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در دنياي امروز، با توجه به مشكالت و چالش هاي 
زندگي و پيشرفت چشمگير تكنولوژي  و فناوري هاي 
نوين به ويژه فنــاوري اطالعات و ارتباطات، تربيت 
ديني بيش از ديگر ســاحت هاي تعليم وتربيت در 
نظام آموزش وپرورش اهمّيت يافته است و مي تواند 
بيش از پيش آرامش روحي و رواني به انسان هديه 
كند؛ همچنين مي تواند تســهيل كنندة شكوفايي 

استعدادها و زمينه ساز گرايش به كمال باشد.

علي اكبر روشندل علم وهنر ياددهي-يادگيري

جايگاه تربيت ديني
 در كتاب هاي درسي با 
توجه به اسناد تحولي و 
تأكيد بر دورة متوســطه

گذشته از برنامة درسي كه مهم ترين ركن تربيت 
در نظام آموزش رسمي اســت، كتاب درسي نيز، 
آموزش وپرورش،  برنامه هاي  اصلي  عنصر  به عنوان 
همواره مورد توجــه برنامه ريزان، مؤّلفان، مربيان و 

نظريه پردازان آموزش قرار دارد.
اين توجه ناشي از اين حقيقت است كه هر اندازه 
اهداف نظام آموزش وپرورش و همچنين برنامة درسي 
مطلوب، دقيق و مشخص باشد اگر در ابزار مناسبي 
مانند كتاب درسي منعكس نشود، نتيجة قابل قبولي 
نخواهد داشــت. از اين روست که آموزش وپرورش 
مهم ترين پايگاه تربيت و کتاب درســی مؤثرترين 
منابعی هســتند که در شکل گيری شخصيت دينی 

افراد نقش بسزايی ايفا مي كنند. 
نگارنده اميدوار است با استناد به اسناد تحّولي كه 
مبناي برنامه اي جامع و راهبردي براي ساماندهي 
بهينة برنامه هاي درسي و توليد محتواي آموزشي 
در دوره هاي مختلف يادگيري است، از طريق اين 
نوشتار نوع نگاه به معلم، مواّد آموزشي، مدرسه، 
كالس درس و دانش آمــوز در تمامــي حوزه ها 
تأليف كتاب هاي درســي  و  تهّيه  به ويژه حوزة 
تغيير يابد و با تدارك فرصت هاي تربيتي متنّوع و 
جامع براي دانش آموز، شايستگي هاي الزم را در 
جهت درك و اصالح موقعيت براساس نظام معيار 
اسالمي كسب نمايد كه پيامد آن تعالي هويت او 
و دست يابي به مراتبي از حيات طّيبه خواهد بود.

کليدواژه ها: تربيت دينی، برنامه درســی، کتاب  درسی، 
دورة متوسطه 

تعريف تربيت ديني 
برای مشــخص شدن تعريف تربيت دينی ابتدا الزم است 
تعريــف روشــنی از دو جزء اين تركيــب، يعني «دين» و 
«تربيت» داشته باشــيم و سپس به تعريف تربيت دينی و 

ارتباط آن با برنامه های درسی بپردازيم.
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تربيت

كلمة تربيت از ريشه «َرَبَو» به معنای زيادت، فزونی، رشد 
و برآمدن گرفته شده است. در فرهنگ الروس اين كلمه به 
معناي فّني براي پــرورش نيروهاي طبيعي، عقلي، ادبي و 
هنري انسان ترجمه شده كه معناي ديگر آن  پرورش است. 
(فرهنگ الروس، ۱۳۷۲). تربيت در هر مکتبی، با توجه به 
نگاه آن مکتب به انسان، تعريف متفاوتي دارد. برخی تربيت 
را پرورش دادن و به فعلّيت درآوردن اســتعدادهای بالقّوه 
در يك شــيء می دانند. در اين ديدگاه كاربرد واژة تربيت 
فقط در مورد جانداران صحيح اســت؛ زيــرا غيرجانداران 
را نمي تــوان به مفهوم واقعي تربيت كــرد. با توجه به اين 
تعريف معلوم مي شــود كه تربيت موجود جاندار بايد تابع 
و پيرو فطرت، طبيعت و سرشــت آن موجود باشد. اگر بنا 
باشد جانداري شكوفا شود بايد كوشيد تا استعدادهايي که 
در او هســت بروز كند. بنابراين، تربيت در انسان به معنای 
پرورش دادن استعدادهاي او است. اين استعدادها در انسان 
عبارتند از استعداد عقلي (علمي و حقيقت جويي)، استعداد 
اخالقي (وجدان اخالقي)، اســتعداد ديني (حس تقّدس و 
پرستش)، استعداد هنري يا ُبعد زيبايي و استعداد خّالقّيت، 
ابتكار و ابداع (مطهری، ۱۳۸۵). در ســند تحول بنيادين 
آموزش وپرورش نيز تربيت ابعاد گوناگوني دارد و از آن ها با 
عنوان ساحت هاي تربيت ياد مي شود. اين ساحت ها به شش 
قسمت تقسيم شده اند كه با عنوان؛ ساحت های شش گانة 
تربيت دينی و اخالقی؛ تربيت سياسی و اجتماعی؛ تربيت 
زيســتی و بدنی؛ تربيــت هنری و زيباشــناختی؛ تربيت 
اقتصــادی و حرفه ای؛ تربيت علمی و فّنــاوری نام گذاری 
شده اند و تعليم وتربيت دانش آموزان براساس آن ها صورت 
خواهــد گرفت. به بيــان ديگر، رســالت آموزش وپرورش 
براســاس ســند تحول بنيادين تربيــت دانش آموزان در 
ساحت های شش گانه فوق است تا در نهايت افرادي در تراز 

