مستوى املدرسة
يــوفر اإلمكانيــة لكافــة املعنييــنإلدراك وضــعهم وإصــالحه بشــكل متواصــل وبلــوغ مؤسســة املــتعلم -۴

.ةمن خالل إقامة العالقات الصحيحة والبناءة والديناميكي
.يتمتع بالصالحيات املناسبة لتحمل املسؤولية فيما يتعلق بكافة شؤون املدرسة-۵

نموذج وضع األهداف-۵
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حيتـــل ازدهـــار الفطـــرة وبلـــوغ خمتلـــف درجـــات احليـــاة الطيبـــة بااإلضـــافة إىل الشـــمول والتكامـــل والتـــوازن يف 
املنــاهج الدراســية والرتبويــة، االهتمــام بســاحات التعلــيم والرتبيــة الســت، منزلــة أساســية يف وضــع أهــداف 

ــا دليــل عمــل للمعنيــني بــالتخطيط والتنفيــذ ضــمن إطــار مفهــومي منســجم ومتكامــل يف  باإلضــافة إىل كو
.تدوين األهداف ملختلف املستويات

ساحات الرتبية

الساحات
العناصر

العالقة مع النفس
ضمن إطار العالقة مع (

)اهللا
) سائر البشر(العالقة مع خلق اهللا العالقة مع اهللا سبحانه

)ضمن إطار العالقة مع اهللا(
) الطبيعة وغريها(العالقة مع اخللقة 

)ضمن إطار العالقة مع اهللا(

التعقل
اإلميان
العلم
العمل

األخالق

التعقـــل واإلميـــان والعلـــم : يف منـــوذج وضـــع األهـــداف اخلاصـــة بالعناصـــر اخلمســـة املشـــار إليهـــا أعـــاله وهـــي
والعمــل واألخــالق والســاحات األربــع الــيت متثــل عالقــة الطالــب مــع نفســه ومــع اهللا واخللــق واخللقــة بصــورة 

.متصلة تتمحور حول العالقة مع اهللا سبحانه وتعاىل

يعـــرب عـــن العناصـــر اخلمســـة ضـــمن إطـــار شـــبكة مفهوميـــة مرتبطـــة ومتشـــابكة، وميكـــن لكـــل منهـــا ضـــمن 
بوية أن يشكل بداية ملسرية تربوية للطالب بشـكل يتناسـب مـع حاجاتـه وظروفـه كمـا ميكـن لـه العملية الرت 

ـــع عنـــر التعقـــل مـــن بـــني العناصـــر اخلمســـة مبنزلـــة أساســـية حيـــث . تعزيـــز ســـائر العناصـــر وترســـيخها ويتمت
.تتمحور حوله سائر العناصر يف تعريفها والتعبري عنها، ولكل منها كذلك مراتب معينة
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العام للمناهج الدراسية والتربويةالهدف -۶

يتمثل هذا اهلـدف يف الرتبيـة العقليـة واإلميانيـة والعلميـة والعمليـة واألخالقيـة للطـالب حبيـث يتمكنـون مـن 
ــم وســائر البشــر ونظــام اخللــق بشــكل صــحيح ويكتســبون القــدرة علــى  م ور إدراك مــوقعهم بالنســبة لــذا

.كل مستمرإصالح هذا املوقع الفردي واالجتماعي بش

تبـني . يتوقع أن يبلغ الطالب خالل السـنوات املدرسـية مرتبـة مـن الكفـاءات يف جمموعـة العناصـر اخلمسـة
.هذه الكفاءات بشكل مفصل األهداف العامة للمناهج الدارسية والرتبوية

الكفاءات األساسية-۷

التعقل-۱-۷

اهلوية الشخصية الساميةإدراك وجود الذات واحلاجات والقدرات واإلمكانيات وأبعاد -۱
إدراك آثار أسلوب احلياة ونتائجه-۲
التدبر يف صفات اهللا سبحانه وأفعاله وآياته كخالق للوجود-۳
التدبر يف نظام اخللق وعجائبه-۴

اإليمان-۲-۷
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اإلميان الواعي بالتوحيد والنبوة واملعاد واإلمامة والعدل وعامل الغيب واحلياة اخلالدة-۱
حلضور احلكيم للخالق الواحد ولطفه يف عامل الوجوداإلميان بالربوبية وا-۲
وواليـــة الفقيـــه املطلقـــة ١)ع(واألئمـــة املعصـــومني ) ص(اإلميـــان باألنبيـــاء والقـــرآن وخـــامت األنبيـــاء -۳

ودورها الذي ال بديل له يف إرشاد البشر واستقامتهم
ال لبلـــوغ احليـــاة وأنظمتـــه بصـــفته املـــذهب الشـــامل والفعـــ٢اإلميـــان بـــدور الـــدين اإلســـالمي املبـــني-۴

الطيبة
اإلميان بقيم اخللق وأهدافه وقانونه ومجاله كمظهر من مظاهر اجلمال اإلهلي-۵
اإلميان باهلوية اإلهلية لإلنسان وكرامته والقدرات اجلماعية والفردية لإلنسان-۶

العلم-۳-۷

معرفة الذات والقدرات واهلوية الشخصية-۱
باإلضافة إىل املعارف الدينية ومصادرهامعرفة اهللا تعاىل وصفاته وأفعاله وآياته -۲
معرفة الظواهر والروابط واألحداث والقوانني اليت حتكم عـامل خللـق وكيفيـة تواصـل اإلنسـان معهـا -۳

وكيفية االستفادة املثلى منها
معرفــة العالقـــات واآلثــار واحلقـــوق واملهــام املتعلقـــة بالــذات وبـــاألفراد اآلخــرين وأمهيتهـــا يف احليـــاة -۴

ةاالجتماعي
تمعات البشرية وحاضرها وخاصة الثقافة واحلضارة اإلسالمية واإليرانية-۵ معرفة ماضي ا
معرفة خصائص نظام الدميقراطية الدينية ومنزلة الرسالة العاملية جلمهورية إيران اإلسالمية-۶
معرفة أساليب فك شيفرات الظواهر وترميزها وإبرازها بلغة اجلمال والفن-۷

ادئ ١ ب المب ت ١۴و ١٣، ١٢بموج م تح اص بھ دیني الخ یم ال میة التعل ذاھب الرس ان والم اع األدی ق ألتب ھ یح تور فإن ن الدس م
ذاھب ان والم ین األدی األسس . إشراف الحكومة لكي ال یكون ھذا التعلیم متناقضاً مع مقتضیات الحیاة السلمیة، بل مترافقاً بالتفاھم ب

٢۴٣م، ص ٢٠١١نوفمبر –الصادر عن المجلس األعلى للثورة الثقافیة ظریة للتحول التربوي البنیوي الن
ي ٢ ھ ف ر منصوص علی ا أم ة حقوقھ إن رعای المي، ف ي واإلس اد واالنسجام المل ي االتح ات ف نظراً ألھمیة قضیة األقلیات والقومی

المصدر . تعلیم الوجوه المشتركة بین األدیان والمذاھب سیاسة مناسبةكما أن) البند السادس٢و ٩و ١۴و ١٢المبادئ (الدستور 
ذاتھ
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العمل-۴-۷

ا بصورة واعية وترك احملرماتالعمل -۱ بالتعاليم الدينية واإلميان بالواجبات والعمل 
اســــتخدام اإلمكانيــــات الوجوديــــة الذاتيــــة لبلــــوغ اهلويــــة املتوازنــــة واملتكاملــــة علــــى مســــرية التقــــدم -۲

والسمو الذايت واالجتماعي
تطبيق اآلداب واملهارات وأساليب احلياة اإلسالمية اإليرانية-۳
جيا املعلومات واالتصاالت يف العمل واحلياةتطبيق تكنولو -۴
االستفادة من املهارات األساسية لتشكيل اهلوية املهنية املستقبلية بصورة منتجة وعملية-۵
االســـتفادة الواعيـــة مـــن املكتشـــفات العلميـــة والفنيـــة والتقنيـــة واملهنيـــة والصـــحية واألحيائيـــة وبـــذل -۶

اجلهود الفعالة إلنتاجها وتطويرها
ا وبالرتاث الثقايف ورؤوس األموال الطبيعيةمحاية الب-۷ يئة واالرتقاء 
ا واللغة العربية بصفتها لغة الدين-۸ تطبيق مهارات اللغة الفارسية وآدا
تطبيق مهارات اللغـات األجنبيـة ضـمن إطـار شـبه اختيـاري يف املنـاهج الدراسـية مـع التقيـد مببـدأ -۹

اإليرانية وتقويتها–تثبيت اهلوية اإلسالمية 

األخالق-۵-۷

التقيد بالتقوى اإلهلية يف كافة شؤون احلياة الفردية واالجتماعية-۱
االلتــــزام بــــالقيم األخالقيــــة مبــــا فيهــــا الصــــدق والصــــرب واإلحســــان والرأفــــة وحســــن اخللــــق واحليــــاء -۲

والشجاعة واالهتمام بالذات والتقدير والرضا والعدالة والقناعة والصداقة وتكرمي الوالدين واملعلـم 
.خمتلف املناسبات الفردية واالجتماعيةيف 

تقدير العمل والدخل احلالل والتمتع مبعنويات اجلهود املتواصلة-۳
تقدير العامل والعلم والتعلم املستمر-۴
تقدمي املصاحل الوطنية على املصاحل اجلماعية واملصاحل اجلماعية على الفردية-۵
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تقدير الكائنات والبيئة-۶
األخالقية يف االستفادة من العلوم والتقنيات احلديثةااللتزام باملبادئ والقيم -۷

التربية والتعلممجاالت-۸

ورغـم . متثل جماالت الرتبية والتعلم بياناً جلياً للمحتوى واألسـاليب والعمليـات والعناصـر األساسـية للـتعلم
ــــاالت ببعضــــها، إال عنــــاوين املقــــررات الدراســــية يف املراحــــل التعليميــــة لــــن  تكــــون معادلــــة ارتبـــاط هــــذه ا

إن املالحظــات والفرضــيات األوليــة يف . لعناوينهــا، بــل ســيتم تقــدمي مفــاهيم جمــاالت الــتعلم بشــكل مركــب
ـــاالت وعالقتهـــا باهلـــدف العـــام للمنـــاهج الوطنيـــة، منـــوذج لوضـــع األهـــداف والكفـــاءات  اســـتنباط هـــذه ا

.األساسية والتناسق مع مستندات التوعية واملبادئ السائدة يف املناهج

:تستوحى أهداف كل جمال من جماالت التعلم من املصادر التالية

١أهداف املراحل الدراسية- أ

الكفاءات األساسية- ب
االت التعلم- ت األهداف اخلاصة 

عناوين مجاالت التربية والتعلم-۱-۸

احلكمة واملعارف اإلسالمية-۱
القرآن واللغة العربية-۲
ا-۳ اللغة الفارسية وآدا
الثقافة والفن-۴
مة والرتبية البدنيةالسال-۵

ھر بتفصیل المراحل ١ داف المراحل الدراسیة خالل ستة أش وم بإعداد أھ ینبغي على مؤسسة البحوث والتخطیط التربوي  أن تق
س النظر تعانة باألس ة باالس یم والتربی االت التعل ة ومج ة والثانوی ة العام ى التعلیمی دیمھا إل ذري وتق وي الج ول الترب تند التح ة لمس ی

.المجلس األعلى للتربیة والتلعیم مع نتائج التقییم الخاصة بھ
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العمل واإلبداع-۶
العلوم اإلنسانية والدراسات االجتماعية-۷
الرياضيات-۸
العلوم التجريبية-۹
اللغات األجنبية- ۱۰
ا- ۱۱ مهارات احلياة والبنية األسرية واآلداب املرتبطة 

مجال الحكمة والمعارف اإلسالمية.۱

ـــذي أنـــزل مـــن اهللا ســـبحانه علـــى رســـول  ـــدين اإلســـالمي ال علـــى العقائـــد واألخـــالق ) ص(اهللا يشـــتمل ال
وتتمثل مصادر املعارف اإلسالمية بـالقرآن . واألحكام واألنظمة اليت حيتاجها البشر لبلوغ اهلدف املنشود

يشـري التعقـل إىل القـدرة . الكرمي وسنة النـيب الكـرمي واألئمـة املعصـومني علـيهم السـالم باإلضـافة إىل العقـل
) النظـــام اإلســـالمي(إضـــافة إىل تقيـــيم املكتشـــفات بنـــاًء علـــى املعـــايري علـــى التحليـــل والـــربط بـــني القضـــايا

أمــا احلكمــة فهــي العلــم املتــني والقــوي والثابــت النــاتج عــن قــوة . والــيت مت احلصــول عليهــا بــالطرق املعتمــدة
يـــتم بلـــوغ احلكمـــة والبصـــرية عنـــدما خيضـــع الفـــرد لعمليـــة التفكـــر بشـــكل صـــحيح بتوجيـــه العقـــل . التعقـــل

ويعتــرب اإلميــان املبــين علــى التفكــر أساســاً لألعمــال الدينيــة وال يتمتــع أي عمــل . لنقــل الصــحيحالســليم وا
إن التفكـــر واملطالعـــة  والبحـــث تشـــكل أســـس املعرفـــة . ديـــين بـــاملعىن واملفهـــوم دون وجـــود التفكـــر والتعقـــل

.الدينية

النظـــام الرتبـــوي إن أهـــم أهـــداف تشـــكيل النظـــام اإلســـالمي  بشـــكل عـــام و : ضـــرورة المجـــال ووظيفتـــه 
ويعتـــرب الـــدين اإلســـالمي احلنيـــف برناجمـــاً تربويـــاً . بشـــكل خـــاص، الرتبيـــة الدينيـــة مبعناهـــا العميـــق والواســـع

م  بالعقائــــد واألخــــالق  شــــامالً يقــــرب اإلنســــان مــــن اهللا ســــبحانه وتعــــاىل، وتعميــــق معرفــــة املرتبــــني وإميــــا
ـــدين اإلســـالمي  ـــيت تتمثـــل يف معرفـــة ال ـــة ال ـــة يف النظـــام واألحكـــام اإلهلي ـــه، أهـــم الرســـائل الرتبوي واإلميـــان ب

ويشكل جمال تعلـم احلكمـة واملعـارف اإلسـالمية قاعـدة مناسـبة لتعزيـز الفكـر واإلميـان والعمـل . اإلسالمي
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الــديين والتخطــيط لبلــوغ املعرفــة بالنســبة للربنــامج الرتبــوي الشــامل، لكــي يقــدم للمرتبــني نســبة مــن الــوعي 
م الفرديـــة واالجتماعيـــة حـــول حمـــور العبوديـــة هللا وتنميـــة حـــول اإلســـالم يتمكنـــون عرب  هـــا مـــن تنظـــيم حيـــا

تمـــع بصـــورة فعالـــة باجتـــاه املثـــل اإلســـالمية ومتكـــنهم مـــن مقاومـــة األضـــرار العقائديـــة  م الـــيت تقـــود ا قـــدرا
ربيــة واألخالقيــة والثقافيــة والسياســية واالجتماعيــة والثبــات أمامهــا كمــا متــنحهم القــدرة علــى النجــاح يف ت

تمع بصورة فعالة .أبنائهم واملسامهة يف ارتقاء ا

إن احليــاة البشــرية حيــاة فكريــة والتفكــر موهبــة إهليــة ميكــن تفعيلهــا مــن خــالل الرتبيــة وميكــن لإلنســان أن 
ــــواه  ــــني ق ــــق التــــوازن ب ــــة مــــن خــــالل حتقي ــــى ســــبيل الفطــــرة التوحيدي ــــة عل يســــتثمرها يف ظــــل التقــــوى اإلهلي

إن تعزيـز هـذه القـدرة . ن تتضـمن العمليـة الرتبويـة تنميـة التفكـر والتعقـل واحلكمـةولـذلك جيـب أ.الداخليـة
واإلميـــان والعقيـــدة واملعرفـــة واألداء تـــؤثر علـــى اإلنســـان وتـــوفر لـــه اجلـــو املناســـب ألجـــل الرقـــي؛ والعمليــــة 
ـــــار يف املعـــــارف  ـــــذي جيـــــب أن يؤخـــــذ بعـــــني االعتب ـــــواعي لإلنســـــان ال ـــــاري وال الرئيســـــية يف العمـــــل االختي
اإلســـالمية، عمليـــة معرفـــة ناجتـــة عـــن التفكـــر واإلميـــان والعمـــل الطـــوعي، العمـــل القـــيم النـــاتج عـــن اإلميـــان 

.بالدين، واإلميان املبين على املعرفة والناتج عن تفكر الفرد وتعقله

إن جمال تعلم احلكمـة واملعـارف اإلسـالمية يشـكل جـزًء مـن الرسـالة املـذكورة ضـمن جمموعـة مـن : النطاق
ـــال أن يـــوفر للطـــالب اجلـــو املناســـب لـــإلدراك والتـــدبر والتأمـــل والتفقـــه املنـــاه ج الدراســـية، ميكـــن هلـــذا ا

ونطــاق هــذا التعلــيم . والبصــرية ويف النهايــة، مــن املمكــن أن يــؤدي إىل تصــرف الفــرد ضــمن إطــار احلكمــة
وتشـمل . وفقـاً لـهيتمثل يف اعتبـار الـدين مـن قبـل الطـالب دليـل عمـل وبرناجمـاً حياتيـاً يعملـون وخيططـون

:هذه املعارف أقساماً ثالثة

ـــد- أ ـــة التوحيـــد واملعـــاد : العقائ وتشـــمل املواضـــيع العقائديـــة األساســـية ضـــمن حـــدود املعرفـــة العقلي
ــــا، دون التطــــرق إىل  والعــــدل والنبــــوة واإلمامــــة وواليــــة الفقيــــه ونظــــام اخللــــق والقضــــايا املرتبطــــة 

–أي املعرفة حول احلقـائق –لنظرية يف الواقع التفاصيل التخصصية ألي موضوع؛ إن احلكمة ا
.تشكل موضوع هذا القسم من احملتوى
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متثل األخالق موضـوع هـذا اجلـزء مـن احملتـوى ضـمن حـدود معرفـة القضـايا واملواضـيع : األخالق- ب
األخالقيــــــة األصــــــيلة الــــــيت تلعــــــب دوراً حامســــــاً يف تكــــــوين الشخصــــــية البشــــــرية ونظــــــراً للقضــــــايا 

قية اليت نشهدها اليوم، ونقصد بذلك احلكمة العمليـة الـيت تعـرب عـن السـلوك والتحديات األخال
).الواجبات واحملرمات(البشري األفضل لبلوغ السعادة والكمال 

ويتم تدريس األحكام اليت حيتاج إليهـا الفـرد املكلـف بشـكل عـادي يف حياتـه الفرديـة :األحكام- ت
.كاليف الشرعيةواالجتماعية حبيث يتعرض للمشاكل يف قيامه بالت

ايــة املراحــل الدارســية  جيــب أن تكــون نتــائج تــدريس الطــالب يف جمــال احلكمــة واملعــارف اإلســالمية يف 
:عبارة عن

االستعداد للتدين وااللتزام بالتكاليف الدينية املبنية على اإلميان املقرتن باملعرفة
القرآنالشعور بالسعادة والرضا حول اهلوية اإلسالمية والرغبة يف حفظ
تمع ضمن خمتلف الظروف االجتماعية السعي لتنمية الشعائر الدينية وثقافتها يف ا
الشعور باملسؤولية جتاه النظام اإلسالمي واملسامهة يف تقدمه ومتكينه ورفعته يف العامل
التمتع باحلكمة النظرية والعملية
مجال القرآن واللغة العربية.۲

ـداه إىل . بالبشـر الكمـال واالسـتقامةإن الدين اإلسالمي، سبيل يبلغ  واهللا سـبحانه وتعـاىل يرشـد البشـر 
ويعتــرب القــرآن الكــرمي أحــد مصــادر املعــارف اإلســالمية وهــو  . الطريــق الصــحيح الــذي ينتهــي إىل الكمــال

.كتاب هلداية البشر

واألحكــام يعتــرب تعميــق املعرفــة واإلميــان لــدى الطــالب بالعقائــد واألخــالق: ضــرورة المجــال ووظيفتــه 
اإلهليــة والــيت متثــل معرفــة الــدين اإلســالمي واإلميــان بــه، أهــم رســالة مــن رســائل التعلــيم والرتبيــة يف النظــام 

ويعتــرب القــرآن الكــرمي مصــدر الــوحي اإلهلــي واملصــدر الرئيســي للعقائــد واألخــالق واألحكــام،  . اإلســالمي
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آياتـه واإلنـس بـه، سـبب لـدخول الفـرد املسـلم كما أن القدرة علـى تـالوة القـرآن وإدراك معنـاه والتـدبر يف 
ويــؤدي تعلــم اللغــة العربيــة بصــفتها لغــة القــرآن الكــرمي إىل متكــن الفــرد املســلم . إىل حبــر املعــارف اإلســالمية

كمــا أن تعلــم هــذه اللغــة يســاعد . مــن التواصــل بشــكل مباشــر مــع كتــاب اهللا وفهمــه واالســتعانة بتعاليمــه
ومــن جهــة . رف أهــل البيــت علــيهم الســالم والثقافــة اإلســالمية الغنيــةالطــالب علــى االســتفادة مــن معــا

.أخرى فإن اللغتني الفارسية والعربية ممتزجتان مما جيعل تعلم اللغة العربية مؤثراً على تعلم اللغة الفارسية

بيـة واحلـد يشمل جمال تعلم القـرآن واللغـة العربيـة نطـاقني مهـا تعلـم القـرآن الكـرمي وتعلـم اللغـة العر : النطاق
:النهائي للتعلم يف هذه الدروس يتمثل مبايلي

القدرة على القراءة الصحيحة والسلسة للقرآن الكرمي- أ
القدرة على إدراك معاين العبارات البسيطة واملليئة باملعاين يف القرآن الكرمي- ب
ـــدف اإلدراك البســـيط واألويل للج- ت وانـــب القـــدرة النســـبية علـــى التـــدبر يف آيـــات القـــرآن الكـــرمي 

.الدقيقة اليت تتضمنها اآليات القرآنية دون التدريس التخصصي للعلوم القرآنية
اإلنــس املســتمر بــالقرآن الكــرمي، حبيــث يغــدو الطــالب مــن أهــل القــراءة والتفكــر يف القــرآن وهــذا - ث

.األمر ضروري للرتبية الدينية واالرتقاء مبنزلة اهلوية اإلهلية

لعربية وخاصة املهارات األربـع أي القـراءة واالسـتماع والكتابـة واملكاملـة وجيب أن يكون التعرف إىل اللغة ا
ضمن احلدود الـيت تسـمح للطالـب بـإدراك معـىن اآليـات القرآنيـة الكرميـة وأحاديـث املعصـومني والنصـوص 

.الدينية والثقافة اإلسالمية باإلضافة إىل تعزيز اللغة الفارسية

قــة وثيقــة حيــث ينبغــي أن يكــون التخطــيط هلمــا متناســقاً ومشــرتكاً ويــرتبط هــذان النوعــان مــن احملتــوى بعال
.يستعني باألهداف واحملتوى واألساليب املشرتكة واملواد املكملة لكل منهما
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ــــ  ـــة والتعلـــيم الخاصـــة ب االتجـــاه العـــام فـــي تنظـــيم المحتـــوى والتعلـــيم فيمـــا يتعلـــق بمجـــاالت التربي
١»لغة العربيةالقرآن وال«و » الحكمة والمعارف اإلسالمية«

واملعـــارف اإلســـالمية احلكمـــة االت الرتبيـــة والتعلـــيم اخلاصـــة بتنظـــيم احملتـــوى والتعلـــيم فيمـــا يتعلـــق مبجـــإن 
ـــةو  ـــةالقـــرآن واللغـــة العربي ـــة جيـــري بصـــورة مركب ـــتم تـــدريس . يف املرحلـــة االبتدائي ـــة األوىل ي ـــة الثانوي يف املرحل

ــــالني املــــذكورين بشــــكل منفصــــل قــــدر اإلمكــــان ولكــــن متناســــق أمــــا يف املرحلــــة الثانويــــة الثانيــــة فيــــتم  ا
ل تدريســـهما بشـــكل مركـــب إال يف فـــرع العلـــوم واملعـــارف اإلســـالمية كمـــا يـــتم تـــدريس اللغـــة العربيـــة بشـــك

.ويتم تدريس مقررات خمصصة يف فرع العلوم واملعارف اإلسالمية. مستقل

مجال اللغة الفارسية وآدابها.۳

ال اللغة واألدب فاللغة عبارة عن عملية تبدأ بإدراك الكـالم وتـؤدي إىل إنتـاج كـالم ذي . ويشمل هذا ا
واملعــاين والنحـو واملســتويات أمــا األدب فهـو إنتــاج مركـب ومتعــدد املسـتويات لألصــوات واملفـردات. معـىن

.إن األداء الفين للغة يظهر ضمن إطار األدب. واجلوانب الفنية

ــه  ــا، رمــز مــن رمــوز اهلويــة الوطنيــة  وســبب للتضــامن : ضــرورة المجــال ووظيفت إن اللغــة الفارســية وآدا
رف الطــالب يف يتعــ. والوحــدة بــني أفــراد الشــعب اإليــراين وكنــز مثــني يصــل ماضــي البلــد حباضــره ومســتقبله

ـال علـى التكـوين املـنظم والعناصـر الـيت تشـكل اللغـة بأسـلوب منهجـي وعلمـي ويكتسـبون القـدرة  هذا ا
ال .على اإلبداع واإلنشاء واالبتكار يف هذا ا

ويرتكز التواصل بني اإلنسان وبين جنسه على اللغة، فتعلم اللغة بشكل مسـتمر يـوفر اجلـو املالئـم لتنميـة 
املهــارات والقــيم األخالقيــة لــدى الطــالب ضــمن أطــر اللغــة واألدب بصــورة شــفهية وعينيــة وكتابيــة ألجــل 

إن أكثــر . لم حــول اللغــةخمتلــف أنــواع املخــاطبني ويشــمل ذلــك تعلــم اللغــة والــتعلم عــن طريــق اللغــة والــتع

ا ١ وى الخاص بھم نظراً لالرتباط الوثیق بین محتوى كل من المجالین المشار إلیھما أعاله، فقد تم تقدیم االتجاه العام لتنظیم المحت
في جزء واحد
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الفعاليــات اليوميــة الــيت منارســها تتمثــل يف احلــوار مــع اآلخــرين واالســتفادة مــن وســائل اإلعــالم باســتعمال 
:وللغة وظيفتان رئيسيتان. اللغة

أداة للتواصل يف العالقات االجتماعية-۱
عــة منهــا تلبيــة وتســتخدم اللغــة لتحقيــق أهــداف متنو . أداة خللــق اجلمــال الفــين املتمثــل يف األدب-۲

احلاجــــــات اليوميــــــة والتــــــأثري علــــــى أفكــــــار وســــــلوكيات اآلخــــــرين وإجيــــــاد التفــــــاهم يف العالقــــــات 
–االجتماعية واكتساب املعلومات والتعرف إىل املاضي الثقايف وحفظ اآلداب والرسـوم القوميـة 

وإدراك احملليــــة والشــــعور بــــالتعلق وخلــــق اهلويــــة الوطنيــــة والقــــدرة علــــى بيــــان العقائــــد الشخصــــية 
االت .األفكار وبيان التخيالت والبدائع وتقدمي املعلومات يف خمتلف ا

واللغة مهد للفكر، فتنمية املهارات اللغوية توفر اجلو املالئم إلدراك املفاهيم يف سائر النصـوص واملواضـيع 
قافيــة باإلضــافة الدراســية، وتســاعد علــى تنميــة املهــارات االجتماعيــة والشخصــية والذهنيــة والتواصــلية والث

.إىل الدراسات والبحث والقيم األخالقية

ا على املهارات اللغوية األربع اليت تتمثل يف االسـتماع واملكاملـة : النطاق يعتمد تعليم اللغة الفارسية وآدا
واملهــارات ) املشــاهدة(واخلطيــة ) االســتماع(والقـراءة والكتابــة عــن طريــق ترميــز وفــك ترميــز الرمــوز الصــوتية 

يتوصـل الطـالب . وكيفية تطبيقهـا باإلضـافة إىل األدب الفارسـي) التفكر والنقد والتحليل(لغوية املعرفية ال
مـــن خـــالل هـــذا النطـــاق إىل فهـــم اللغـــة والعقائـــد والقـــيم واملواقـــف والبنـــاء اللغـــوي ومنزلـــة اللغـــة الفارســـية 

.صادر األصيلة واألدب القدمي واملعاصروالتكوين املنظم والعناصر البناءة والعوامل الفنية واجلمالية يف امل

ا من خالل توجه تواصـلي يعتمـد علـى نقـل القـيم الثقافيـة اإلسـالمية  –وجيري تعليم اللغة الفارسية وآدا
ميكن تعلم اللغة بشكل أفضل ضمن إطار التجارب التواصلية الطبيعية؛ ولذلك تشمل القـوانني . اإليرانية

االعتمــاد علــى القواعــد اللغويــة وذلــك عــرب اكتســاب التجــارب احلقيقيــة اللغويــة لفــظ الكلمــات وبناءهــا ب
إن جمموعــة . وقــد حظــي هــذا األمــر يف الســنوات األوىل بأمهيــة خاصــة. واملرتبطــة باحلالــة الثقافيــة للطــالب

ــا، جتعــل مــن الطــالب أفــراداً ملتــزمني بــالقيم  التجــارب املقدمــة ضــمن األطــر املتعــددة للغــة الفارســية وآدا
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نيــة والدينيــة ومتخلقــني بــاآلداب واألخــالق التابعــة هلــذه األرض ومتكــنهم مــن حفــظ الثقافــة واحلضــارة الوط
م .اخلاصة 

يف املرحلـة االبتدائيـة، حيظـى األداء التواصـلي للغـة باألمهيـة : االتجاه العام في تنظيم المحتـوى والتعلـيم
دف االستمتاع باللغة  يف املراحـل التعليميـة األعلـى يـتم االهتمـام . فقطبينما يتم االهتمام باألداء الفين 

دف نقل القيم الثقافية وتنمية القدرات الفنية للطالب واكتساب اهلوية الوطنية .باألداء الفين 

مجال الثقافة والفنون.۴

تعترب الثقافـة أهـم مصـادر بلـوغ اهلويـة وأغناهـا كمـا تـوفر إمكانيـة العثـور علـى اهلويـة بصـورة فرديـة ومجاعيـة
والثقافـــة عبـــارة عـــن جمموعـــة العقائـــد والقـــيم والتـــاريخ املاضـــي واألجمـــاد . عـــن طريـــق توجيـــه أســـاليب احليـــاة

إن جمــال الثقافــة . الوطنيــة واآلداب والســنن والقــوانني واآلثــار التارخييــة والفنــون واآلداب القدميــة واملعاصــرة
ـارؤيـة اآل(والفنون يشرف على إدراك املعـىن والعالقـة بـني الظـواهر  وتقـدير وتبجيـل عالمـات ) يـات وقراء

الرمـــــوز، اآلداب والرســـــوم، القـــــيم، (اجلمــــال اإلهلـــــي واجلماليـــــات األخـــــرى يف املاضـــــي الثقــــايف للمجتمـــــع 
ا) األسوات واألساطري .ومحايتها واالرتقاء 

منهمـا يف نظـراً ألمهيـة كـل مـن الثقافـة واهلويـة الوطنيـة والـدور الـذي تلعبـه كـل : ضرورة المجال ووظيفته 
االســتقالل واالكتفــاء وعــزة الــنفس ومواجهــة االغــرتاب؛ يعتــرب الفــن والثقافــة مــن أكثــر األدوات فعاليــة يف 
قضــية الرتبيــة ومهــا عبــارة عــن مواضــيع مســتمدة مــن الثقافــة اإلســالمية واإليرانيــة والثوريــة ومــؤثرة يف إثبــات 

يز اإلنسان عـن سـواه مـن املخلوقـات وميكـن لـه أن اهلوية الوطنية؛ فالفن ميثل جتلي العقائد االجتماعية ومي
يشـــكل واحـــداً مـــن اجلوانـــب البـــارزة للهويـــة وخاصـــة اهلويـــة الثقافيـــة واملعنويـــة ويـــؤدي إلـــی تقـــدم احلضـــارة 

تمعات البشرية .والثقافة يف ا

فرديـة وتنميـة وتعد الرتبيـة الثقافيـة والفنيـة مـن العوامـل الـيت تسـاعد علـی معرفـة املاضـي الثقـايف والقـدرات ال
إن بلـوغ الكمـال األخالقـي وتقيـيم الثقافـة . القدرات الوجودية وكسب جزء من الكفاءات الالزمة للحياة
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البشــرية باالســـتناد إلـــی املعـــايري، مرهــون حبصـــول الطلبـــة علـــی األدوات ووســائل اإلعـــالم مبـــا يعـــادل عمـــق 
ــا؛ كمــا أن االســتفادة مــن الفــن والقوالــب الفنيــة هــي أ نســب طريقــة لتمثيــل التجــارب الغنيــة مــن القــيم ذا

األحاسيس واملشاعر البشرية؛ فاملعرفة النامجة عن التعرف إلی الفن والرتاث الثقـايف تشـكل أرضـية مناسـبة 
تمــع ومواجهــة الصــراع الثقــايف أمــا . حلمايــة الفــن اإليــراين اإلســالمي وإحيائــه ونشــره ومــنح اهلويــة للفــرد وا

ال فتمكن اإلشارة إلـی التعلـيم الثقـايف ومـنح اهلويـة وإجيـاد احلمـاس والنشـاط بالنسبة لألداء األهم هلذا ا
وإدراك األحاسيس واملعاين والتعبـري عنهـا وإبـراز الوجـود بلغـة الفـن وتربيـة احلـواس والـذوق اجلمـايل والقـدرة 

ا الرتاث الثقايف وأخرياً بلو  .غ البصرية الثقافيةعلی التخيل واإليداع والتقدير للجماليات اليت يتمتع 

يشــمل هــذا النطــاق إدراك األفكـار الفنيــة والعمليــات واملهـارات واألدوات الفنيــة والــرتاث الثقــايف : النطـاق
واجلانــب النظــري ) إنتــاج اآلثــار بنــاًء علــی األجبديــة وقواعــد الرتكيــب(اجلانــب العملــي : علــی جــانبني اثنــني

أمـا ترميـز وفـك ترميـز الظـواهر ). ل ونقد اآلثار الثقافية والفنيـةاإلدراك اجلمايل، تاريخ الثقافة والفن، حتلي(
وخلـق ) إدراك العمـل الفـين وفهمـه(ضمن إطار القوالب الفنية يشـمل عمليتـني تتمـثالن يف كشـف املعنـی 

ومــن اجلوانــب األخــری الــيت يشــملها هــذا النطــاق بلــوغ اإلملــام الثقــايف وبــني ). إنتــاج العمــل الفــين(املعنــی 
دراك العالقــــة بــــني الثقافــــات واألقــــوام والشــــعوب علــــی املســــتوی الــــوطين والعــــاملي والعالقــــة بــــني الثقــــايف إل

.الثقافات الفرعية والثقافة الرئيسية والتفاوت بني الثقافة احلديثة والتقليدية

ـال يف تنظـيم احملتـوی التعليمـي، فيتمثـل يف  لـی بلـوغ مـع التأكيـد ع" الرتبيـة الفنيـة"أما التوجه العـام هلـذا ا
ال املناسـب أمـام إدراك مجـال الوجـود ونظامـه ممـا يعتـرب طريقـة مـن . البصرية الثقافية وتفتح الرتبية الفنية ا