نظام جمهوری اسالمی بار آيند.
در ســند مبانی نظری تحّول بنيادين نظام تعليم وتربيت 
رسمی و عمومی جمهوری اسالمی نيز تربيت عبارت  است 
از: «فرايندی تعاملی که زمينه ساز تکوين و تعالی پيوسته 
هوّيت متربيان به صورت يک پارچه و مبتنی بر نظام معيار 
اســالمی و به منظور هدايت دانش آموزان در مسير آماده 
شدن جهت تحّقق آگاهانه و اختياری مراتب حيات طّيبه 
در همه ابعاد آدمی اســت.» (مبانی نظری تحّول بنيادين 
نظام تعليم وتربيت رســمی و عمومی جمهوری اسالمی، 

.(۱۳۹۰

دين
دين در زبان فارســی به معنای کيش، آيين و راه و روش 
اســت (معين، ۱۳۷۱). اما در زبان عربی، اين واژه عالوه بر 
معنای آيين و کيش به معنای اعتقاد به قلب و اقرار به زبان، 
فرمانروايی، قضا و دادرســی آمده اســت (فرهنگ الروس، 

.(۱۳۷۲
مفهوم دين، در اصطالح، تعاريف گوناگوني دارد و از ابعاد 
مختلفی مورد توجه مي باشــد. در نظر عامة مردم و حتی 
بسياری از تحصيل کردگان، منظور از دين نوعی پرستش و 
نيايش و تمّسک به بعضی از سلوک و رفتارهای غيردنيوی، 
آخرت گرايانه و دور از قواعد و مناســبات حاکم بر زندگِی 
اين جهان اســت و کارکــرد اصلی آن تهذيــب اخالقی و 
دســتورالعمل های طهارت گرايانه است. قلمرو آن محدودة 
مســائل فردی اســت و دايرة عمل آن نيــز در چارچوب 

پرستشگاه خاصی محدود است (ويسی،۱۳۹۰).
از نظر عّالمة طباطبايی: دين اصول علمی، سنن و قوانيِن 
عملی و روش ويژه ای اســت که ســعادت و صالح دنيوی 
انسان را هماهنگ و همراه با کمال اخروی و حيات حقيقی 
جاودانی او تأمين می کند. از اين رو الزم اســت شريعت در 
برگيرندة قوانينی باشــد که به نيازهای دنيوی انســان نيز 

پاسخ گويد (طباطبايي، ۱۳۶۳).
در بيان قرآن، دين به معنی برنامه و نظام کامل و فراگيری 
است که از  يک ســو بيان کنندة وجود فرمانروا و فريادرس 
مطلقی است که بر اجزا و اعضای پيدا و پنهان هستی احاطة 
همه جانبه دارد و از سوی ديگر نشان دهندة فرمان پذيری و 
بندگِی پناه جويی است که وجود، فرمان، قدرت و احاطة آن 

فرمان روا را پذيرفته است (ويسی، ۱۳۸۵).
جمع بندي نگارنده از تعاريف مطرح شده از دين آن است 
كه: دين مجموعه اي از برنامه هاي عقيدتي و يک سلســله 
دستورالعمل هاي عملي و اخالقي است كه پيامبران از طرف 
خداوند براي هدايت بشر به ارمغان آورده اند و اعتقاد به اين 
عقايد و اجراي آن ها سبب سعادت و خوشبختي انسان در 

جهان مي شود.

از نظر عاّلمة طباطبايى، دين اصول علمى، 
سنن و قوانيِن عملى و روش ويژه اى است كه 

سعادت و صالح دنيوى انسان را هماهنگ و 
همراه با كمال اخروى و حيات حقيقى جاودانى 

او تأمين مى كند
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تربيت ديني
با توجه بــه تعريفی که از دين و تربيت ارائه شــد، بايد 
گفت كه: درباره مفهوم تربيت دينی نيز نظرهای متعددی 
وجود دارد. دائرئ المعارف بين المللی تربيت، تربيت دينی را: 
تدريس منظم و برنامه ريزی شده ای که هدف آن دست يابی 
فرد به اعتقاداتی دربارة وجود خداوند، حقيقت جهان هستی 
و زندگی و ارتباط انسان با پروردگارش و ديگر انسان هايی 
که در جامعه با آن ها زندگی می کند و بلکه با همة آحاد بشر 

است، تعريف می کند (مشايخی راد، ۱۳۸۰).
در جای ديگر تربيت دينی؛ فراهم کردن زمينه شکوفايی 
فطرت توحيدی انســان و تجّلــی آن در عمل عبادی وی 

تعريف شده است (ابوطالبی، ۱۳۸۸).
در يك تعريف جامع و مانع براساس ديدگاه اسالمي، تربيت 
ديني عبارت اســت از: فرايندي تعاملي بين مرّبي (معلم) 
و مترّبي (دانش آموز) كه اين فرايند به دنبال زمينه ســازي 
جهت تكوين و تعالي فطرت انســان و شكل گيري هويت 
متربيان براســاس نظام معيار اســالمي و هدايت آن ها در 
جهت قرب الهي و كسب شايستگي هاي الزم در همة ابعاد و 
مراتب حيات طيبه فردي و اجتماعي است (معافي، ١٣٩٢).

اهميت و ضرورت تعليم وتربيت ديني
تعليم وتربيت در معنای وســيع خود، شامل آموزش هايی 
اســت كه از خانواده شــروع می گردد و از طريق مدرسه، 
جامعــه، محيط زندگــی، مکان های مختلف، رســانه ها و 
دانشگاه ها به صورت رسمی و غيررسمی ادامه می يابد. اّما در 
معنای خاص خود، تعليم وتربيت شامل فرايندهای ياددهی 
ـ يادگيری رسمی در مکان هايی با نام دبستان و دبيرستان 
اســت که به صــورت اجباری و همگانی صــورت می گيرد 

(اسميت، فيليپ جی، ۱۳۷۷).
تعليم وتربيت صحيح می تواند موجبات رشد فردی را در 
ابعــاد مختلف، رفاه جمعی، پرورش اســتعدادهای فردی، 
تحكيــم پايه های زندگــی جمعی، گســترش آرمان های 
مردم  ساالرانه و ايجاد تفاهم ميان افراد انسانی فراهم نمايد، 
زيــرا تعليم وتربيت، هم با دنيای انديشــه ها و هم با دنيای 

فّعالّيت های عملی در ارتباط است و انسان را به انديشه های 
نيك، گفتار نيک و کردار نيك رهنمود می سازد. 

دربارة اهمّيت تعليم وتربيت همين بس كه موجب شكوفا 
شدن اســتعدادها و به فعلّيت رسيدن قواي آدمي و تحّقق 
گوهر وجود او خواهد بود. تربيت صحيح، شــرط الزم براي 
كمال آدمي اســت. اگر آدمي زير نظر مرّبيان الهي تربيت 
شود فرشته خو می گردد، و گاه از فرشتگان هم فراتر می رود 
وگرنــه به قهقرا رفته، به مرتبه حيواني و فروتر از آن تنّزل 
خواهد كرد. پس رشــد صحيح فردی و اجتماعي و پرورش 
استعدادهای آدمي، منوط به تربيت صحيح دينی او است. 
مربی كسي اســت كه در راستای دين الهی و تقويت ابعاد 
انگيزشی و گرايشی، رفتار متربی را در جهت صحيح هدايت 
می کند و زمينه هايی برايش فراهم می کند تا اســتعدادها 
و قابلّيت های او شــکوفا شود. تحّقق تربيت دينی مستلزم 
شناخت نيازها و ويژگی های متربيان، جامعه و عناصر برنامه 
می باشد، تا برنامه های تربيتی مطلوبی مطابق اين نيازها در 

قالب عناصر برنامة درسی، برنامه ريزی و طّراحی شود.
با توجه به اهميت دين و دين ورزي و نقش دين در زندگي 
بشر، مي توان مهم ترين و اساسي ترين حوزه  تربيت را تربيِت 
ديني دانســت، زيرا اين قلمرو تمام ابعاد وجودي انسان را 

دربر می گيرد.
نظر به اهمّيت تربيت ديني، بايد گفت: تربيت صحيح فقط 
به اصالح فرد منحصر نمي شود، بلكه اصالح جامعه را نيز در 
برمي گيرد. با نگرش دقيق به ساختار روحي و رواني انسان، 
ضرورت و اهمّيت تربيت صحيح آشــکار می شود؛ زيرا هر 
چند در نفس آدمي، گرايش به خير و شــر وجود دارد و به 
تعبير قرآن كريم، «فجور» و «تقوا» به او الهام گرديده است، 
اّما گرايش يا آگاهي فطری به خير و شــر كفايت نمی كند؛ 
زيرا كمال و سعادت در پرتو تالش و تربيت به دست می آيد. 
تربيت يا آموزش وپرورش با رشد و تكامل، رابطة تنگاتنگي 
دارد؛ يعني رشــد و تكامل، باعث ظهور استعدادها می شود 
آموزش وپــرورش نيــز آن ها را تحّقق مي بخشــد و جهت 

مي دهد (شعاری نژاد، ۱۳۷۹).

اهداف تعليم وتربيت ديني
هدف، نقطه ای است که انسان به طرف آن حرکت می کند 
و جهت زندگی و غايت کوشــش های خود را روشن  سازد. 
تعيين هدف نخستين و اساســی ترين گام در برنامه ريزی 
اســت. چنانچه اين گام اساســی به درستی برداشته شود 
گام هاي بعدی می تواند وضع مطلوب تری داشــته باشــد. 