إن تنظيم الفعاليات ضمن إطـار الرتبيـة الفنيـة يسـاعد علـی إدراك . طرق معرفة اهللا وتقدير اجلمال وخالقه
والثقافيـة وتعزيـز احلــواس والتخيـل والتفكـر والقـدرة علــی مجاليـات الطبيعـة والبيئـة املعيشـية واألعمــال الفنيـة 

.إدراك املعاين اجللية والكامنة وإثراء اإلدراك احلسي والعاطفي

ايــة مرحلــة : االتجــاه العــام فــي تنظــيم المحتــوى والتعلــيم ــال حتــی  يرتكــز تنظــيم احملتــوی يف هــذا ا
كما أن تنظـيم احملتـوی . وية يتحول إلی موضوع حموريالتعليم العمومي علی الرتبية الفنية ويف املرحلة الثان
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جتـري عمليـة الرتبيـة الثقافيـة . يتم علی شكل فـروع متعـددة تناسـب احلاجـات الفرديـة واالجتماعيـة للطلبـة
والفنيـــة يف الســـنوات الدراســـية األولـــی بشـــكل غـــري مباشـــر وتتحـــول إلـــی تعلـــيم مباشـــر بالتـــدريج وبشـــكل 

وتتــوفر يف عمليــة الــتعلم وإنتــاج العمــل الفــين إمكانيــة إبــراز . والفــروع الفنيــةيتناســب مــع املراحــل الدراســية
األحاسيس واألفكار واإلدراك الشخصي وتنميـة قـوة التخيـل واإلبـداع والوجـه الفـردي للطالـب عـن طريـق 
استخدام احلواس املختلفة ضمن قوالـب فنيـة متنوعـة ومـن خـالل إجيـاد ظـروف اختـاذ القـرار وحـل املسـائل 

كتساب مهارات مواجهة املشاكل والقضايا املختلفة واإلدراك الصحيح للظـواهر واألحـداث باالسـتعانة وا 
.باملشاعر واألحاسيس

إن البصــرية الثقافيــة والرتبيــة الفنيــة توجــه يفــوق املنهــاج الدراســي وهــو الــروح الســائدة يف النظــام التعليمــي 
ــاالت الرتبويــة والتعليميــة وخاصــة العلــوم بأكملــه ويتطلــب االســتعانة باإلمكانيــات الــيت تتمتــع  ــا مجيــع ا

ا .اإلنسانية والدراسات االجتماعية واللغة الفارسية وآدا

مجال الصحة والتربية البدنية-٥

م ميثلـون أمانـة  يهدف جمال الصحة والرتبية البدنية إىل منح الطلبة الصحة اجلسمية والنفسية الكاملـة كـو
تعانة باألســــاليب الصــــحيحة ملمارســــة الفعاليــــات اجلســــمية، االرتقــــاء بالقــــدرات إهليــــة باإلضــــافة إىل االســــ

البدنيــة واحلركيــة، بيــان األســاليب الرتفيهيــة الســلمية والــرتويج للصــحة ومبــادئ احليــاة الصــحية والوقايــة مــن 
م واحملافظـــة علـــى  األمـــراض واالضـــطرابات والتشـــوهات اجلســـمية ومتكـــني األفـــراد مـــن الـــتحكم بســـلوكيا

.حتهمص

ـدف إىل : ضرورة المجال ووظيفته  تشري التعـاليم اإلسـالمية إىل أن جسـم اإلنسـان هديـة وأمانـة إهليـة 
إن احملافظة علـى اجلسـم مـن األخطـار واإلصـابات وتقويتـه والعنايـة بالصـحة مـن التكـاليف . تكامل الروح

اإلهليـة حيــث أكـد املعصــومون علــيهم السـالم علــى هــذه احلقيقـة؛ فالصــحة والرتبيــة البدنيـة عامــل أساســي 
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فعـــال يف التنميـــة الفرديـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة والتعليميـــة واالقتصـــادية ووســـيلة ضـــرورية لنمـــو اإلنســـان و 
.السليم وتكامله ومتكينه من بلوغ درجات من احلياة الطيبة

ـال الطـالب ببلوغـه الكفـاءات األساسـية، مـن معرفـة القـدرات اجلسـمية والروحيـة والنفسـية  وميكن هـذا ا
تسـاعد هـذه التعـاليم . ا، مما يدفعهم إىل الثقة بأنفسهم فيبذلون قصارى جهدهم لتنميتهـااليت يتمتعون

الطـــالب علـــى حتمـــل املســـؤولية جتـــاه صـــحتهم الشخصـــية واإلميـــان بـــدورهم يف ضـــمان الصـــحة اجلســـمية 
.والنفسية والنشاط الفردي واالجتماعي وخاصة فيما يتعلق بالصحة األسرية

ات الرياضة والفعاليات البدنية كيفيـة العمـل ضـمن إطـار مجـاعي؛ فتزيـد ثقـتهم يتعلم الطالب خالل ساع
بأنفسهم ويقومون بـالتخطيط ألوقـات فـراغهم واملخـاطرة بالـدخول يف خمتلـف القضـايا ومواجهـة املشـاكل 

وجتلــــب الصــــحة الرفاهيــــة اجلســـمية والنفســــية واالجتماعيــــة واملعنويــــة . والتغلـــب عليهــــا مبســــاعدة اآلخـــرين
ــــراد مــــن الــــتحكم الكام ــــة كمــــا متكــــن األف ــــاألمراض اجلســــمية واحلســــية واحلركي ــــة وحتــــول دون اإلصــــابة ب ل

م واحملافظة على صحتهم والوقاية من التصرفات اخلطرية وحتسني احلياة الطالبية .بسلوكيا

ف تعتـــرب الســـالمة والصـــحة والرياضـــة والرتبيـــة البدنيـــة والرتفيـــه الســـليم ذات نطـــاق واحـــد وأهـــدا: النطـــاق
مشرتكة عديدة؛ فالعناية الصحيحة باجلانب الكيفي للحياة والنمـو والتكامـل الفـردي واملبـادئ الصـحيحة 

ــال ويضــم هــذا . للتغذيــة والتقيــد بــاآلداب الصــحية واكتســاب مهــارات الســالمة مــن أهــم أهــداف هــذا ا
ال نطاقني اثنني مها  :وهو يشمل مايلي" فيه السليمالرتبية البدنية، الرياضة والرت "و" السالمة والصحة"ا

املهارات احلركية واالستعداد اجلسمي
األلعاب الرياضية
الرتفيه السليم
مبادئ التغذية السليمة واملتعادلة
السالمة والوقاية من اإلصابات الفردية واجلماعية على خمتلف اجلوانب وضمن خمتلف الظروف
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مهارات احلياة الصحية الفردية والعمومية
 مراقبة الصحة اجلسمية والنفسية مع التأكيد على الصحة الفردية واألسرية واالجتماعيةنظام
صحة البلوغ والسالمة يف فرتة املراهقة

ـال، : التوجه العام في تنظيم المحتوى التعليمي يشمل التوجه العام يف تنظـيم احملتـوى التعليمـي هلـذا ا
اعيــــة والنفســــية واملعنويــــة بشــــكل مركــــب يف كافــــة املراحــــل االهتمــــام باجلوانــــب اجلســــمية والعقليــــة واالجتم

ســوف يرتكــز تنظــيم احملتــوى يف املرحلــة الثانويــة، يف الفــرع الفــين واملهــين علــى الفــروع الرياضــية . الدراســية
.ويكون موضوعاً حمورياً 

مجال العمل والتكنولوجيا-٦

حليــاة فعالــة واكتســاب الكفــاءات ويشــمل جمــال العمــل والتكنولوجيــا اكتســاب املهــارات العمليــة الالزمــة
ــا وخاصــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت  وذلــك ألجــل  املرتبطــة بالتكنولوجيــا والعلــوم ذات الصــلة 
تربية تكنولوجية وحياة ساملة ضمن مسـاحات افرتاضـية واالسـتعداد للـدخول إلـی سـوق العمـل يف خمتلـف 

االت االقتصادية واحلياة االجتماعية .ا

يتمتع العمل بقيمة تربوية حيث يتمكن اإلنسان عـربه مـن كـبح مجـاح الـنفس : المجال ووظيفته ضرورة
ــال املناســب لالرتقــاء الوجــودي وإمكانيــة الكســب  وصــقل شخصــيته الوجوديــة وتثبيــت هويتــه وتــوفري ا

تمع؛ فتعليم التكنولوجيـا والعمـل واملهـارة يسـاعد علـی التقـدم الفـ ردي واالرتقـاء احلالل وتلبية حاجات ا
.مبستوی اإلنتاج واملسامهة يف احلياة االجتماعية واالقتصادية واحلد من الفقر وزيادة الدخل والتنمية

:ويشمل هذا النطاق أربعة فئات من الكفاءات وهي: النطاق

الكفاءات احملورية غري الفنية لعامل العمل-۱
هن املختلفةالكفاءات الفنية األساسية الالزمة للموارد البشرية وامل-۲
الكفاءات املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت-۳
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الكفاءات املرتبطة بالتعلم الفين واملهين الدائم-۴

ــال يف مرحلــة التعلــيم العــام : التوجــه العــام فــي تنظــيم المحتــوى التعليمــي ــذا ا إن الكفــاءات املرتبطــة 
ـــاال ت الرتبويـــة والتعليميـــة يف بيئـــات التعلـــيم الواقعيـــة متداخلـــة عينيـــاً وجتربيـــاً بشـــكل أساســـي مـــع ســـائر ا

م م وقدرا .واملتنوعة كما توفر للطلبة املهن بناًء علی رغبا

ـــال يف كافـــة املراحـــل الدراســـية، ســـوف تكـــون وجهـــة النظـــر  ـــتعلم يف هـــذا ا بالنســـبة لتـــدوين فعاليـــات ال
ة بالعمـــل يف الصـــفوف الثالثـــة االبتدائيـــة ويـــتم تعلـــيم الطلبـــة املهـــارات املرتبطـــ. التكنولوجيـــة هـــي احلاكمـــة

ـــاالت األخـــری، أمـــا يف الصـــفوف الرابـــع واخلـــامس والســـادس وحتـــی  األولـــی بشـــكل مركـــب مـــع ســـائر ا
املرحلـــة الثانويـــة األولـــی فيـــتم تـــدريس هـــذه املهـــارات ضـــمن إطـــار مشـــاريع وحســـب احلاجـــات واملواهـــب 

تـدريس تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت بشـكل ميكـن . والرغبات واملواقف احمللية وجتری بشكل عملـي
.مستقل إضافة إلی تدريسها بصورة مستقلة

:بالنسبة لتنظيم احملتوی يف املرحلة الثانوية الثانية فسوف يكون علی الشكل التايل

سيكون الطلبة ضمن هذه الفئة وبعد انتهاء املرحلة الثانوية قادرين علی االخنـراط يف سـوق : الفئة األولی
يـــتم تعريـــف املهـــن املنتخبـــة بـــالنظر إلـــی زمـــن التعلـــيم وســـائر العوامـــل علـــی مســـتوی املهـــارة األول . العمـــل
ميكــــن تشــــكيل مراكــــز الــــتعلم تنفيــــذاً هلــــذا النظــــام التعليمــــي خــــارج املدرســــة أو بالتشــــارك بــــني . ١والثــــاين

وين هــذه الفئــة مــن جيــب أخــذ حاجــات املنطقــة بعــني االعتبــار يف تصــميم وتــد. القطــاعني العــام واخلــاص
.املنهاج الدراسي

ســيكون الطلبــة ضــمن هــذه الفئــة وبعــد انتهــاء مرحلــة الــدبلوم فــوق املتوســط قــادرين علــی : الفئــة الثانيــة
يتم تعريف املهن املنتخبة بالنظر إلی زمـن التعلـيم وسـائر العوامـل علـی مسـتوی . االخنراط يف سوق العمل
تــــوازن بــــني كفــــاءات الفئــــات املهنيــــة الرئيســــية وكفــــاءات املهــــن ســــيكون هنالــــك . املهــــارة الثــــاين والثالــــث

المھارة في ھذا المجال إلی معاییر التعلیم الفني والمھنيتخضع مستویات ١
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ــــذه الفئــــة بــــالتنوع، ويــــتم تنفيــــذ املنهــــاج الدراســــي هلــــذه الفئــــة . املنتخبــــة وتتميــــز مراكــــز التعلــــيم اخلاصــــة 
.بالتشارك بني وزارة الرتبية والتعليم ووزارة العلوم واألحباث والتكنولوجيا

الدراســي لطلبــة املرحلــة الثانويــة يف الفــرع النظــري حبيــث يــتمكن كــل جيــب تصــميم املنهــاج: الفئــة الثالثــة
ــاالت الفنيــة  ايــة املرحلــة الثانويــة الثانيــة مــن كســب املهــارة العمليــة الكافيــة املرتبطــة يف أحــد ا طالــب يف 

ي فئــة تنتمـ. واملهنيـة البسـيطة مبـا يتناسـب مـع رغباتــه ويصـبح هـذا األمـر فيمـا بعــد معيـاراً للتقيـيم الدراسـي
املهــن الكبــرية املنتخبــة إىل مســتوى املهــارة الثالــث أو الرابــع بــالنظر إىل زمــن التعلــيم وســائر العوامــل املــؤثرة 

.األخرى

مجال العلوم اإلنسانية والدراسات االجتماعية-۷

يشمل جمال العلوم اإلنسانية والدراسات االجتماعية دراسة التفاعالت البشـرية والقـدرة علـى إجيـاد عالقـة 
إجيابيــــة وبنــــاءة مــــع اخللــــق تتمحــــور حــــول العالقــــة مــــع اهللا تعــــاىل باإلضــــافة إىل إدراك الوضــــع ومــــا بعــــده 

والسنن اإلهلية احلاكمة علـى ) الزمان واملكان والعوامل الطبيعية واالجتماعية(وعناصره ضمن أبعاد خمتلفة 
تمع؛ كما يسعى إىل تعزيز األفعال املطلوبة واملتناسبة مع  . نظام املعايري اإلسالميةالفرد وا

حتتــــاج احليــــاة التوحيديــــة إىل فهــــم الســــنن اإلهليــــة ودراســــة البيئــــة الطبيعيــــة :  ضــــرورة المجــــال ووظيفتــــه 
، الشــعور بالتضــامن، نــوع احملبــة واالحــرتام جتــاه اآلخــرين والــتحكم )الســري يف اآلفــاق واألنفــس(والبشــرية 

إن ). األســـرية واالجتماعيـــة والدوليـــة(والتحـــديات الصـــعبة باملشـــاعر أثنـــاء التواجـــد يف األوضـــاع احلقيقيـــة 
تمــع ــال مســتوحى مــن ثقافـــة . بلــوغ الرتبيــة املتميــزة مرهــون بالتفاعــل بــني الفـــرد وا إن التعلــيم يف هــذا ا

ـــال املناســـب لتحقيـــق العدالـــة  تمـــع وتارخيـــه ويهـــدف إىل خدمـــة اهلويـــة التارخييـــة والثقافيـــة لـــه وتـــوفري ا ا
.والتقدم

حيتـــاج الطلبـــة يف املدرســـة إىل فـــرص إلخضـــاع أفكـــارهم وأفكـــار اآلخـــرين حـــول القضـــايا االجتماعيـــة إىل 
التحدي على املستوى احمللـي والـوطين والعـاملي وذلـك ألجـل تربيـة معنويـات البحـث عـن احلقيقـة والعدالـة 
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املسـؤولية اإلهليـة املفروضـة واحلق والقيام بالتكاليف والدعوة وإجـراء احملادثـات وااللتـزام باإلنصـاف وحتمـل
علـــيهم جتـــاه البشـــر وخاصـــة احملـــرومني واملستضـــعفني مـــنهم؛ حيـــث ينبغـــي علـــيهم إدراك مســـات احلضـــارة 

تمــع البشــري ومعرفــة دورهــم يف عــامل اليــوم للحفــاظ –والثقافــة اإليرانيــة  اإلســالمية وتأثريهــا علــى تنميــة ا
ــاعلــى مكانــة إيــران بــني دول املنطقــة والعــامل واال تمــع . رتقــاء  إن تعلــيم التفاعــل املقــرتن باملســؤولية مــع ا

وقضاياه واالرتقاء بالكفـاءات إلصـالح القضـايا الفرديـة واالجتماعيـة مبـا يتطـابق مـع الـدين، مـن اجلوانـب 
ال ذا ا .املرتبطة 

) واملســتقبلاملاضــي واحلاضــر (فهــم الوضــع وأبعــاده علــى املســتوى الزمــاين : ويشــمل هــذا النطــاق: النطــاق
) البيئـــة الطبيعيـــة واحملـــيط(والعوامـــل الطبيعيـــة ) املنـــزل واملنطقـــة واملدينـــة والبلـــد واألرض والـــوطن(واملكـــاين 

) البــىن واملؤسســـات االجتماعيــة واملعــايري والســـلوكيات والعالقــات البشــرية والعقـــود(والعوامــل االجتماعيــة 
سنن اإلهلية على احلياة البشـرية طـوال التـاريخ واكتسـاب ، فهم كيفية سيادة التنظيم البيئةوالتفاعل بينها؛ 

التســــامح والوفــــاق والتضــــامن –النشــــاطات اجلماعيــــة، تنميــــة العالقــــات البشــــرية (املهــــارات االجتماعيــــة 
املهــــــارات (واالقتصــــــادية ) ومراعــــــاة احلقــــــوق والقيــــــام بالتكــــــاليف–والتعــــــايش الســــــلمي واحملبــــــة وغريهــــــا 