تعليم وتربيت در معناى وسيع خود، شامل 
آموزش هايى است كه از خانواده شروع مى گردد 
و از طريق مدرسه، جامعه، محيط زندگى، مكان هاى 
مختلف، رسانه ها و دانشگاه ها به صورت رسمى و 
غيررسمى ادامه مى يابد
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منظور از هدف تعليم وتربيت، حّد يادگيری است. بنابراين 
طّراحــی و تعيين هدف يعنی معّيــن کردن حّد يادگيری 
(ملكــي، ۱۳۸۲). هدف هــاي تعليم وتربيــت بيان کننده 
وضعيــت مطلوب دانش آمــوزان در يک فرايند آموزشــی 
هستند که از نظر ماهّيت و زمان تحقق، متفاوت می باشند 

(مرتضوی زاده، ۱۳۸۸).
محور اصلی در تعليم وتربيت اسالمی، توجه به هدف غايي، 
يعني نهايي ترين مقصد در فرايند تعليم وتربيت است. چنين 
هدفي روشن كنندة اصول، فعاليت ها و روش هايي است كه 
در مراحل بعدي تعيين اهداف و تربيت، تاثيرگذار اســت و 
به آن ها جهت مي دهد، كه همانا متخّلق شــدن دانش آموز 
به اخالق الهی، به فالح رســيدن و قرب الی اهللا است. ساير 
اهداف تربيت در اســالم نيز كه با اين «هدف  غايی» قابل 

تفسير هستند عبارتند از:
۱. تربيت انســان متفكر و متعّقل ۲. تربيت انسان مؤمن 
۳. تربيت انســان علمي ۴. تربيت انســان خّالق ۵. تربيت 

انسان مهّذب و مّتقی ۶.  تربيت انسان مسؤل و متعّهد.
در اسالم، هدف تربيِت انســاِن چندُبعدي است و انسان 
تك ُبعدي مطلوِب تعليم وتربيت اسالمي و ديني نيست. از 
نظر اســالم هر يك از ابعاد وجودي انسان كه معّطل بماند، 
مانع رشــد و تربيت سالم و كامل ابعاد ديگر خواهد شد لذا 
توّجه به جميع ابعاد شخصّيت مترّبي در طّراحي آموزشي و 

برنامه ريزي درسي الزامي مي باشد.   

ويژگى هاى تربيت دينى
اسالم در تربيت، چهرة ممتازی دارد و برخالف نظام های 
متداوِل تربيتــی، دارای زيربنای معنوی و جهان بينی الهی 
اســت. تربيت دينی و اســالمی زمينة هدايــت، پويايی و 
شکوفايی عقالنی انسان را فراهم می سازد و به تربيت توأمان 
جسم و عقل می پردازد. ممتاز بودن تربيت دينی در اسالم را 

می توان در شش ويژگی  مهم زير جست وجو کرد: 

1. الهى بودن
سرچشمه تربيت اسالمي وحي و تعاليم الهي است. قرآن 
كريم كتاب تربيت و هدايت است و در اين ترديدي نيست 
كه هيچ كتابي به پايه قرآن كريم نمي رسد و تربيت اسالمي، 

تربيتي الهي است.
قرآن كريم خود تأكيد می كند كه تربيت و تزكيه پيامبر 

اسالم (ص) جنبه الهي و منشأ وحيانی دارد:
ُهو الَّذی َبَعَث ِفی االمّييَن َرسوًال ِمنُهم يتلوا َعَليِهم آياِته و 

يزکّيِهم و ُيعّلُمُهم الکتاَب والحکمَئ و اِن کانوا من قبُل لفی 
ضالِل مبين. (جمعه/ ۲)

اوســت كــه در ميان مردم اُّمــی، رســولي از خود آنان 
برانگيخــت كه آياتش را بر آنان تالوت كند و آنان را تزكيه 
 نمايــد و كتاب و حكمت  آموزد؛ هر چنــد پيش از آن، در 

گمراهي آشكار بودند.
انســان الهی خداوند را در همة حــاالت بركارهای خود 
ناظر و حاضر می بيند و لذا سعی می كند از صراط مستقيم 
منحرف نشــود. طبق آيه ۱۴ ســوره فجر: «به درستی كه 
خداوند تو را می پايد»، انسان الهی به طور دائم خود را تحت 
مراقبت خداوند احساس مي كند و همچنين آية ۴ از سوره 
حديد: «او با شماســت هرجا كه باشيد و خداوند به آنچه 
می كنيد بيناســت» نيز تأكيد دارد، انسان الهي خود را در 

محضر خدا می بيند.

2. تزكيه و تهذيب
اسالم هر کسی را مسئول اعمال و رفتار خودش می داند 
و بر اين اساس دستور اکيدی بر خودسازی دارد. هيچ کس 
نمی تواند مسئوليت اعمال و رفتار خود را بر گردن ديگران 
بگذارد. اســالم می خواهد هر كس قبل از اينکه ديگران را 
هدايت کند به تزکيه و اصالح خود بپردازد و حرف و عملش 

يکی شود (حيدری تفرشی و همكاران، ۱۳۸۷).

3. شمول و جامعيّت
مكاتب مختلف تربيتي بشر هر كدام به يك جنبه از ابعاد 
وجودی انســان توّجه نموده و از ابعاد ديگر غفلت كرده اند. 
در يك مكتب فلسفي كه احيانًا در مورد ارزش شناسي هم 
نظر مي دهد، چيزي جز چند اصل يا نظريه در مورد واقعّيت 
جهان و حقيقت انســان و مبحث شناختي و ارزش شناسي 
وجود ندارد. با توجه به اينكه اســالم يك مكتب فلسفي و 
قرآن يك كتاب فلسفي يا روان شناسي يا جامعه شناسي به 
معنای مصطلح نيســت، ولي اين كتاب مقدس مشحون از 
انديشه هاي فلسفي، تربيتي و جامعه شناختي است. در قرآن 
كريم دربارة جهان، انسان، خدای مهربان، سرگذشت اقوام و 

اسالم هر كسى را مسئول اعمال و رفتار خودش 
مى داند و بر اين اساس دستور اكيدى بر 

خودسازى دارد. هيچ كس نمى تواند مسئوليت 
اعمال و رفتار خود را بر گردن ديگران بگذارد
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ملل، فلسفة تاريخ، علل ظهور و سقوط تمّدن ها، هدايت گري 
پيامبران و انحطاط كافران و مشــركان در انديشه و عمل 
سخن رفته است. برنامه های تربيتي اسالم شامل همة ابعاد 
وجودی انســان مي شود و در آن تمام نيازهاي آدمي اعم از 
جسمي و روحي، دنيوي و اخروی در نظر گرفته شده است.

4. هدايتگري
از ويژگي های بازر تعليم وتربيت اسالمي، نقش هدايت گرانة 
آن اســت. قرآن كتاب تربيت و هدايت اســت و درباره اين 

نقش خود مي فرمايد:
ـ ذلُک الکتاُب الريَب فيِه ُهدًی للمّتقين (بقره/ ۲)

اين اســت كتابي كه در (حّقانّيت) آن ترديدي نيست؛ و 
مايه هدايت تقوا پيشگان است.

ـ َقد جاءتُکَم َموعظُئ من رّبکم و شــفاٌء لما ِفی الّصدور و 
هدًی َو رحمًئ للمومنين. (يونس/ ۵۷). اي مردم، به يقين، 
براي شما از جانب پروردگارتان اندرزي و درماني براي آنچه 
در سينه هاســت و رهنمود و رحمتــي براي گروندگان (به 

خدا) آمده است.

5. خردپروري
يكي از ويژگي های بارز و برجســته نظام تربيتي اسالم، 

تأكيد فراوانی عنصر عقل و خرد است.
در اســالم تعليم وتربيت هم عبادت است و هم تفّکر، ولی 
تفّکر باالترين و برترين عبادت به شمار آمده است. عباراتي 
چون «افضل العباده التفّکر» يا «ال عباده کالتفّکر» يا «كان 
اکثر عباده ابی ذر التفّکر» شــاهد بر اين معناست. با تفکر، 
صرف نظر از نتايج آن براي آدمي، خوِد فكر نيز رشد مي كند 

و توسعه می يابد.
قــرآن كريم در بيش از ۱۸ آيه دربــاره تفّکر، ۴۹ آيه در 
مورد تعّقل، و ۱۶ آيه در مورد اولواالباب سخن گفته است. 
از نظر اسالم، تعّلم بدون تفّکر و تعّقل كافي نيست، تفّکر بر 
روی مواد و مطالب فراگرفته شده نيز الزم است (مطهری، 

.(۱۳۸۵

6. اولويت حياِت اُخروى در عين تأمين حيات دنيوى
اســالم، زندگی دنيا را مقدمه ای جهت تدارک نيک بختی 
در جهان آخرت می داند و در عين حال بر بهره وری سالم از 

زندگی دنيا تأکيد دارد.
در اســالم، اصل، زندگی ُاخروی اســت امــا ترک دنيا، 
گوشه گيری و انزوا هم مردود است؛ همان گونه که خداوند 
می فرمايــد: «َواالخرُئ َخيٌر و اَبقی؛ يعني در حالی که آخرت 
بهتر و پايدارتر است» (حيدری تفرشی و همكاران، ۱۳۸۷).

مؤلّفه هاى تربيت ديني                                                                                                                                       
مؤّلفه در لغت به معناي ســازه، سازنده و تشکيل دهنده 
اســت و در اصطالح تعدادي امور مشابه تحت يک سازه را 

مؤّلفه مي نامند (حق شناس و همکاران، ۱۳۸۳).
به نظر می رسد با توجه به پيچيدگي هاي زندگي در عصر 
حاضر بايد به نوعی برنامه درســی را تلطيــف نمود و روح 
معنويت را در آن دميد تا از حالت خشک و بی روحی خارج 
شود. با توجه به تعريف مؤّلفه، اكنون اين سؤال مطرح است 
كه سازه ها و عناصر برنامة درسی ای که بتواند عالوه بر ارائه 
مطالب مورد نياز علمی به دانش آموزان، مهارت های زندگی 
كــردن در جهان پيچيدة امــروز را نيز به آن ها ياد بدهد و 
آرامش درونی و قلبــی را در آن ها ايجاد کند، کدامند؟ در 
پاسخ به اين سؤال بايد گفت: سازه ها و عناصر برنامة درسي 

تربيت ديني به شرح زير است:
۱. تفكر و تعقل؛ ۲. معرفت و بصيرت؛ ۳. كرامت انساني؛ 
۴. عّزت نفس؛ ۵. محبت و مهرورزي؛ ۶. اعتدال؛ ۷. صبر و بردباري؛ 
۸. حرّيت و آزادگي؛ ۹. عمل؛ ۱۰. مترّبي محوري و توجه به 
گرايش هاي فطري آنان؛ ۱۱. انگيزه؛ ۱۲. اراده و اختيار؛ ۱۳. 