مـن قبـل الطلبـة كأعضـاء ) صادي، التجارة، اإلنتاج، التوزيع، االستهالك والقناعةاالقتصادية، التوفري االقت
تمع اإليراين اإلسالمي .يف ا

ايــة مرحلــة الدراســة :  التوجــه العــام فــي تنظــيم المحتــوى التعليمــي يــتم تقــدمي الكفــاءات املتوقعــة حــىت 
املناسبة إلدراك مفهـوم الوضـع علـى خمتلـف العمومية ضمن إطار جتارب التعلم الرتكييب ويتم توفري الفرصة 

. كمــا يكتســب الطــالب القــدرات الالزمــة للمســامهة الفعالــة والواعيــة يف الفعاليــات االجتماعيــة. اجلوانــب
تــوفر هــذه الطريقـــة يف تنظــيم احملتــوى الفرصـــة للمــدارس واملدرســـني ألجــل اكتســاب اخلـــربات الالزمــة مـــن 

تمــع احمللــيالدرجـة األوىل علــى مســتوى احلصــص الدرسـ ويكتسـب الطلبــة القــدرة الالزمــة . ية واملدرســة وا
حلـــل القضـــايا الواقعيـــة يف احليـــاة الفرديـــة واالجتماعيـــة وبلـــوغ درجـــة مـــن العقالنيـــة االجتماعيـــة إضـــافة إىل 

.مواجهة الوضع الواقعي والتحديات الصعبة
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فر للطلبــــة فرصــــاً أكثــــر للمســــامهة يف إن التعلــــيم يف املرحلــــة الثانويــــة الثانيــــة أقــــرب لواقــــع احليــــاة حيــــث يــــو 
وجيــري التأكيــد يف هــذه املرحلــة علــى تربيــة مهــارات العمــل اجلمــاعي واملشــاركة يف . الفعاليــات االجتماعيــة

اختصـاص العلـوم اإلنسـانية، حيـث / تقدمي اخلدمات االجتماعية حسب دخـول الطلبـة إىل الفـرع النظـري
.يكتسب احملتوى جانباً شبه ختصصي

الــتعلم مبنيــة علــى االستفســار الناقــد واالســتداليل واالســتفادة مــن أســاليب البحــث –التعلــيم إن عمليــة
بأســـــلوب املشـــــاركة والبحـــــث التشــــــاركي واملشـــــاريع والدراســـــات والبحــــــوث املكتبيـــــة واألوضـــــاع احلقيقــــــة 

واملشــــــاركة يف) التخطــــــيط، تــــــأمني املصــــــادر لتقــــــدمي اخلــــــدمات االجتماعيــــــة إىل الفئــــــات الــــــيت حتتاجهــــــا(
تمـــــع  ومجيعهـــــا مـــــن ) املعســـــكرات العمرانيـــــة، اخلدميـــــة والبحثيـــــة(الفعاليـــــات اجلماعيـــــة علـــــى مســـــتوى ا

ال .األساليب اليت يتم التأكيد عليها بقوة يف هذا ا

مجال الرياضيات-٨

تعتـرب الرياضـيات علمـاً مـن . تنبع الرياضيات من قوة العقل البشري وهلـا دور مـؤثر يف فهـم قـوانني الطبيعـة
ــــ ــــع بالنظــــام والتناســــب الــــداخلي ولغــــة دقيقــــة لتعريــــف عل وم دراســــة النمــــاذج والعالقــــات وهــــي فــــن يتمت

.املصطلحات والرموز وأداة عمل يف العديد من العلوم واملهن

ا علـى : ضرورة المجال ووظيفته  ـا جـزًء هامـاً مـن احليـاة اليوميـة نظـراً لقـدر تشكل الرياضيات وتطبيقا
ـــــا الواســـــعة يف خمتلـــــف الفعاليـــــات البشـــــريةحـــــل مشـــــاكل احليـــــاة يف خم ـــــاالت وتطبيقا تســـــاعد . تلـــــف ا

الرياضيات على تربية األفراد لكي يتمكنوا من االستدالل بشكل منطقي يف مـواجهتهم ملختلـف القضـايا 
يتمثـــل اجلانـــب اهلـــام . ويقـــدروا علـــى التحليـــل والتجريـــد ويضـــعوا نظريـــات شـــاملة حـــول الظـــواهر اخلارجيـــة

ز به الرياضيات يف متكني اإلنسان من الوصف الدقيق لألوضاع املعقدة وتقـدير املواقـف املاديـة الذي تتمي
ا– ولذلك فإن القدرة على استخدام الرياضـيات . الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية املمكنة والتحكم 

.يف حل املشاكل اليومية والتجريدية من األهداف األساسية لتعليم الرياضيات
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يتمثل نطاق تعليم الرياضيات مـن جهـة بـإدراك املفـاهيم الرياضـية الـيت تشـمل األعـداد والتحليـل : طاقالن
واهلندسـة والقياسـات واملعطيـات واإلحصـاء ) النماذج، العالقات والتوابـع(العددي واجلرب والتمثيل الرمزي 

ـال أن يتعرفـوا إ. واالحتمال ىل العمليـات الرياضـية ويتقنـوا ومن جهة أخرى، ينبغي على الطلبة يف هـذا ا
املسـائل الواقعيـة (التعامل معها مبا يف ذلك حـل املسـائل واسـتخدام اسـرتاتيجيات حـل املسـائل والنمذجـة 

التعمـيم والتقـدير والفـرض واحلـدس واالختبـار (واالستدالل والفكر الناقـد واالسـتدالل املنطقـي ) والظواهر
ــــة واملصــــادق ــــري عــــن األجوب ــــة واســــتخدام النمــــاذجوالتوضــــيح والتعب والتفكــــري ) ة عليهــــا والتصــــنيف واملقارن

االســتدالل الفراغــي وحــل املســائل غــري العاديــة والنمــاذج الفراغيــة (اجلســمي أو البصــري والتفكــري اخلــالق 
والــروابط واملفــاهيم الرياضــية واملوضــوعية ) وتوليــد املســائل ضــمن إطــار القصــص والنســج الواقعيــة والتخيليــة

واختـــاذ القـــرار وبنـــاء القـــرار والتخمـــني ) قـــراءة وكتابـــة الرياضـــيات–الثقافيـــة والتواصـــلية (اضـــية واحلـــوار الري
ـا . والدقـة احلاســبات واحلواســيب (وهنــا جيـدر التأكيــد علــى اسـتخدام التكنولوجيــا يف الرياضــيات وتطبيقا

).والربجميات

ــال التعريــف بالثقافــة واحلضــارة اإليرانيــة واإلســالمية عــن طريــق شــرخ ومــن اجلوانــب الــيت يتضــمنها هــذا ا
.خدمات العلماء والرياضيني اإليرانيني والدور الذي لعبوه طوال تاريخ الرياضيات

الرياضــيات علــم جمــرد مــن حيــث املاهيــة، ولكــن املشــاهدة : التوجــه العــام فــي تنظــيم المحتــوى التعليمــي
يف الرياضــيات . ســبة لتقــدم هــذا العلــموالوصــف والتحليــل فيمــا يتعلــق بــاحمليط اخلــارجي تشــكل أرضــية منا

املدرســية، جيــب أن تســتوحى الفعاليــات التعليميــة مــن رياضــيات احملــيط اخلــارجي وتســاعد الطــالب علــى 
ميكــن هلــذا . مشــاهدة املفــاهيم الرياضــية يف احملــيط اخلــارجي وحتليلهــا وفهمهــا والتعبــري عنهــا بطــرق خمتلفــة

إن احلـدس يف . يعتـرب احلـدس دليـل عمـل لعلمـاء الرياضـياتاألمر أن يقوي إمكانية احلدس لديهم حيـث 
.الرياضيات مذهب أساسي

ــا عنــد  وميكــن بلــوغ الفهــم الــدقيق للمفــاهيم الرياضــية عنــدما يكــون الطــالب قــد بلغــوا تلــك املفــاهيم ذا
. وهـــذا العمـــل يشـــبه البحـــث الرياضـــي. حلهـــم ملســـئلة مـــا أو أن يكونـــوا قـــد بنـــوا تلـــك املفـــاهيم بأنفســـهم
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الـــتعلم الرياضـــي كيفيـــة حـــدوث املفـــاهيم اجلديـــدة  وكيفيـــة –ذلك، يـــتعلم الطـــالب يف عمليـــة التعلـــيم ولـــ
ا وتعميمها .تسميتها والعمل 

ـال كرتكيــب مـن الشــبكات املفهوميـة وذات الصــلة باملهـارة وذلــك  تقـدم املواضـيع املرتبطــة مبحتـوى هــذا ا
اية مرحلة التعليم العمومي أما يف املرحل ة الثانوية الثانيـة فتقـدم حسـب الفـرع الدراسـي ضـمن إطـار حىت 

.مواضيع حمورية ذات توجه نظري أو تطبيقي

مجال العلوم التجريبية-٩

العلــوم التجريبيــة نتيجــة جلهــود اإلنســان يف إدراك العــامل احملــيط بــه وعلــم اختبــاري تعــرض إىل التغيــري مـــع 
تتكــون العلـوم التجريبيــة يف مهــد . أسـاليب البحــثظهـور شــواهد وأدلـة جديــدة ويتمتــع بطيـف واســع مــن 

ـــة العمـــل  ـــال املـــرتبط بكيفي ـــة أو يف ا ـــة األخـــرى ســـواء يف مرحلـــة تشـــكل األطـــر املفهومي ـــاالت املعرفي ا
ومن هذا املنطلق تتفاعل بشكل حتمي مـع الفلسـفة والعقائـد والقـيم الـيت . والتطبيق والتصرف يف الطبيعة

تمـع ا الفرد وا ونظـرا لتوجهـات هـذا الربنـامج، فـإن العلـم التجـرييب نـاتج عـن جهـود اإلنسـان يف .يؤمن 
.إدراك احلقائق الكونية والكشف عن عمل اخلالق

إن تربيــة الطلبــة بشــكل علمــي ومتــتعهم باملعرفــة العلميــة والتكنولوجيــة علــى : ضــرورة المجــال ووظيفتــه 
لناجحــة أمــا علــى البعــد االجتمــاعي فهــي أمــر البعــد الشخصــي والفــردي مــن متطلبــات احليــاة الســليمة وا

ومـن هـذا املنطلـق، يـؤدي . ضروري لبقاء عزة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية واستمرار العملية التنموية فيها
تطـــوير القـــدرات والكفـــاءات لـــدى الطلبـــة يف جمـــال العلـــوم التجريبيـــة إىل املعرفـــة واالســـتفادة املســـؤولة مـــن 

ـــدف التكـــرمي والتعمـــري والتعلـــيم للعـــب دور بنـــاء يف االرتقـــاء الطبيعـــة بصـــفتها جـــزًء ممـــ ا خلقـــه اهللا تعـــاىل 
.مبستوى احلياة الفردية واألسرية والوطنية والعاملية

وتعتــرب العلــوم التجريبيــة أمــراً ضــرورياً يف إجيــاد البصــرية والنظــرة العميقــة فيمــا يتعلــق بفهــم احملــيط اخلــارجي 
ا تنبـع مـن ارتبـاط اك عظمـة اخللـقومهداً لتعظيم اخلـالق عـرب إدر  مـن جهـة ، أمـا مـن جهـة أخـرى فضـرور
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ومـــن هنـــا، ورغـــم . أبعــاد احليـــاة البشـــرية باملكتشــفات العلميـــة والتكنولوجيـــة بشـــكل متزايــد يومـــاً بعـــد يــوم
ة اعتبارنـــا للرتبيـــة العلميـــة التكنولوجيـــة حمـــوراً مشـــرتكاً لكافـــة منـــاهج العلـــوم، إال أن أســـس الرتبيـــة اإلســـالمي

تقتضي إضافة إىل هذا احملـور، تعميـق النظـرة التوحيديـة وبلـوغ مرحلـة الفهـم النهـائي للخلـق، وبتعبـري آخـر 
.الكشف عن أسرار الطبقات املادية للكون، ويعترب هذا من احملاور اهلامة للرتبية العلمية

ض وحميطهــا، تغيــريات يشــمل نطــاق العلــوم التجريبيــة دراســة العمليــات احلياتيــة والكائنــات، األر : النطــاق
تمــع، العلــوم يف احليــاة اليوميــة وتــاريخ العلــم يف إيــران  املــادة والطاقــة، الطبيعــة واملــواد املشــتقة، العلــوم يف ا

وال تقتصر الرتبية العلمية التكنولوجية على تعليم املكتشفات واملنتجات العلمية وبعبـارة أخـرى . واإلسالم
ليـــات العلميـــة وأســـاليب تعلـــم العلـــم مبـــا يف ذلـــك املهـــارات العملياتيـــة املفـــاهيم العلميـــة ، بـــل تشـــمل العم

املشاهدة، مجع البيانات، القياس، تفسري املكتشفات، الفرضـيات والنمذجـة، التقـدير، تصـميم البحـوث (
كمـــا أن وجهـــات النظـــر الناشـــئة عـــن العلـــم . باإلضـــافة إىل مهـــارات التفكـــري املعقـــدة) وإجيـــاد العالقـــات
رتبط بالبيئــــة والعلــــم والتكنولوجيـــــا مــــن األجـــــزاء الــــيت ال تتجــــزأ عـــــن الفعاليــــات العلميـــــة وخاصــــة فيمــــا يـــــ

.التكنولوجية وتشكل بوابة لدخول األسس الفلسفية املقبولة

بنــاء علــى مبــدأ النظــرة الشــاملة ومــنهج الرتكيــب يف مجيــع : التوجــه العــام فــي تنظــيم المحتــوى التعليمــي
علميــــة إىل أســــاليب اكتســــاب املهــــارات العملياتيــــة العلميــــة مــــن خــــالل جمــــاالت الــــتعلم، تتطــــرق الرتبيــــة ال

وبنـاء علـى ذلـك تتمحـور . االستعانة باألساليب املناسبة نظرياً وعملياً وال تكتفي بنقل املنتجـات العلميـة
كافـــة فعاليـــات الـــتعلم حـــول املـــتعلم حيـــث يعـــد تعلـــيم أســـاليب اكتســـاب العلـــم والـــوعي والقـــدرات مـــن 

ويـوفر هـذا األمـر اجلـو املالئـم لرتبيـة أنـواع التفكـري علـى مسـرية التقـدم . سية للعمليـة الرتبويـةاألهداف الرئي
.والتميز ويسهل على الطلبة التعلم الذايت والتفكري العميق والسعي إىل التميز

ملـة لـه يـؤدي إن إجياد العالقة بني املفاهيم العلمية واحلياة الواقعية وربط احملتوى التعليمـي بالتطبيقـات احملت
إىل رفـع منزلـة الـتعلم واكتسـاب العلـم املفيـد واهلـادف بالنسـبة للطلبـة ممـا يسـاعد علـى تربيـة أفـراد مفكـرين 

.ومبدعني يتحملون املسؤولية
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ايــة املرحلـــة التعليميـــة العموميـــة أمـــا يف املرحلـــة الثانويـــة  يــتم تقـــدمي احملتـــوى للطـــالب بشـــكل تـــركييب حـــىت 
.الفرع الدراسي ضمن إطار مواضيع حمورية ذات توجه نظري أو تطبيقيالثانية فيجري ذلك حسب

مجال اللغات األجنبية-١٠

يشــكل تعلــيم اللغــات األجنبيــة أرضــية مناســبة لفهــم التفــاعالت الثقافيــة ونقــل املنجــزات العلميــة البشــرية 
إطـار نظـام ضمن أطر لغوية متنوعة بصورة شفهية وبصرية وحتريرية إىل طيـف واسـع مـن املخـاطبني ضـمن

.املعايري اإلسالمية

تمعـات : ضرورة المجـال ووظيفتـه  مبـا أن العالقـات االجتماعيـة قـد تقـدمت حتـت تـأثري التفاعـل بـني ا
البشــرية وتطــور التكنولوجيــا ونظــراً للتقــدم الــذي يشــهده هــذا األمــر؛ فــإن التواصــل البنــاء والــواعي يقتضــي 

تمعـا ت البشـرية علـى املسـتوى اإلقليمـي والعـاملي إضـافة إىل لغـتهم متكن الطلبـة مـن التواصـل مـع سـائر ا
).األسرية واحمللية والوطنية(األم اليت متكنهم من التفاعل على مستوى العالقات بني األفراد 

ـــة علـــى التنميـــة  ـــؤثر تعلـــيم اللغـــة األجنبي ـــأثريه علـــى التواصـــل بـــني األفـــراد وبـــني الثقافـــات، ي وإضـــافة إىل ت
.تنمية السياحة والتجارة والتكنولوجيا والعلم والوعي االجتماعي السياسياالقتصادية مثل 

يؤكـد تعلـيم اللغـة علـى القـدرة التواصـلية وحـل املسـائل حبيـث يـتمكن الفـرد بعـد تعلـم اللغـة علـى : النطاق
ملعــىن لفهــم ا) االســتماع، التحــدث، القــراءة والكتابــة(إجيــاد التواصــل باالســتعانة باملهــارات اللغويــة األربــع 

ينبغــي علــى منهــاج اللغــة األجنبيــة أن جيعــل الطالــب يتعــرف إىل التكــوين اللغــوي واملفــردات والبــىن . ونقلــه
.الالزمة للتواصل الفعال والبناء على املستوى العاملي

يبـــدأ تعلـــيم اللغـــة األجنبيـــة مـــع بدايـــة املرحلـــة الثانويـــة األوىل ويهـــدف إىل تعلـــيم املهـــارات اللغويـــة األربـــع 
.يف الطلبة باملهارات التواصلية ضمن إطار التوجهات العامة املطلوبةوتعر 
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يف املرحلــة الثانويــة الثانيــة ينبغــي علــى الطــالب أن يتمكنــوا مــن قــراءة النصــوص بقــدرات متوســطة والعثــور 
كمــا جيــب تعزيــز القــدرة لــدى الطلبــة علــى الكتابــة إىل حــد إمكانيــة كتابــة مقالــة قصــرية . علــى مفاهيمهــا

األجنبيـة إضــافة إىل متكـنهم مـن االســتفادة مـن املصــادر األجنبيـة إىل حـدود متوســطة والقـدرة علــى باللغـة
.التواصل بإحدى اللغات األجنبية

لـس األعلـى للرتبيـة  سيتم تعليم اللغات اإلنكليزية، الفرنسية ، األملانية أو أية لغة أخرى يصـادق عليهـا ا
.والتعليم

ينبغـي أن خيـرج تعلـيم اللغـات األجنبيـة مـن دائـرة النظريـات : توى التعليمـيالتوجه العام في تنظيم المح
إن . واملنــاهج واألســاليب املدونــة يف العــامل ليتحــول إىل مهــد لتعزيــز الثقافــة الوطنيــة والعقائــد والقــيم الذاتيــة

تنظـيم احملتـوى يف املراحل التعليمية األوىل، يـتم. منهاج تعليم اللغات األجنبية منهاج تواصلي فعال وذايت
التعليمــي حــول املواضــيع احملليــة وحاجــات املــتعلم كالصــحة والســالمة واحليــاة اليوميــة والبيئــة احمليطــة والقــيم 
تمع ضمن إطار جذاب؛ أما يف املراحل األعلى يتوجه تنظـيم احملتـوى حنـو األداء  ا ا والثقافة اليت يتميز 

مبــا يتناسـب مــع النصــوص التعليميــة لســائر جمــاالت الــتعلم الثقـايف والعلمــي واالقتصــادي والسياســي وغــريه
ـــة . وتعميقهـــا ـــة قـــادرين علـــى قـــراء النصـــوص العادي ـــة الثانويـــة الثانيـــة جيـــب أن يكـــون الطلب ايـــة املرحل يف 

إن توســـيع نطـــاق مفـــردات الفـــروع التخصصـــية يف املرحلـــة الثانويـــة الثانيـــة . والتخصصـــية وكتابـــة املقـــاالت
.وص والتواصل العلمي بشكل أفضليساعد على فهم النص

مجال آداب الحياة ومهاراتها والبنية األسرية-١١

ــا والبنيــة األســرية علــى  لبلــوغ درجــات مــن احليــاة الطيبــة، تســاعد املقــررات املرتبطــة بــآداب احليــاة ومهارا
املقتضــيات تطبيــق التعــاليم يف املواقــف احلياتيــة احلقيقيــة مبــا يتناســب مــع االختالفــات الفرديــة والظــروف و 

وتكمــل اآلداب . احملليــة كمــا تتكفــل بــدخول الفــرد بشــكل واع ومســؤول إىل احليــاة األســرية واالجتماعيــة
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وهلـذا السـبب ال جيـب وضـع حــاجز . واملهـارات احلياتيـة بعضـها الـبعض وتطمـح إىل تعلـيم أســاليب احليـاة
.بينها

ــا، حيتــاج -نيــة ألجــل احلفــاظ علــى العقائــد والقــيم الدي: ضــرورة المجــال ووظيفتــه  األخالقيــة والعمــل 
األفــراد يف جمتمــع اليــوم إىل جمموعــة مــن املعــارف واملهــارات ليعتمــدوا عليهــا يف إجيــاد التواصــل البنــاء علــى 

؛ فالبشـــر يعيشــــون كمـــا يفكـــرون، والعقائــــد )التواصــــل مـــع الـــنفس واهللا واخللــــق واخللقـــة(مســـتويات أربـــع 
ا تؤث موالنزعات واألفكار اليت حيملو ـال أن تسـاهم يف توحيـد . ر على طريقة حيا ميكن ملقررات هذا ا

.التعلم وتنظيم العالقات البشرية وتعميمها على املواقف اجلديدة

ـــا للطـــالب الكفـــاءات الالزمـــة لـــإلدارة الذاتيـــة لشـــؤون احليـــاة :  النطـــاق يـــوفر تعلـــيم آداب احليـــاة ومهارا
ة وإدارة الوقــت واألداء واملهــام واملهــارات األســرية واالســتعداد آداب العشــرة واملعيشــ: اليوميــة الــيت تشــمل

لتشـــكيل األســـرة وتأديـــة دور الوالـــدين وإدارة التصـــرفات العاطفيـــة والرتبيـــة العاطفيـــة وإدارة أوقـــات الفـــراغ 
والـــوعي الـــذايت واملهـــارات الدراســـية وآداب احليـــاة يف البيئـــات االفرتاضـــية والعثـــور علـــى اهلويـــة والتواصــــل 

عــــال ومحايــــة البيئــــة وإدارة األزمــــات واملخــــاطر ومهــــارة العمــــل مــــع اآلخــــرين ومهــــارات الــــدفاع املــــدين الف
. واالستعداد الدفاعي

يتعلــق اختيــار الفعاليــات التعليميــة املرتبطــة بتعلــيم آداب : التوجــه العــام فــي تنظــيم المحتــوى التعليمــي
ومن هذا املنطلـق، تسـتدعي الضـرورة أن . لطلبةومهارات احلياة وتنظيمها بالظروف واملقتضيات الثقافية ل

إن تـوفري الفـرص الرتبويـة الـيت متكـن الطلبـة مـن كسـب اخلـربة يف . يبدأ التعليم من صلب احلياة ويف صلبها
يشـكل التوجـه الرئيسـي يف تعلـيم املهـارات؛ ومـن بـني ) بصورة فرديـة ومجاعيـة(التعامل مع املواقف احلياتية 
ــــة تلــــك الفــــرص متكــــن اإلشــــار  ــــرحالت العلميــــة والثقافيــــة والدينيــــة ومنذجــــة املواقــــف املرجعي ة إىل إقامــــة ال

ــال مبــا . واالهتمــام بأســاليب التعلــيم الفــردي والتجــريب وغــري املباشــر جيــري تنظــيم احملتــوى بالنســبة هلــذا ا
ا ـاالت التعليميـة حـىت  يـة مرحلـة يتناسب مع احلاجات والظروف خالل املراحل الدراسية وبالنظر إىل ا

.التعليم العمومي بشكل مركب مع سائر املقررات
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التعلم–المبادئ الحاكمة في اختيار استراتيجيات التعليم -٩

ــــال املناســــب لتحقيــــق أهــــداف املنهــــاج –جيــــب أن تــــتمكن اســــرتاتيجيات التعلــــيم  الــــتعلم مــــن تــــوفري ا
ولتحقيــق هــذا األمــر اهلــام .الدراســي والرتبــوي علــى مســرية ازدهــار الفطــرة وبلــوغ درجــات مــن احليــاة الطيبــة

وإضــافة إىل املبــادئ الــيت حتكــم املنــاهج الدراســية والرتبويــة، جيــب أن تتمتــع مبــادئ اختيــار اســرتاتيجيات 
:لم مبايليالتع–التعليم 

تــوفري إمكانيــة دراســة الظــواهر واألحــداث والعالقــات وتفســريها يف املواقــف احلياتيــة الواقعيــة -١
حبيـث ميكـن تـوفري الظـروف املناســبة للفهـم واختـاذ القـرار فيمــا يـرتبط بالقضـايا الـيت يواجههــا 

.الطلبة يف خمتلف املواقف مع مراعاة نظام املعايري اإلسالمية
بــــة عــــن طريــــق البحــــث واجلهــــود املتواصــــلة للعثــــور علــــى تفســــري للظــــواهر تعزيــــز حــــوافز الطل-٢

.واألحداث والعالقات
تــوفري إمكانيــة فهــم وتفســري القــوانني الــيت حتكــم الكــون والعالقــات الســببية أو االرتبــاط بــني -٣

.الظواهر مع تعزيز البصرية
صــل زمنيــة معينــة تــوفري الفــرص املناســبة للطالــب ملراجعــة الكفــاءات الــيت اكتســبها خــالل فوا-٤

ا .واختاذ القرارات اخلاصة بتعديل مسرية التعلم أو مراجعتها أو االستمرار 
تـــوفري الفـــرص املناســـبة لقـــرن العلـــم بالعمـــل وتركيـــب العلـــم والتجـــارب الســـابقة مـــع املقـــررات -٥

ـــــة  ـــــة للطلبـــــة وتنمي اجلديـــــدة بصـــــورة موحـــــدة وذات معـــــىن ألجـــــل تطـــــوير القـــــدرات الوجودي
.الكفاءات

اجلو املناسب لبناء العلم واملعرفة باالستعانة باألساليب الفعالـة واخلالقـة واملتميـزة ذات توفري-٦
.التنظيم اجلديد واملبدع لعملية مجع احلقائق وتراكمها

ـــال املناســـب لتوليـــد العلـــم مـــن قبـــل الطلبـــة مـــع -٧ عـــدم التقيـــد بنقـــل العلـــم فحســـب وتـــوفري ا
.التأكيد على مشاركتهم يف املفهوم
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ة وأنـــواع تـــوفري-٨ ـــال املناســـب للتفاعـــل املـــؤثر بـــني الطلبـــة واملعلـــم والفئـــات العمريـــة املشـــا ا
.بيئات التعلم

ال املناسب لالستفادة الواعيـة مـن التقنيـات التعليميـة احلديثـة واالسـتفادة منهـا مـن -٩ توفري ا
).وليس من خالل التبديل أو التنازل(خالل نظرة مقوية ومكملة 

تقدم الدراسي والتربويمبادئ تقييم ال-١٠

ألجل تنظيم القرارات املتعلقة بتقييم التقدم الدراسي والرتبوي يف كافة املراحل الدراسـية، جيـب املخططـني 
ذا النوع من التقييم :الدراسيني واملعلمني أخذ اجلوانب التالية بعني االعتبار فيما يتعلق 

األساســية يف خمتلــف املواقــف باالســتفادة مــن بيــان قــدرة الطلبــة علــى االســتفادة مــن الكفــاءات -١
.األساليب واألدوات املتنوعة

تعيــني إمكانيــة احلكــم علــى مســتوى حتقيــق الطلبــة ألهــداف املنهــاج الدراســي مــع تقــدمي األدلــة -٢
.املتنوعة والكافية

بيان عمليـة حتقيـق األهـداف وكيفيـة املبـادرة الفعالـة بشـكل مـرن ومسـتمر بنـاًء علـى أوجـه الـتعلم -٣
.لكل من الطلبة

ـــواقص وبلـــوغ مســـتويات أعلـــى مـــن-٤ ـــة رفـــع العيـــوب والن الكفـــاءة يف كـــل جمـــال مـــن تـــوفري إمكاني
.جماالت التعلم مع التأكيدعلى الوعي الذايت والتقييم الذايت واختاذ القرار من قبل الطلبة

رامـة جتنب استخدام األساليب التقييمية اليت تسـبب االضـطراب واليـأس ألجـل احلفـاظ علـى الك-٥
.البشرية للطلبة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم

توفري إمكانية مشاركة سائر الطلبة واملربني وأولياء األمور يف عملية التقييم، ألجل بيان القـدرات -٦
ا كل من الطلبة .الوجودية وأنواع القدرات املختلفة اليت يتمتع 

العامــة للرتبيــة والتعلــيم يف احلفــاظ علــى الــدور احملــوري للمدرســة واملعلــم ضــمن إطــار السياســات -٧
.عملية التقييم
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ــج -٨ تصـميم نظــام التقيــيم اهلــادف وتنفيــذه بنــاًء علــى املعــايري الوطنيــة الجتيــاز املراحــل الدراســية و
اهلـادف (التقييم العمليايت يف النجاح يف الصفوف الدراسية يف املرحلة االبتدائيـة واملنهـاج املركـب 

.راسيةيف سائر الصفوف الد) والعمليايت
ــــال الزدهــــار الطلبــــة مــــع التأكيــــد علــــى العمــــل -٩ التقليــــل مــــن املنافســــة إىل احلــــد األدىن وتــــوفري ا

.اجلماعي والفعاليات اجلماعية وطرق حل املسائل
الـتعلم واالسـتعانة بنتائجـه يف التخطـيط لتنميـة –اعتبار التقييم جزًء ال يتجزأ من عمليـة التعلـيم - ١٠

.ج الدراسية والنظام التعليميمهنة التعليم وحتسني املناه
تنظيم تقرير عـن األداء الدراسـي والرتبـوي للطلبـة بالتعـاون مـع الطلبـة وأوليـاء األمـور واملعنيـني يف - ١١

املدرســة وتقدميــه مــع التأكيــد علــى االســتفادة مــن األداء يف تقيــيم نســبة بلــوغ الطلبــة للكفــاءات 
قيق جمتمع العدل املهدويواجلهود املبذولة لتح

ة إنتاج المناهج الدراسية والتربوية وإجرائهاعملي-١١

:بناًء على املراحل التاليةإنتاج املناهج الدراسية والرتبوية وإجرائهاجيب أن يتم 

حتليــــل األهــــداف العامــــة للرتبيــــة والتعلــــيم وخصــــائص احليــــاة الطيبــــة بنــــاء علــــى مســــتند التحــــول -١
.البنيوي

الدالالتحتليل عناصر املنهاج الوطين واستخراج -٢
حتليــــل احلاجــــات والبحــــوث املنجــــزة يف جمــــال الرتبيــــة والــــتعلم علــــى املســــتوى اإلقليمــــي والــــوطين -٣

والعاملي
تعيــــني األهــــداف، معــــايري (إعــــداد دليــــل للمنهــــاج الدراســــي لكــــل مــــن جمــــاالت الرتبيــــة والــــتعلم -٤

)احملتوى، نتائج التعلم وغريها
جماالت الرتبية والتعلممنح االعتبار لدليل املناهج الدراسية لكل من -٥
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دراســة دليــل املنــاهج الدراســية لكــل مــن جمــاالت الرتبيــة والــتعلم يف مؤسســة البحــوث والتخطــيط -٦
الرتبوي واملصادقة عليه

لــس األعلــى للرتبيــة -٧ املصـادقة علــى دليــل املنــاهج الدراسـية لكــل مــن جمــاالت الرتبيـة والــتعلم يف ا
والتعليم

إجراء الربنامج-٨
والتقييممنح االعتبار -٩
سـنوات علـى ٣تقييم كل منهاج من املناهج الدراسية لكل من جماالت الرتبية والتعلم بعد مرور - ١٠

تنفيذه بشكل كامـل يف كـل مـن املراحـل الدراسـية الـثالث مـن قبـل مؤسسـة البحـوث والتخطـيط 
.الرتبوي واإلعالن عن النتيجة للمجلس األعلى للرتبية والتعليم
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الدراسية والتربوية لكل من مجاالت التربية والتعلمعملية إنتاج المناهج 

حتليــــــــــــل برنـــــــــــــامج املنــــــــــــاهج الوطنيـــــــــــــة
وأهــداف املراحــل الدراســية واســتخراج 

الدالالت

حتليل األهداف العامة للرتبيـة والتعلـيم 
وجمتمـــــــــع وخصـــــــــائص احليـــــــــاة الطيبـــــــــة 

بنـــــــاء علـــــــى ) عـــــــج(العــــــدل املهـــــــدوي 
البنيويمستند التحول 

حتليــل احلاجـــات والبحــوث املنجـــزة يف 
جمـــــال الرتبيـــــة والـــــتعلم علـــــى املســـــتوى 

اإلقليمي والوطين والعاملي

تعيـــني األهـــداف، معـــايري (إعــداد دليـــل للمنهـــاج الدراســـي لكـــل مـــن جمــاالت الرتبيـــة والـــتعلم 
)نتائج التعلم وغريهااحملتوى، 

مـــنح االعتبـــار لـــدليل املنـــاهج الدراســـية 
لكل من جماالت الرتبية والتعلم

دراسة دليل املناهج الدراسية لكل من جماالت الرتبية والتعلم يف مؤسسة البحوث والتخطـيط 
الرتبوي واملصادقة عليه

لس األعلى للرتبية  املصادقة على دليل املناهج الدراسية لكل من جماالت الرتبية والتعلم يف ا
والتعليم

االعتبار والتقييممنح تنفيذ الربنامج
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سياسات إنتاج مواد التعلم ووسائله-١٢

يف ســـبيل حتقيــق أهـــداف برنــامج املنـــاهج إنتـــاج مــواد الـــتعلم ووســائلهجيــب التقيــد بالسياســـات التاليــة يف 
:الوطنية

واملوافقــــة عليهــــا يف تعيــــني املعــــايري الوطنيــــة للمــــواد والوســــائل واملراكــــز واملصــــادر اخلاصــــة بــــالتعلم -١
لس األعلى للرتبية والتعليم واإلشراف على حسن تنفيذها من قبل وزراة الرتبية والتعليم .ا

ج حل املسائل يف -٢ .إنتاج مواد التعلم ووسائلهاالستفادة من التقنيات احلديثة باالعتماد على 
فعالــــة مـــن قبــــل احملافظــــات تنميـــة سياســــة املؤلفــــات املتعـــددة وتــــوفري اجلــــو املناســـب للمشــــاركة ال-٣

واملعلمــــني واملــــربني واألفـــــراد واملنظمــــات ذات الصـــــلة واألهليــــة مـــــع التأكيــــد علـــــى القطــــاع غـــــري 
احلكـــــومي يف اإلنتـــــاج وتكميـــــل وإثـــــراء املـــــواد واملصـــــادر واملراكـــــز املتنوعـــــة للـــــتعلم ضـــــمن إطـــــار 

.السياسات التعليمية والرتبوية
بتكـــــارات اخلاصـــــة بـــــاملعلمني واملـــــربني والطـــــالب يف تـــــوفري اجلـــــو املناســـــب لتنميـــــة التجـــــارب واال-٤