دانايي؛ ۱۴. معرفت؛  ۱۵. احساس؛ ۱۵. توانايي.
با توجه به مقتضّيات زمان و نيازهای جامعة ما «چگونگی 
پرورش نسل جديد و تربيت و تأمين نيروی انسانی توانمند 
و واجد شرايط» يکی از مهم ترين اصول وسياست های کّلی 
ايجاد تحّول در نظام آموزش وپرورش است و پيشرفت کشور 
در همة عرصه ها به آن وابسته است. اگر برنامه های تربيت 
دينی نظــام آموزش وپرورش بتواند از نظر مؤّلفه های مزبور 
با نيازهــای فراگيران، به ويژه در دورة متوســطه، منطبق 
شــود و با نوآوری همراه گردد گام مؤثری برای جذب نسل 
نوجوان و جوان جامعه به دين جويی و دينداری برداشــته 
شده اســت. لذا ضروری  اســت مســؤالن، برنامه ريزان و 
مؤّلفان آموزش وپرورش به منظور بهينه سازی تربيت دينی 
دانش آموزان و رفع آسيب های آن از سطح جامعه به آن ها 

كلية تجربه ها، مطالعه ها، بحث ها، 
فّعاليّت هاى گروهى و فردى و ساير 
اعمالى كه شاگرد تحت سرپرستى و 
راهنمايى مدرسه انجام مى دهد
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توجه ويژه ای نمايند.
آموزش وپرورشــی در تربيت ديني موفق است كه ضمن 
توجه به مؤلفه هاي فوق در فرايند تعليم وتربيت، در جهت 
روزآمــدی و كارآمد ســاختن آن تالش كند و به تعميق و 

معنادار كردن يادگيري بپردازد.

رابطه برنامة درسي و تربيت ديني
تعليم وتربيت، و به تبع آن برنامه هاي درســی، براي ايجاد 
تغيير و تحّول در افراد به کار گرفته می شــوند. برنامه درسی 
وسيله ای برای هدايت گام  به گام انسان به سوی زندگی متعالی 

و کمال نهايی است.
قبل از ورود به بحث رابطة تربيت ديني و برنامه های درسي 
الزم است به برخي از تعاريف ارائه شده در مورد مفهوم برنامه 
درسي اشاره شود. صاحب نظران حوزه برنامه درسی تعاريف 
مختلفی از آن ارائه کرده اند که به برخی از آن ها اشاره می کنم:
۱. برخورد فراگيرنده با فرصت های متعّددی كه تحت هدايت 
و راهنمايی مدرسه طّراحی می شود (آل آقا و تيرگی، ۱۳۸۱).

۲. پيش بينــی و تهية فرصت های يادگيری برای جمعيتی 
مشــخص به منظور نيل به آرمان ها و اهداف آموزش وپرورش 

(تقی پور ظهير،۱۳۸۰).
۳. محتوا و جريان رسمی و غيررسمی  كه فراگير، از طريق 
آن، معلومات و روش فهميدن را تحت نظارت مدرسه كسب 
می كند، مهارت ها را فرا می گيرد و نگرش خود ، ارزش گذاری و 

ارزش ها را تغيير می دهد (دال، به نقل از ملكي، ۱۳۷۸).
۴. تجربيات آموختنی و نتايج موردنظر به صورت طرح ريزی 
و هدايت شده كه از طريق بازسازی منطقی معرفت و تجربه، 
به منظور رشد دايمی يادگيرنده در زمينة شخصی و اجتماعی، 
تحت نظارت مدرسه تدوين شده است (تانر و تانر، به نقل از 

ملكي، ۱۳۷۸).
۵. كلية تجربه ها، مطالعه ها، بحث ها، فّعالّيت های گروهی و 
فردی و ساير اعمالی كه شاگرد تحت سرپرستی و راهنمايی 

مدرسه انجام می دهد (شريعتمداری، ۱۳۶۵).
۶. به محتوای رسمی و غيررسمی، فرايند محتوا، آموزش های 
آشكار و پنهان اطالق می گردد كه به وسيله آن ها فراگير تحت 
هدايت مؤسســه آموزشــی، دانش الزم را به دست می آورد، 
مهارت ها را كسب می كند و گرايش ها، قدرشناسی ها و ارزش ها 

را در خود تغيير می دهد (ملكی، ۱۳۸۳).
تعاريف فوق نشــان می دهد كه برنامة درسی در پی آن 
است كه شرايط، موقعّيت و وسايل مورد احتياج را در حيطه 
تعليم وتربيت بــرای فراگيران با شــرايط فعلی و نيازهای 