.واملصادر واملراكز املتنوعة للتعلمالتصميم والتصنيع والتقييم للمواد
تمـــع احمللـــي واالســـتفادة -٥ تعزيـــز مراكـــز التعلـــيم ومصـــادره داخـــل املدرســـة وخارجهـــا وخاصـــة يف ا

.منها
ـا املنـاطق إنتاج وتوزيع مـواد الـتعلم ومصـادره مبـا يتناسـب مـع -٦ القـدرات واإلمكانـات الـيت تتميـز 

.واملدارس يف البلد لتحقيق العدالة الرتبوية
.توليد الوسائط املتعددة مبا يتناسب مع حاجات املعلمني والطلبة واالستفادة منها بشكل واع-٧
.التأكيد على سياسة املنهاج وتوليد احلزم التعليمية-٨
ي واحملــوري يف حتقيــق الوضــع املطلــوب يف توليــد واســتثمار متكــني املدرســة مــن تأديــة الــدور الرئيســ-٩

.املواد والوسائل واملراكز واملصادر اخلاصة بالتعليم
والسنة الدراسيةالهيكل التعليمي -١٣
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التربويو هيكل النظام التعليمي -١٣-١

مسـتند يشمل هيكل النظام التعليمـي والرتبـوي يف اجلمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة بنـاًء علـى مفـاد -١
ســنوات للتعلــيم املتوســط ٦التحــول البنيــوي للتعلــيم والرتبيــة، ســت ســنوات للتعلــيم االبتــدائي و

.وتقسم كل مرحلة دراسية إىل دورتني كل منهما متتد لثالث سنوات). سنة١٢(
تتكــون مرحلــة الدراســة الرمسيــة والعموميــة حســب ماهيتهــا وطبيعــة املقــررات الدراســية مــن مرحلــة -٢

املرحلــة شــبه ) وتتكــون مــن مرحلــة التعلــيم االبتــدائي واملرحلــة املتوســطة األوىل(مــومي التعلــيم الع
ـــــــــــــــة(التخصصـــــــــــــــية  ـــــــــــــــب الشـــــــــــــــهادة ) املرحلـــــــــــــــة املتوســـــــــــــــطة الثاني ايتهـــــــــــــــا ميـــــــــــــــنح الطال ويف 

.الثانوية
تطلــق مرحلــة احلضــانة علــى املرحلــة الــيت تســبق الــدورة االبتدائيــة ومتتــد لســنتني وهــي غــري إلزاميــة -٣

وتعتـــرب املنـــاهج الرتبويـــة هلـــذه املرحلـــة منـــاهج مرنـــة . ســـنوات٦و٥ت العمريـــة بـــني وتغطـــي الفئـــا
.تتناسب مع خصائص األطفال

يــــتم تــــدوين املنــــاهج الدراســــية . يــــدخل إىل املرحلــــة االبتدائيــــة مــــن أكمــــل السادســــة مــــن عمــــره-٤
لـــيم للســـنوات الـــثالث األوىل بنـــاء علـــى القـــدرات واالختالفـــات بـــني الطلبـــة حيـــث يـــتم فيهـــا تع

.الطلبة يف املناطق النائية واحملرومة املواد األساسية والتكميلية
إن االستشــارات والتوجيــه الدراســي والرتبــوي أمــر إلزامــي يف كافــة املراحــل الدراســية، حيــث يــتم -٥

ايــــة مرحلــــة التعلــــيم العمــــومي وبنــــاًء علــــى نتــــائج األداء الدراســــي  انتخــــاب الفــــرع الدراســــي يف 
.ملرحلة الدراسيةوالرتبوي خالل هذه ا

النظـري، الفـين واملهـين والعلـوم التطبيقيـة؛ ولكـل : تتكون املرحلة املتوسطة الثانية من ثالثة أقسـام-٦
تمع ومقتضيات الزمان وإمكانية إجرائها .منها فروع يتم تعيينها حسب حاجات ا

السنة الدراسية-١٣-٢
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كـــل عـــام وتســـتمر حـــىت الثـــاين تبـــدأ الســـنة الدراســـية يف الثالـــث والعشـــرين مـــن ســـبتمرب مـــن-١
.والعشرين من سبتمرب من العام التايل

ســــاعة ١١١٠ســــاعة للمرحلــــة االبتدائيــــة و٩٢٥يبلــــغ عــــدد ســــاعات التــــدريس يف كــــل صــــف دراســــي 
سـاعة للفـرع ١٤٨٠سـاعة للمرحلـة املتوسـطة الثانيـة الفـرع النظـري و ١٢٩٥للمرحلة املتوسطة األوىل و 
ســــاعة إضـــافية للفعاليــــات خــــارج ٥٠وإضــــافة إىل ذلــــك ختصـــص . التطبيقيـــةالفـــين واملهــــين وفـــرع العلــــوم

٥٠احلصــص الدراســية واملدرســة مبــا يتناســب مــع مقتضــيات املنهــاج التعليمــي لكــل جمــال تربــوي وتوضــع 
ا  ســـاعة حتــــت تصـــرف احملافظــــات واملنــــاطق واملـــدارس مبــــا يتناســـب مــــع ظــــروف البيئـــة احمليطــــة ومقتضــــيا

).ساعة١٠٠مبجموع (

مـــــن مســـــتند التحـــــول البنيـــــوي وانطالقـــــاً مـــــن ضـــــرورة تلبيـــــة احلاجـــــات ٥-٥راعـــــاة للبنـــــد م-٢
واملقتضيات احمللية واإلقليمية، يتم التخطـيط جلـزء مـن احملتـوى املـرتبط بـالزمن الرمسـي للتعلـيم 

.والرتبية من قبل احملافظة أو املنطقة أو املدرسة وتنفيذها ضمن إطار األنظمة والقوانني
ساعة يف كافة الصـفوف ويبلـغ زمـن كـل حصـة يف ٢٥ساعات العمل األسبوعية يبلغ عدد -٣

دقيقـــة أمـــا يف الصـــفوف الثالثـــة الثانيـــة ٤٥الصـــفوف الثالثـــة األوىل مـــن املرحلـــة االبتدائيـــة 
متوسـط عـدد سـاعات العمـل األسـبوعية يف املرحلـة املتوسـطة . دقيقة لكـل حصـة٥٠فيبلغ 
دقيقـة، أمـا املرحلـة املتوسـطة الثانيـة ٥٠كـل حصـة ساعة لكافة الصـفوف وزمـن٣٠األوىل 

٥٠وزمـــن كـــل حصـــة ســـاعة٣٥فيبلـــغ عـــدد ســـاعات العمـــل األســـبوعية لكافـــة الصـــفوف 
دقيقـــة، وبالنســــبة للفــــرع الفــــين واملهــــين وفــــرع العلــــوم التطبيقيــــة فيبلــــغ عــــدد ســــاعات العمــــل 

.ةدقيق٥٠وزمن كل حصة ساعة على األكثر٤٠األسبوعية لكافة الصفوف 

دقيقــة بشــكل عــام لكــل حصــة واالســرتاحة الــيت تفصــلها عــن احلصــة التاليــة ومــن ٦٠ختصــص : مالحظــة
.غري املسموح دمج حصتني دراسيتني وخاصة يف املرحلة االبتدائية
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تقرتح مؤسسة البحوث والتخطيط الرتبوي جدول عناوين املقررات واملـدة الزمنيـة املخصصـة -٤
لس األعلى .للرتبية والتعليمهلا ويصادق عليها ا

تتكفل وزارة الرتبية مبسؤولية توفري اجلو املالئـم لتوجيـه الوقـت غـري الرمسـي للتعلـيم والرتبيـة يف -٥
.املنزل واملدرسة وخارج املدرسة وإثرائه

تلتــزم وزارة الرتبيــة والتعلـــيم باالســتفادة مــن احلـــد األقصــى ملســامهة األســـر واألجهــزة الثقافيـــة -٦
والدينية واإلنتاجية وغريها يف تصميم وتنفيذ الربامج والفعاليات اليت متـارس والفنية واخلدمية 

.خارج املدرسة واحلصة وخاصة ذلك اجلزء من الربامج الذي يتم إجراؤه يف فصل الصيف
السياسات واإللزامات التنفيذية-١٤

تند التحـــول البنيـــوي إن إجـــراء برنـــامج املنـــاهج الوطنيـــة كونـــه أحـــد االنظمـــة الفرعيـــة املـــؤثرة يف حتقيـــق مســـ
وضـــمن إطـــار املفـــاهيم واحللـــول الـــيت يقـــدمها، يســـتلزم اختـــاذ سياســـات فعالـــة ومـــؤثرة باإلضـــافة إىل تـــوفري 

فيمـــايلي بعـــض مـــن تلـــك . الظـــروف املالئمـــة واإلمكانيـــات واملصـــادر البـــىن التحتيـــة، الفنيـــة والتخصصـــية
:السياسات واإللزامات

يضــم كافــة املبــادرات والفعاليــات الالزمــة ملختلــف األقســام إعــداد برنــامج شــامل وطويــل األمــد-١٤-١
.التعليمية والرتبوية حسب برنامج املناهج الوطنية واملصادقة عليه من قبل وزير الرتبية

تصـــميم وتنفيـــذ الـــربامج التعليميـــة والرتبويـــة مـــع التقيـــد باملعـــايري وحفـــظ املصـــاحل الوطنيـــة وزيـــادة -١٤-٢
.ف املستويات والتأكيد على احلد من املركزيةمسامهة املتفذين على خمتل

ــــا مبــــن يف ذلــــك اخلــــرباء -١٤-٣ تطبيــــق أســــاليب فعالــــة يف تــــأمني املــــوارد البشــــرية ومحايتهــــا واالرتقــــاء 
ـــدف تصـــميم وتـــدوين دليـــل املقـــررات الدراســـية يف خمتلـــف جمـــاالت  واالستشـــاريون واملشـــرفون العلميـــون 

.التعلم
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ليــة املناســبة ومحايــة احلقــوق فيمــا يــرتبط بتنفيــذ الــربامج املطلوبــة واإلشــراف ختصــيص املصــادر املا-١٤-٤
.عليها

تطبيــق األســـاليب الفعالـــة يف نشــر املنـــاهج الدراســـية الوطنيـــة وإضــفاء الطـــابع املؤسســـايت عليهـــا -١٤-٥
.باالستفادة من اإلمكانات الداخلية واخلارجية للرتبية والتعليم

داريـــة واهليكـــل التنظيمـــي املناســـب لتنفيـــذ هـــذا الربنـــامج بشـــكل متواصـــل تـــأمني املســـتلزمات اإل-١٤-٦
.وحتسينه وإجراء الدراسات الالزمة له

إجيــاد الفــرص املتنوعــة واســتخدام احللــول املــؤثرة لالرتقــاء بقــدرات املســتفيدين وخاصــة املعلمــني -١٤-٧
.واملدراء لرفع مستوى أداء املدارس يف تنفيذ برنامج املناهج الوطنية

.جتهيز املدارس بالتقنيات احلديثة واملكتبات واملخابر والورشات الفنية واملهنية-١٤-٨

تقييم برنامج المناهج الوطنية-١٥

دف توفري املعلومات الوصفية واملرتبطة بالتحكيم ألجل مسـتوى أكـرب  يتم تقييم برنامج املناهج الوطنية 
ت فيما يتعلق بنسبة التأثري وكيفية التنفيذ وحتقيـق األهـداف من الفهم والتوجيه واختاذ القرار وتلبية احلاجا

.والنتائج

:يتم هذا التقييم من خالل مراعاة اجلوانب التالية

لــس األعلــى للرتبيــة والتعلــيم مــن قبــل وزارة الرتبيــة -١٥-١ يــتم تقيــيم برنــامج املنــاهج الوطنيــة بإشــراف ا
التقيـــيم وكيفيـــة تطبيـــق النتـــائج اخلاصـــة بـــه مبشـــاركة مؤسســـة تقـــدم وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم مشـــروع. والتعلـــيم

لس األعلى للرتبية والتعليم .البحوث والتخطيط الرتبوي ويصادق عليه ا
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جيــب أن تكــون عمليـــة تقيــيم برنـــامج املنــاهج الوطنيــة عمليـــة مســتمرة وديناميكيـــة حبيــث تقـــدم -١٥-٢
اليب الكميــة والكيفيــة يف فــرتات زمنيــة خمتلــف تبلــغ تقــارير حــول املعلومــات الالزمــة باالســتفادة مــن األســ

لس األعلى للرتبية والتعليم .سنتني أو ثالثة سنوات إىل ا

إن اختــاذ القــرار فيمــا يتعلــق بتقيــيم برنــامج املنــاهج الوطنيــة ألجــل إصــالح األســاليب التنفيذيــة -١٥-٣
ائيـة ويقـع علـى وبيان النتـائج إىل مسـتويات أعلـى، عبـارة عـن اختـاذ للقـرار بصـورة تشخيصـية وتكوينيـة و

.عاتق املستويات التنفيذية املختلفة يف النظام الرتبوي

إن تقيـــيم برنـــامج املنـــاهج الوطنيـــة يرتكـــز علـــى املعـــايري واملؤشـــرات والعالمـــات الواضـــحة حبيـــث -١٥-٤
.ألساسيةيعكس دور كل عنصر من العناصر املؤثرة ونسبة حتقيق األهداف ومستوى بلوغ الكفاءات ا

املدرســـة، (مراعــاة حقــوق الطلبــة واملنفــذين للربنــامج بشـــكل متعــادل وعلــى خمتلــف املســتويات -١٥-٥
وتــأمني الظــروف املناســبة لالرتقــاء جبــودة الــربامج التعليميــة والرتبويــة وتنميــة مهنــة ) املنطقــة، احملافظــة والبلــد

.التعليم على خمتلف اجلوانب

الوطنيـة يعكـس منزلتـه ومشولـه وفعاليتـه وتـأثريه ومشـاكله التنفيذيـة علـى إن تقييم برنامج املنـاهج-١٥-٦
خمتلــف املســتويات الــيت تشــكل البلــد واحملافظــة واملنطقــة واملدرســة بشــكل منصــف ويــوفر إمكانيــة حتســني 

.املناهج الدراسية ومتيز النظام التعليمي

األفــراد املســتفيدين وذوي الصــلة يف يــوفر تقيــيم برنــامج املنــاهج الوطنيــة إمكانيــة مســامهة كافــة-١٥-٧
.عملية التقييم

تتم مراجعة تقييم برنامج املناهج الوطنية وحتديثـه بنـاًء علـى نتـائج التقيـيم بفواصـل زمنيـة تـرتاوح -١٥-٨
لـس األعلـى ١٠إىل ٥بني  سنوات بناًء على اقرتاح مـن مؤسسـة البحـوث والتخطـيط الرتبـوي وموافقـة ا

.للرتبية والتعليم
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ـــائي علـــى : الموضـــوع برنـــامج املنـــاهج الوطنيـــة يف اجلمهوريـــة اإلســـالمية اإليرانيـــة متـــت املوافقـــة بشـــكل 
ــــائي يف اجللســــات  ــــه بشــــكل  ــــذي متــــت املصــــادقة علي ، ۸۶۷، ۸۶۶، ۸۶۵، ۸۶۴، ۸۵۸، ۸۵۷وال

م، ۰۶/۰۳/۲۰۱۲م، ۲۸/۰۲/۲۰۱۲بتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ ۸۷۲، ۸۷۱، ۸۷۰، ۸۶۹، ۸۶۸
م، ۲۱/۰۸/۲۰۱۲م، ۱۳/۰۸/۲۰۱۲م، ۰۶/۰۸/۲۰۱۲م، ۳۰/۰۷/۲۰۱۲م، ۲۴/۰۷/۲۰۱۲
م ويعتــرب ســاري املفعــول مــن ۱۸/۰۹/۲۰۱۲م، ۱۰/۰۹/۲۰۱۲م، ۰۳/۹/۲۰۱۲م، ۲۷/۰۸/۲۰۱۲

تــاريخ إبالغــه وتعتــرب كافــة القــرارات والسياســات الســابقة لــه واملتناقضــة معــه ملغــاة وتعــدل مجيــع احلــاالت 
.بناًء عليه

وقيع حميدرضا حاجي بابائي رئيس الجلسةتتوقيع مهدي نويد األمين العام للمجلس

متت املوافقة على برنامج املناهج الوطنية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية-

توقيع محمود أحمدي نجاد رئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
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الـمـالحــق
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برنامج المناهج الوطنيةأسس -١

مــن فلســفة الرتبيــة يف اجلمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة وفلســفة برنــامج املنــاهج الوطنيــة مســتوحاة إن أســس 
الرتبية الرمسية والعمومية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية واملستند الوطين للتعليم والرتبيـة ودراسـات اللجنـة 
التخصصــية للعموميــات، حيــث يؤكــد علــى األســس اهلامــة التاليــة والــيت جيــب أن تشــكل النظــرة احلاكمــة 

:لعناصر اليت تكون برنامج املناهج الوطنيةعلى ا

األسس الوجودية- ۱-۱

وهي أهم املفاهيم التوصيفية الـيت تبـني حقيقـة الوجـود واألنظمـة العامـة لـه وحقـائق العـامل ويـتم طرحهـا يف 
.مباحث الفكر اإلسالمي أو الفلسفة اإلسالمية بشكل مثبت أو مفروض

اهللا تعاىل مبدأ الوجود وغايته- ۱-۱-۱
خالق العامل ومالكه وهو املدبر والرب احلقيقي لكافة الكائناتاهللا تعاىل - ۱-۱-۲
اهللا خري األسس وأساس اخلري وهو يهدي كافة الكائنات إىل الكمال- ۱-۱-۳
الوجود يتمتع بالواقعية- ۱-۱-۴
يتمتع نظام اخللق باحلياة والشعور والتنظيم واألهداف والتنسيق- ۱-۱-۵
املراتب، مراتب فرعيةيتمتع نظام اخللق بدرجات من الشهود والغيب ولكل من تلك - ۱-۱-۶
)الوحدة يف الكثرة والكثرة يف الوحدة(توجد الكثرة إضافة إىل الوحدة يف عامل الوجود - ۱-۱-۷
ليس لنظام اخللق وجود مستقل بل له هوية تتعلق برب العاملني- ۱-۱-۸
نظام اخللق ذو صريورة متواصلة حنو اهللا- ۱-۱-۹
"آيته"اهللا و" فعل"نظام اخللق -۱-۱-۱۰
ومربيه هو اهللا سبحانهنظام اخللق ساحة تربية لإلنسان-۱-۱-۱۱
احلياة األخروية خالدة وغري حمدودة مقارنة باحلياة الدنيوية-۱-۱-۱۲
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عامل الطبيعة يف حالة تغري وحركة دائمة-۱-۱-۱۳
ال ميكن استخالص نظام اخللق بالطبيعة-۱-۱-۱۴
األسس األنثروبولوجية- ۱-۲

ســـتخرجة مـــن وهــي عبـــارة عـــن املفـــاهيم التوصـــيفية املربهنـــة الـــيت تعـــرب عـــن واقعيـــة وجـــود اإلنســـان وهـــي م
علــــم الــــنفس (التعــــاليم اإلســــالمية األصــــيلة أو املباحــــث املرتبطــــة برتبيــــة اإلنســــان يف الفلســــفة اإلســــالمية 

وجيــب اعتبارهــا حجــر الزاويــة لكــل وصــف وبيــان حــول فلســفة الرتبيــة بالتوجــه اإلســالمي مــن ) الفلســفي
.بوية فلسفيةحيث الدور احملوري هلا يف بيان سيماء اإلنسان ووصفها يف كل نظرية تر 

اإلنسان كائن من جسم وروح يتفاعالن مع بعضهما- ۱-۲-۱
حقيقة اإلنسان تكمن يف روحه وكمال اإلنسان وخلوده يرتبط بكمال الروح وخلودها- ۱-۲-۲
يتمتع اإلنسان بالفطرة اإلهلية واليت ميكن هلا أن تزدهر أن تضمحل- ۱-۲-۳
يتمتع البشر بالكرامة واملساواة يف نظام اخللق- ۱-۲-۴
حتديــد مصــريه وميكــن لــه اكتســاب هويتــه بشــكل مســتقل عــن عوامــل اإلنســان مســؤول عــن - ۱-۲-۵

اإلنســان جمــرب علــى االختيــار وخمتــار يف العمــل وميكــن لــه تعريــف هويتــه . مثــل البيئــة والوراثــة
بناًء على اختياره

خلق اإلنسان أمر هادف ومتناسق بشكل كامل مع غاية الوجود- ۱-۲-۶
وجود اإلنسان يف تغري وحركة دائمة- ۱-۲-۷
ذو مواهب متنوعة قابلة لالزدهاراإلنسان كائن - ۱-۲-۸
يبحث اإلنسان حسب فطرته عن الكمال بشكل غري حمدود- ۱-۲-۹
تمع ويؤثر عليه-۱-۲-۱۰ اإلنسان كائن اجتماعي يتأثر با
هوية اإلنسان تتوقف على نوع عالقته بنفسه وباهللا وباخللق وباخللقة-۱-۲-۱۱
يلعب اإلنسان دوراً رئيسياً يف تكوين هويته وحتوهلا-۱-۲-۱۲
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وجهان فردي ومجاعي وهي ذات أنواع وجوانب خمتلفةهلوية اإلنسان -۱-۲-۱۳
ــا  هــي التفكــر والتعقــل واإلميــان والعلــم -۱-۲-۱۴ العناصــر الرئيســية لتكــوين هويــة اإلنســان واالرتقــاء 

واملعرفة واألخالق والعمل املستمر
اإلنســان دائمــاً مــا يكــون يف موقــف معــني ميكنــه إدراكــه كمــا ميكنــه تغيــري املوقــف الــراهن إىل -۱-۲-۱۵

ملطلوب من خالل االختيار األمثلاملوقف ا
ا-۱-۲-۱۶ حيتاج اإلنسان إىل التوجيه اإلهلي للنجاح يف عملية حتول اهلوية واالرتقاء 
اإلنسان كائن مكلف وهو مسؤول أصالة عن تكاليفه أمام اهللا تعاىل وبالتايل أمام اآلخرين-۱-۲-۱۷
السنن اإلهلية حتكم احلياة البشرية-۱-۲-۱۸
شخص يف حياته األخرويـة يتعلـق باختيـاره وهويتـه يف لإلنسان حياة غري منتهية ومصري كل -۱-۲-۱۹

الدنيا
يتمتع البشر حبقوق ذاتية متساوية-۱-۲-۲۰
يتمتع البشر بطبيعة وفطرة مشرتكة وخصـائص خمتلفـة مـن الناحيـة اجلنسـية والفرديـة والقوميـة -۱-۲-۲۱

والثقافية
مثـل اإلنسان كـائن معـرض ملختلـف أنـواع املخـاطر والقيـود والتهديـدات اخلارجيـة والداخليـة -۱-۲-۲۲

النفس األمارة بالسوء والدنيا
إن وجود اإلنسان مقابل رب العاملني فقر حمض وهويته تتعلق به-۱-۲-۲۳
يتمتع اإلنسان مبواهب غري حمدودة لبلوغ مراتب من العبودية واحلياة الطيبة-۱-۲-۲۴
حيتاج اإلنسان إىل مرب الجتياز كل مرحلة من مراحل الكمال-۱-۲-۲۵
متناهية على التنميةاإلنسان كائن متعلم مرتب يتمتع بقدرة ال -۱-۲-۲۶
يتمتــع اإلنســان خبصــال مثــل احلــرص والبخــل والعجلــة وغريهــا وميكــن هلــذه اخلصــال أن تــوفر -۱-۲-۲۷

الظروف املناسبة للتميز من خالل الرتبية التوحيدية
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اإلنسان معرض بشكل مستمر إىل االختبار واالبتالء ومواجهـة الصـعوبات والسـهوالت ممـا -۱-۲-۲۸
احنطاطه ويتجلى ذلك يف يوم القيامةميكن له أن يؤدي إىل ارتقائه أو 

خلق اهللا اإلنسان على الفطرة الطاهرة أما الكفر والشرك والنفـاق وسـائر الرذائـل فهـي ناجتـة -۱-۲-۲۹
عــن تواصــله مــع احملــيط اخلــارجي واالختيــار غــري الصــحيح والتواصــل اخلــاطئ مــع نفســه ومــع 

اهللا واخللق واخللقة
ـا بشـكل متعـادل ومنسـجم يف جيـب) ماديـة ومعنويـة(لإلنسان حاجات متنوعة -۱-۲-۳۰ االهتمـام 

عملية الرتبية
فـــإذا كانـــت هـــذه الشخصـــية منطبقـــة علـــى الفطـــرة فهـــو . شخصـــية اإلنســـان نتيجـــة لرتبيتـــه-۱-۲-۳۱

.متعادل وإال فسوف يكون ذا شخصية مضطربة تنحط إىل مستوى احليوانات
والشيطانإن العوامل اليت متنع اإلنسان من االرتقاء هي النفس األمارة وحب الدنيا -۱-۲-۳۲
األسس المعرفية- ۱-۳

وهي أهم املفاهيم التوصيفية اليت تعـرب عـن معرفـة اإلنسـان وحـدودها وثغورهـا وبنـاء علـى السـنن املتعـارف 
عليهــا يف املباحــث الفلســفية املعاصــرة ونظــراً ألمهيــة املعرفــة القصــوى يف بيــان فلســفة الرتبيــة، فــإن األســس 

ا متمايزة عن األسس العامة  .لألنثروبولوجيااملرتبطة 

اإلنسان قادر على معرفة الوجود وإدراك وضعه ووضع اآلخرين- ۱-۳-۱
للعلم أقسام حقيقة واعتبارية- ۱-۳-۲
والعقـــــــل والقلـــــــب ) القـــــــرآن والعـــــــرتة(مصـــــــادر املعرفـــــــة البشـــــــرية متعـــــــددة وتشـــــــمل الـــــــوحي - ۱-۳-۳

تمع والتاريخ والطبيعة(والتجربة )ا
والعمليلإلنسان القدرة على التعقل على املستوى النظري - ۱-۳-۴
للتعقل دور حموري يف معرفة احلقيقة وبلوغ السعادة األبدية- ۱-۳-۵
)برأي املعلوم(يف نفس الوقت الذي يعد فيه كشفاً للواقع ) برأي العامل(العلم ناتج اإلبداع - ۱-۳-۶
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)نفس األمر(معيار اعتبار العلم تطابقه مع درجات الواقعية - ۱-۳-۷
)برأي املعلوم(ت الذي يعد فيه ثابتاً يف نفس الوق) برأي العامل(العلم ذو مسة ديناميكية - ۱-۳-۸
معرفـــة اإلنســـان مقرتنـــة بقيـــود مثـــل اتبـــاع هـــوى الـــنفس وااللتـــزام بالعـــادات والســـنن اخلاطئـــة - ۱-۳-۹

لألســالف واالستســالم أمــام القــوى العظمــى والقيــود مثــل العجــز العقلــي عــن إدراك بعــض 
حقائق الوجود

لعلم اإلنسان درجات خمتلفة-۱-۳-۱۰
). القلـــب(احلـــواس، اخليـــال، الفكـــر، العقـــل، الشـــهود واملكاشـــفة : أدوات املعرفـــة عبـــارة عـــن-۱-۳-۱۱

جــدير بالـــذكر أن التعقــل والتفكـــري يلعبــان دوراً أساســـياً يف معرفــة حقيقـــة الوجــود والســـعادة 
األبدية

العلم مبثابة كشف الفعل اإلهلي-۱-۳-۱۲
ليس لتحصيل املعرفة قيود زمنية-۱-۳-۱۳
أسس معرفة القيمة- ۱-۴

ا ومعايريها فيما يتعلق بالنفس واهللا واخللق واخللقةوهي املفاهيم اليت تشمل مصادر الق .يم ومسا

مصادر القيم وسماتها

مصدر لكافة القيم وسائر القيم تنبع منه) العقل والفطرة والقرآن والسنة(الدين - ۱-۴-۱
القيم احلقيقة عبـارة عـن مفـاهيم مت تقييمهـا باالعتمـاد علـى الوقـائع املرتبطـة بالعمـل البشـري - ۱-۴-۲

ونتائجه
عمل اإلنسان واختياره دائماً يف ظل تقييمهيتحقق - ۱-۴-۳
ثابتة مطلقة وغري ثابتة أي مشروطة ومتغرية: القيم نوعان- ۱-۴-۴
ط بإدراك الفردتشرف القيم اجلمالية على احلقائق العينية وترتب- ۱-۴-۵
إن التأثري الكامل لاللتزام بالقيم يتوقف على حسن الفعل والفاعل- ۱-۴-۶
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)حلياة الطيبةا(ترتبط سلسلة مراتب القيم بغاية احلياة - ۱-۴-۷
ال ميكن بلوغ احلياة الطيبة إال من خالل االختيار احلـر وااللتـزام الـواعي بنظـام املعـايري املبـين - ۱-۴-۸

على الدين احلق
يشمل حتقيق احلياة الطيبـة بشـكل موحـد كافـة األبعـاد الفرديـة واجلماعيـة للحيـاة البشـرية مبـا - ۱-۴-۹

فيها مراعاة التوازن واالعتدال على كافة اجلوانب

حاالت القيمأهم

القيم المرتبطة باهللا تعالى-أ
يقع التوحيد والتقرب مـن اهللا تعـاىل والعبوديـة واحليـاة الطيبـة علـى رأس القـيم وهـي املصـداق -۱-۴-۱۰

احلقيقي لغاية احلياة البشرية
ميكــن اســتخالص احملــاور األساســية للقــيم يف مخــس عناصــر هــي التفكــري والتعقــل واحلكمــة -۱-۴-۱۱

/ العمــــل املفيــــد واجلهــــاد والعمــــل الصــــاحل/ العلــــم واملعرفــــة والبصــــرية/ اإلميــــان باملبــــدأ واملعــــاد/
اإلميـان /األخالق الكرمية والفضائل النفسانية، وتلعب هنـا عناصـر تفكـري والتعقـل واحلكمـة 

دوراً أساسياً / باملبدأ واملعاد
االستئناس بالقرآن الكرمي وااللتزام العملـي بـه وحـب آل البيـت علـيهم السـالم وخاصـة إمـام-۱-۴-۱۲

وإطاعتهم من أهم القيم وسبل نيل احلياة الطيبة) عج(الزمان 
التويل والتربي واألمر باملعروف والنهي عن املنكر من السبل اهلامة اليت تؤدي إىل نيل احليـاة -۱-۴-۱۳

الطيبة
إن االهتمام بالقيم اإلهلية يعني هوية قيمة اإلنسان-۱-۴-۱۴
مسو اإلنسانالعبادة الواعية واملخلصة هللا تعاىل ذات دور أساسي يف -۱-۴-۱۵

)الجسمية والنفسية والروحية(القيم المرتبطة بالنفس -ب
العمل املبين على اإلميان والتفكري-۱-۴-۱۶
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كسب الرزق احلالل-۱-۴-۱۷
ا-۱-۴-۱۸ حفظ السالمة والصحة الفردية واالرتقاء 
التمتع باحلياء والعفة واألناقة الظاهرية وارتداء املالبس املناسبة-۱-۴-۱۹
البطالةالعمل واالجتهاد وجتنب -۱-۴-۲۰
سرافجتنب اإل-۱-۴-۲۱
حفظ عزة النفس والكرامة اإلنسانية-۱-۴-۲۲
التعلم الذايت وبناء الذات بشكل مستمر ودائم-۱-۴-۲۳
والتحلي بالصرب) القناعة(مراعاة التوازن بني الدخل والنفقات -۱-۴-۲۴
السعي واالهتمام باكتساب القيم األخالقية ومحايتها وتكميلها-۱-۴-۲۵
احملرماتااللتزام باألحكام الشرعية وخاصة القيام بالواجبات وترك -۱-۴-۲۶

تمع العاملي(القيم املرتبطة باخللق - ج تمع والبلد، األمة اإلسالمية وا )األسرة، ا

القيم المرتبطة باألسرة-۱-ج

االحرتام واإلحسان للوالدين وأفراد األسرة-۱-۴-۲۷
م ومراعاة حقوقهم-۱-۴-۲۸ احرتام الكبار وخدمتهم والعطف على الصغار واالهتمام حباجا
ماستشارة الكبار واملسنني-۱-۴-۲۹ واالستفادة من جتار
االهتمام حبقوق الزوجة واألوالد-۱-۴-۳۰

القيم المرتبطة بالمجتمع والبلد-۲-ج

ترجيح املصاحل اجلماعية على الفردية واملصاحل الوطنية على احلزبية واجلماعية-۱-۴-۳۱
احرتام القانون والدستور-۱-۴-۳۲
االهتمام باحلرية املسؤولة والعدالة االجتماعية-۱-۴-۳۳
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تمعالتعاون واملشاركة االج-۱-۴-۳۴ تماعية واحرتام أفراد ا
الرأفة واإلحسان واخلدمات العامة-۱-۴-۳۵
ـــاالت الثقافيـــة والعقائديـــة والعلميـــة والتقنيـــة -۱-۴-۳۶ ا يف ا تكـــرمي الشخصـــيات املـــؤثرة لقـــاء خـــدما

واألدبية والسياسية والفنية واالجتماعية يف تاريخ احلضارة اإليرانية واإلسالمية
ستمرار لوالية األنبياءااللتزام العملي بوالية الفقيه كا-۱-۴-۳۷
)العلم، النشيد الوطين، اللغة الفارسية، املهرجانات الوطنية(احرتام املظاهر والرموز الوطنية -۱-۴-۳۸
تعظيم الشعائر اإلسالمية-۱-۴-۳۹
االلتزام العملي بنظام اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية والسعي لتحقيق املثل الثورية اإلسالمية-۱-۴-۴۰
ماية القيم اإلهلية وكيان اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيةحب الوطن والتضحية والشهادة حل-۱-۴-۴۱
االرتقاء باملنزلة العلمية والسياسية واالقتصادية والثقافية واملعنوية إليران يف الساحة الدولية-۱-۴-۴۲

القيم المرتبطة باألمة اإلسالمية-۳-ج

وحدة املسلمني وتضامنهم-۱-۴-۴۳
م قدر -۱-۴-۴۴ اإلمكانالدفاع عن املسلمني ضد الظلم ومساند
السعي حلل املشاكل والصعوبات اليت تواجه املسلمني-۱-۴-۴۵
املشــــاركة الفعالـــــة يف التعــــاون مـــــع املســــلمني يف دول العـــــامل فيمــــا يتعلـــــق بالشــــؤون الثقافيـــــة -۱-۴-۴۶

والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
ـــــة واملعنويـــــة -۱-۴-۴۷ ـــــة والتقني ـــــاالت وخاصـــــة العلمي ـــــة ا ـــــة األمـــــة اإلســـــالمية يف كاف االرتقـــــاء مبكان

واألخالقية

القيم المرتبطة بالمجتمع العالمي-۴-ج

احرتام حقوق البشر يف سبيل تعميم السعادة وإجياد األمل واملستقبل الزاهر للجميع-۱-۴-۴۸
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مكافحة االستعمار العاملي والصهيونية العاملية إلجياد السالم والعدالة-۱-۴-۴۹
احرتام املعاهدات الدولية املعتربة-۱-۴-۵۰
لعاملية حلفظ العزة الوطنية والعدالة واملساواة بني الشعوباملسامهة الفعالة يف الساحات ا-۱-۴-۵۱
احرتام األديان اإلهلية وتعزيز العالقات البشرية تبعاً هلا-۱-۴-۵۲
نشر القيم اإلسالمية وخاصة العدالة والفضائل األخالقية واملعنوية يف العامل-۱-۴-۵۳
دف تشكيل حكومة العدل -۱-۴-۵۴ العامليةترويج انتظار ظهور إمام الزمان عجل فرجه الشريف 
نشـــر ثقافـــة احلـــوار واالســـتعانة باألســـاليب الســـلمية يف حـــل القضـــايا الدوليـــة حســـب القـــيم -۱-۴-۵۵