مشّخص آنان فراهم سازد تا زمينه تربيت و رشد همه جانبه 
آنان مهيا گردد. به عبارت ديگر، برنامة درسی در يك نگاه، 
هســته مركزی تربيت را شكل می دهد و مؤّثرترين وسيله 
جهت هدايت رشــد همه جانبه افراد و تغيير در نگرش ها و 

رفتارهاست. 
در چارچوب نظام رســمی آموزش، برنامة درســی يکی 
از ارکان مهــم تربيت به ويــژه تربيت دينی و نيز هماهنگ 
کننده تمام عوامل دخيل در آن اســت. اين برنامه به منزله 
قلب نظام تعليم وتربيت و ابــزاری جهت تحقق هدف های 
آموزش وپرورش، از نقش و جايگاه مهمی در تحّقق اهداف 
تربيت دينی برخوردار است (زهرا وقاری زمهرير و همکاران، 

.(۱۳۹۵
تعاريف تربيت ديني و برنامه درســي، بيانگر آن است كه 
بين آموزه های دينی از يک ســو و هدف هــای برنامه های 
درسی نظام تربيتی از سوی ديگر روابط آشکاری وجود دارد. 
از آنجا كه برنامه درسي بيانگر هدف ها و آرمان هاي تربيتي 
و نيــز منعكس كنندة ارزش ها، اعتقــادات و فرهنگ يك 
كشور است، بدين منظور، با بهره گيري از آموزه هاي ديني 
و اســالمي، مي توان به شيوه اي مؤثر در به فعلّيت رساندن 
استعدادهاي معنوي انسان ها تالش نمود تا ره آورد اين نظام 

در چارچوب نظام رسمى آموزش، برنامة 
درسى يكى از اركان مهم تربيت به ويژه 
تربيت دينى و نيز هماهنگ كننده تمام 

عوامل دخيل در آن است
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آموزشي، فارغ التحصيالني واجد صفات اخالقي باشد. 
درخصوص رابطه تربيت دينی و برنامه های درســی جان 
ميلر، نويسنده کتاب آموزش وپرورش و روح، نيز چنين بيان 
می کند: از طريق رفتن به ســوی يک برنامه درسی معنوی 
و روحانی می توانيم معلمان بــا روح، دانش آموزان با روح، 
مدارس با روح، تغييرات جاودانه با روح همراه با يک جامعه 

شاد و کارآمد داشته باشيم (ميلر، جان، ۱۳۸۳).

تعريف كتاب درسى و اهميّت و ضرورت آن
بعد از برنامه ريزی، توليد مواد آموزشی آغاز می شود. کتاب 
درسی جلوة برنامة درسی است (ملکی، ۱۳۸۲). به مجموعه 
مطالبی كه براساس برنامة درسی و برای رسيدن به اهداف 
آموزشی و تربيتی خاّصي تأليف می شود و مهم ترين وسيلة 
آموزشی معلم به شمار می رود كتاب درسی گويند. اهمّيت و 
ضرورت تهّيه كتاب هاي درسي به صورت علمي و منطبق با 
تربيت ديني بر كسي پوشيده نيست و عامل اصلي در تحّقق 

اهداف آموزش وپرورش به شمار می رود.  
(آل تبيج، ١٩٩١) معتقد اســت: كتاب هاي درســي، در 
اكثر ساعاِت روزانه توسط معّلمان و شاگردان به كار گرفته 
مي شــود و گاهي اوقات به عنوان تمام برنامة درسي مورد 
تأكيد معلم قرار مي گيرد. به همين دليل اين مواد آموزشي 
مي توانــد رواج دهنــدة ارزش هاي ديني در تمام ســطوح 

تحصيلي به ويژه دورة متوسطه قرار بگيرد و ابزاري مهم در 
فرايند آموزش و يادگيري  باشــد. متأسفانه كتاب درسي به 
اندازه اهمّيت و نقش آن در فرايند ياددهيـ  يادگيري مورد 

توّجه قرار نگرفته است.
نوريان به نقــل از گود مي گويد: به نظر مي رســد معّلم 
بيشــترين وقت كالس را به كار با كتاب درسي اختصاص 
مي دهد و به ندرت مواّد درسي را تجزيه و تحليل مي كند، 
در حالي كه اين كار از اهمّيت خاصي برخوردار است (نوريان، 
١٣٨٨). بنابراين ضرورت دارد مواّد آموزش به صورت مداوم، 
بازنگري شود و با توجه به نيازهاي دانش آموزان تغيير يابد.

تعريـف آمـوزش دوره متوسـطه و اهميـت و 
ضـرورت آن                                                                                

براســاس مصوبــــة شــوراي عالــي آموزش وپرورش و 
شــوراي عالــي انقالب فرهنگي، تحّول ساختار جديد نظام 
آموزشــي از ســال ۱۳۹۱ آغاز و هر سال دو پاية تحصيلي 
جديد براساس جدول زير مســتقر شد. اين ساختار به دو 
دورة شش ســاله آموزش ابتدايي و آموزش متوســطه كه 
مجموعًا ۱۲ پاية تحصيلي اســت تقســيم بندي مي شود. 
الزم به ذكر اســت كه در اين راستا تحول محتوايي از سال 

تحصيلي ۱۳۹۰ با تغيير اساسي كتب پاية اول آغاز شد.