التوحيدية
السعي حلل املشاكل العاملية مثل العالقات الظاملة والفقر واألمراض والتمييز-۱-۴-۵۶

القيم المرتبطة بالخلقة-د

الطبيعة-۱-د

طبيعة والبيئةمراعاة املوازين األخالقية واملعنوية فيما يتعلق بال-۱-۴-۵۷
الشــعور باملســؤولية جتــاه ظــواهر اخللــق والتعــاون حلمايــة األرض والنباتــات واحليوانــات يف الــرب -۱-۴-۵۸

والبحر واحلفاظ على توازن املناخ
ــــدف بقــــاء البيئــــة -۱-۴-۵۹ املســــاعدة علــــى محايــــة البيئــــة احملليــــة احلضــــرية والقرويــــة والبيئــــة الطبيعيــــة 

ــــا وتنميتهــــا  ــــار، (واالرتقــــاء  البحــــريات، الغابــــات، املســــتنقعات، احليــــاة الربيــــة، محايــــة األ
)املغارات واملناظر الطبيعية والبيئات البحرية

اعتبار الطبيعة أمانة إهلية وكتاب معرفة-۱-۴-۶۰
اكتشاف اإلمكانيات الطبيعية واستثمارها بشكل واع ومسؤول-۱-۴-۶۱
اإلميان بتمتع كافة مظاهر اخللق بدرجات من احلياة والشعور-۱-۴-۶۲

الطبيعةما وراء -۲-د
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االهتمام بالدرجات املتافيزيقية للوجود والتواصل معها بشكل بناء-۱-۴-۶۳
االهتمام بعامل الغيب واملالئكة وتأثريه على اإلنسان-۱-۴-۶۴
االهتمام خبلود احلياة البشرية بعد املوت وتأثري ذلك على حياة اإلنسان-۱-۴-۶۵
)بالمعنى األخص(أسس المعرفة الدينية - ۱-۵

إن بيــان . وتشــمل هــذه األســس مباحــث حــول منزلــة اإلســالم وغايــة الرتبيــة فيمــا يتعلــق باملنــاهج الدراســية
ا متثل الدين احلق، ذات تطبيقـات يف كافـة  هذه املفاهيم أمر ضروري ألن التعاليم اإلسالمية احملمدية كو

التلقــي مــن قبــل املــرتيب واحملتــوى أجــزاء املنهــاج الدراســي وعناصــره مبــا يف ذلــك غايــة تربيــة اإلنســان وكيفيــة
:التعلم ومنزلة املعلم واملواد التعليمية وكيفية التقييم–الدراسي وأساليب التعليم 

اإلســـالم جمموعـــة منســـجمة مـــن العقائـــد واملعـــارف والـــنظم واألحكـــام الفرديـــة واالجتماعيـــة - ۱-۵-۱
قـة حـول حمـور العالقــة والقـيم األخالقيـة ترشـد اإلنسـان يف عالقتـه بنفسـه وبـاهللا واخللـق واخلل

ديه إىل السعادة األبدية مع اهللا و
اإلســالم عبــارة عــن طريقــة حيــاة تعتمــد علــى األوامــر اإلهليــة وهــي مبنيــة علــى العقــل والقــرآن - ۱-۵-۲

.والسنة والعرتة الطاهرة يتم تقدميها إلدراك درجات العبودية على سبيل بلوغ احلياة الطيبة
ع برنــامج احليــاة البشــرية مبــا يتناســب مــع ظــروف اإلســالم ديــن عــاملي اجتمــاعي شــامل يضــ- ۱-۵-۳

.الزمان واملكان يف كافة الظروف وباالعتماد على أسلوب اجتهادي وديناميكي
يسعى اإلسالم إىل تربية أفراد مفكرين مؤمنني عاملني عاملني مؤدبني وذوي أخالق كرمية - ۱-۵-۴
تمـع علـى اجلوانـب يسعى اإلسالم إىل تعزيز روح املسـؤولية جتـاه اهللا تعـاىل إلرشـاد ا- ۱-۵-۵ لفـرد وا

العقليــــــة واملعنويــــــة واالجتماعيــــــة والعاطفيــــــة واألخالقيــــــة واالقتصــــــادية والسياســــــية والعلميــــــة 
.والعملية

يسعى اإلسالم إىل إجياد جمتمع ديناميكي جماهد مسؤول ومؤثر يف احلياة البشرية- ۱-۵-۶
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طـــرة اإلهليـــة لإلنســـان الغايـــة النهائيـــة للحكومـــة اإلســـالمية تـــوفري اجلـــو املناســـب الزدهـــار الف- ۱-۵-۷
ـدف بلــوغ الكمـال الفــردي ونشـر العدالــة وتشــكيل احلضـارة اإلســالمية مـن منطلــق ظهــور 

وتشكيل حكومة العدل العاملية) عج(إمام الزمان 
يعتقـــد اإلســـالم أن دراســـات العـــامل املـــادي جيـــب أن تقـــرتن بدراســـات العـــامل املعنـــوي؛ ألن - ۱-۵-۸

بل مرتبطان بعالقة وثيقةهذين العاملني غري منفصلني عن بعضهما 
إن املعرفـــة الصـــحيحة للـــدين اإلســـالمي تســـتدعي الفهـــم اإلميـــاين واألســـلويب للقـــرآن الكـــرمي - ۱-۵-۹

وبيانه بشكل عيين وعلمي من قبل املعصومني عليهم السالم
يـرى اإلســالم أن كــل إنســان هــو خملــوق مــرتب أمــام اهللا تعــاىل وقــد خلــق لفهــم درجــات مــن -۱-۵-۱۰

العبودية اإلهلية
البشر بقدرات خمتلفة وأمور أساسية مشرتكة وكل إنسان مكلف حسب قدرتهيتمتع -۱-۵-۱۱
أمســـى اهلويـــات البشـــرية هـــي اهلويـــة التوحيديـــة الـــيت جتتـــاز احلـــدود اجلنســـية والقوميـــة والعرقيـــة -۱-۵-۱۲

والتارخيية والثقافية واالجتماعية
والتعمــق مشـاهدة اآليــات والتــدبر(الــتعلم –يؤكـد اإلســالم علــى التنـوع يف أســاليب التعلــيم -۱-۵-۱۳

ـــذيب الـــنفس وحكايـــة القصـــص واالقتـــداء  واحلــوار والتجربـــة والتفكـــري الفـــردي واجلمـــاعي و
األســـرة والطبيعـــة واملســـجد واملدرســـة والبيئـــة االجتماعيـــة (وبيئـــات الـــتعلم ) باألســـوة احلســـنة

)وبيئة العمل وغريها
ذيب النفس والتقوى يؤدي إىل زيادة القدرة الروحية علـى الـتعلم لـد-۱-۵-۱۴ ى اإلنسـان وبلـوغ إن 

القدرات املعنوية
تعـد األســرة مــن أهـم األركــان الرتبويــة حيـث مت التأكيــد علــى التفاعـل العــاطفي بــني الوالــدين -۱-۵-۱۵

واألبناء
يتكفـــل الوالـــدان برتبيـــة األبنـــاء حيـــث يشـــرفان علـــى عمليـــة الرتبيـــة مـــن خـــالل اختيـــار البيئـــة -۱-۵-۱۶

الرتبوية املناسبة هلم
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األهـــداف الرتبويـــة وهـــو مبثابـــة قـــدوة إلرشـــاد املـــرتيب ومتـــابع للمعلـــم مكانـــة حموريـــة يف حتقيـــق-۱-۵-۱۷
ملسرية األنبياء ومساعد على حتقيق أهدافهم

خيضــــع اإلنســـــان بشــــكل مســـــتمر إىل االختبــــار اإلهلـــــي حيــــث يـــــرتىب مــــن خـــــالل مواجهـــــة -۱-۵-۱۸
الصعوبات

األسس السيكولوجية-۱-۶

ج الدراسـات النظريـة للمسـتند إن األسس السيكولوجية  للمنهـاج الدراسـي مسـتوحاة مـن تقريـر دمـج نتـائ
.الوطين للرتبية والتعليم وتشري إىل أهم املفاهيم السيكولوجية يف التخطيط الدراسي

الشخصية البشرية نظام موحد ومنسجم يتكون من جمموعة من األنظمة العاطفيـة واإلميانيـة - ۱-۶-۱
ة الشخصــية تتفاعــل هــذه األنظمــة الفرعيــة مــع بعضــها لتنميــ. واألخالقيــة والتجربيــة وغريهــا

.البشرية والسلوك البشري نتيجة لتفاعلها
أنظمــة املعرفــة الفرعيــة جمموعــة مــن العمليــات العقليــة تــنجم عنهــا تصــورات وتصــديقات يف - ۱-۶-۲

الذهن البشري
تبدأ عملية املعرفة من أداء احلواس اخلمس وتؤدي إىل الفهم واالستنتاج التجريدي والعقلي- ۱-۶-۳
ـــــة - ۱-۶-۴ ـــــة العاطفي ـــــز والصـــــفات واملـــــزاج تتكـــــون األنظمـــــة الفرعي ـــــل الغرائ مـــــن أنظمـــــة وســـــيطة مث

والعمليــــات التفاعليـــــة االكتســــابية وتظهـــــر علــــى شـــــكل مشــــاعر كاحملبـــــة والعشــــق والشـــــوق 
.والغضب والكره والكآبة وغريها

إن النمــو اخللقــي نــاتج عــن تفاعــل العديــد مــن العــةامل مثــل الفكــر والعقــل واإلميــان والعلــم - ۱-۶-۵
توالعمل وخاصة السعي لبناء الذا

إن ازدهـار التفكـري لـدى املرتبـني مبـين علـى نظـام مـن املنطـق البـاطين الـذي ينمـو عـرب تنظـيم - ۱-۶-۶
املرتيب وتناسبه مع التجارب اجلديدة

ازدهار اإلميان نتاج التفكري واملعرفة والتعلق العاطفي والعقائد القلبية واإلرادة واختاذ القرار- ۱-۶-۷
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ء منهالسلوك عبارة عن مطلق حركة اإلنسان والعمل جز - ۱-۶-۸
تمــــع والثقافــــة - ۱-۶-۹ العمــــل ســــلوك واع وإرادي مبــــين علــــى أســــس وعلــــل وعوامــــل مثــــل البيئــــة وا

واحمليط
املــــرتيب يف حــــال تغــــري منــــذ الــــوالدة وحــــىت املــــوت ويتعــــرض للعديــــد مــــن التغــــريات اجلســــمية -۱-۶-۱۰

جيــب علــى املنهــاج الدراســي أن . واملعرفيــة والعقليــة والعاطفيــة واإلميانيــة واألخالقيــة واألدائيــة
يأخذ هذه األمور بعني االعتبار لتسهيل عملية الرتبية على كافة اجلوانب

ختتلف رغبات املرتبني ونطاقات تربيتهم يف املراحل الدراسية املختلفة-۱-۶-۱۱
حيتاج املرتبون يف مرحلة النمو إىل اإلرشاد واالستشارة-۱-۶-۱۲
ــم خيتل-۱-۶-۱۳ فـون عــن بعضــهم رغـم تشــابه املرتبــني مـن الناحيــة الفطريــة واحلاجـات األساســية إال أ

تبعاً للوراثة والبيئة ونتائج األعمال والسلوكيات
حيتاج املرتبون يف تعلم كل موضوع إىل بلوغ سن معني-۱-۶-۱۴
إن احلوافز الداخلية واخلارجية املناسبة تساعد على تعزيز منو املرتبني-۱-۶-۱۵
النمو ناتج الرتبية-۱-۶-۱۶
ن والعلــم والعمــل والتجربــة الرتبيــة عمليــة حتــول حتصــل إثــر التفكــري والتعقــل والشــهود واإلميــا-۱-۶-۱۷

وتعزيز اجلوانب النفسية
التعلم مهد تربية اإلنسان وهو يتمتع بدرجات ومستويات وأبعاد متنوعة-۱-۶-۱۸
البلوغ البشري تابع لسنن العامل وقوانينه وقد وضع يف خلقة اإلنسان-۱-۶-۱۹
ل مـن البلوغ التكويين البشري ال يتبـع احملـيط فحسـب ولـيس أمـراً حياتيـاً فقـط بـل متـأثراً بكـ-۱-۶-۲۰

العاملني
يتمتع اإلنسان بطبيعة فعالة وهلذا السبب حيتاج املرتيب إىل إدارة فعالة-۱-۶-۲۱
علم االجتماعبالمرتبطةسساأل- ۱-۷
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إن أســـس علـــم االجتمـــاع اخلاصـــة بربنـــامج املنـــاهج الوطنيـــة مســـتوحاة مـــن أســـس علـــم االجتمـــاع اخلاصـــة 
ـــيم ـــة والتعل ـــوطين للرتبي ـــة للمســـتند ال ـــرتبط بتطبيقـــات يشـــري . بالدراســـات النظري هـــذا القســـم إىل مفـــاهيم ت

:مكتشفات علم االجتماع يف التخطيط الدراسي

تمـــع - ۱-۷-۱ ولـــيس اعتباريـــاً يتمتـــع بـــالروح اجلماعيـــة ويتـــأثر باألفكـــار واحلـــوافز " مركـــب حقيقـــي"ا
والعواطف والسلوكيات واملتطلبات الفردية

الزمـــة علـــى التصـــرف أثنـــاء اإلنســـان غـــري تـــابع للتغـــريات االجتماعيـــة، بـــل يتمتـــع بالقـــدرة ال- ۱-۷-۲
التحوالت االجتماعية يف وضعه الذايت ويف األزمات االجتماعية

تمـــع - ۱-۷-۳ تمـــع وانســـجامه مـــع قـــانون الوجـــود والســـنن اإلهليـــة، يـــؤدي إىل مســـو ا إن تضـــامن ا
ويضمن استمرار متيزه

تمع والسمو الفردي - ۱-۷-۴ واالجتماعييسعى املنهاج الوطين إىل إجياد عالقة تفاعلية مع ا
تمـع مـن أهـداف - ۱-۷-۵ تمـع وإصـالح الفوضـى غـري املطلوبـة يف ا إن تربية أفراد منسجمني مع ا

املنهاج الدراسي
تمـــع وتوعيـــة املرتبـــني إىل تأديـــة - ۱-۷-۶ جيـــب أن يســـاعد املنهـــاج الدراســـي علـــى إجيـــاد التـــوازن يف ا

تمع الدور املسؤول يف ا
تمع اإليراين بكـل طبقاتـه - ۱-۷-۷ يتمتـع بثقافـة مشـرتكة ويتكـون مـن ) لقرويـة والبدويـةاحلضـرية وا(ا

ثقافــات فرعيــة خمتلفــة ومــن هنــا جيــب علــى املنهــاج الدراســي أن يــؤدي دوراً فعــاالً ووحــدوياً 
ذه الثقافات وأن يليب احلاجات االجتماعية فيما يتعلق 

ؤسسـات إن مؤسسة التعليم والرتبيـة أهـم قطـاع ثقـايف وهـي ذات عالقـة متبادلـة مـع سـائر امل- ۱-۷-۸
وتلتزم بتلبية احلاجات االجتماعية وتأدية دورها الرتبوي

إن احليلولــة دون إعــادة توليــد الظلــم االجتماعيــة ونشــر العدالــة مــن مهــام املنهــاج الدراســي - ۱-۷-۹
والرتبوي
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والتعليموزارة التربية

المناهج الوطنيةبرنامج 
في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
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تمـــع والتـــأثري اإلجيـــايب علـــى -۱-۷-۱۰ يلتـــزم املنهـــاج الدراســـي والرتبـــوي بإجيـــاد تفاعـــل منطقـــي مـــع ا
ديــــد هلــــويتهم خمتلــــف طبقاتــــه وترســــيخ ال شــــعور باملســــؤولية يف املرتبــــني ومحــــايتهم مــــن أي 

وثقافتهم
ا من أهم رسائل املنهاج الدراسي-۱-۷-۱۱ تمع واالرتقاء  إن إصالح ثقافة ا
األســــرة هــــي الشــــريك الرئيســــي للمدرســــة يف تصــــميم املنهــــاج الدراســــي؛ فاألســــرة تتحمــــل -۱-۷-۱۲

ذا الشأنمسؤولية تربية األبناء ولعب الدور املرتتب عليها يف ه
تعتـــرب املدرســـة بعـــد األســـرة املكـــان املناســـب لكســـب أوىل التجـــارب االجتماعيـــة عـــرب تـــوفري -۱-۷-۱۳

الظروف املالئمة لتواصل املرتبني مع بعضهم
تمع عامل من عوامـل االزدهـار -۱-۷-۱۴ ال املناسب لكسب الكفاءات من قبل أفراد ا إن توفري ا

االجتماعي
تمع مع برنامج املناهج-۱-۷-۱۵ تمع وازدهارهإن انسجام ا الوطنية يؤدي إىل تنمية ا
جيـــــب علـــــى املنـــــاهج الدراســـــية والرتبويـــــة يف عالقتهـــــا التفاعليـــــة املتبادلـــــة أن تلـــــيب حاجـــــات -۱-۷-۱۶

ــا لتحقيــق األهــداف  املؤسســات االجتماعيــة وتســتفيد مــن القــدرات واإلمكانــات اخلاصــة 
.الرتبوية املنشودة