دورة متوســطه دوره اي اســت كــه در آن دانش آموزان 
گروه ســني دوازده تا هفده يا هجده ساله 
تحصيل مي كنند. دانش آموزان در اين دوره 
به دليل تنوع برنامه ها و تعّدد رشــته هاي 
تحصيلي، فرصت انتخاب دارند. بدون شک 
دورة متوسطه در نظام آموزش وپرورش، از 
اساسی ترين و مهم ترين دوره هاي تحصيلی 
است، زيرا در همين دوره است كه قسمت 
اعظم اســتعدادهاي ويژة نوجوان و جوان 
بروز پيدا مي کند، قدرت يادگيري او به حّد 
اعالی خود مي رسد، کنجکاوي وي جهت 
مي يابد و مسائل جديد زندگي نظير انتخاب 
رشته، انتخاب حرفه و شغل، اداره خانواده و 
گرايش به اعتقادات مذهبی و خداشناسی، 
ذهن او را به خود مشغول مي دارد و نيز به 
مرحلة درک ارزش هاي اجتماعی، اقتصادي 
و معنوي مي رســد. از اين  رو اين دوره در 
نظام هاي تعليم وتربيت کشورهاي مختلف 

پايهدوره تحصيلي
سال تحصيلي

۹۱-۹۲۹۲-۹۳۹۳-۹۴۹۴-۹۵۹۵-۹۶۹۶-۹۷۹۷-۹۸

ابتدايي
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۱
۲×
۳×

سه ساله 
دوم

۴×

۵×
۶×

متوسطه

متوسطه اول

۷×
۸×

۹×

متوسطه 
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۱۰×

۱۱×
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جهان نيز از اهميت زيــادي برخوردار و منبع اصلی توليد 
نيروهای انسانی نيمه ماهر اســت. دورة متوسطه، از لحاظ 
مبانی فلســفی، زيستی، روانی و اجتماعی دورة بسيار مهم 
و دوره ای اســت کــه آموزش عمومی را بــه آموزش عالی 
مي پيوندد و گروه کثيری را برای ورود به جامعه و بازار کار 
مهيا می سازد. از اين رو هر نوع نارسايی و خلل در اين دوره 
مستقيمًا بر عملکرد و کيفيت هر دو حلقه آموزش، عمومی 
(نيمه تخصصي) و عالی (تخصصي) تأثير بســزايی خواهد 

داشت (صافی، ۱۳۸۴).

آسيب شناسـي كتاب درسـي از منظر تربيت 
ديني                                                                                                                                

با توجه به تبيين اهميت و ضرورت كتاب هاي درسي در 
نظام آموزش وپرورش جمهوري اســالمي ايران،  در تربيت 
دينــي نيز مي تــوان از اين ابزار مهم اســتفاده هاي زياد و 
بهينه ای به  عمل آورد. در اين مســير آسيب هايي اين ابزار 
آموزشي را تهديد مي كند و شناسايی آن ها موضوعي است 
كه هرگونــه تجويزي براي آن به ژرف نگري و انديشــه اي 
جامع با احاطه بر مباني اساســي تربيت برگرفته از فلسفة 
تربيت در جمهوري اسالمي ايران، که در سند برنامة درسی 

ملي نيز به آن پرداخته شده، نيازمند است. 
مبانی اساسی تربيت، برگرفته از فلسفه تربيت جمهوری 
اســالمی ايران، کــه ضــرورت دارد مســؤالن، مديران و 
سياســتگذاران حوزة برنامه ريزي درسي  به آن ها توجهي 

ويژه داشته باشند عبارت  است از:
١. مباني هستي شناختي: مهم ترين گزاره هاي توضيحي 
ـ تبيينــي دربارة حقيقت وجود (خــدا)، احكام كلي آن و 
واقعيات جهان اســت كه در مباحث جهان بيني اسالمي يا 
حوزه دانش و فلسفه اسالمي به طور مدّلل و مبرهن مطرح 

يا مفروض شده است.
٢. مباني انسان شناختي: آن دسته از گزاره هاي توصيفي 
تبييني و مدّلل درباره واقعيت وجود انسان است كه از تعاليم 
اسالمي، معارف اصيل اسالمي يا مباحث مربوط به تربيت 
انسان در فلسفه اسالمي اســتخراج شده و بايد آن ها را به 
لحاظ نقش محوري تبيين كرد و ترسيم سيماي كلي انسان 
در هر نظرية فلسفي تربيت را بايد سنگ بناي اصلي هرگونه 
توصيف و تبييني از فلسفه تربيت با رويكرد اسالمي دانست.
٣. مباني معرفت شناختي: مهم ترين گزاره هاي توصيفيـ  
تبييني دربارة شــناخت آدمي و حدود و ثغور آن است كه 
بنابر سنت متعارف در مباحث فلسفي معاصر و با توجه به 

اهميت زياد عرصه معرفت شناسي در تبيين فلسفة تربيت 
از مباني عام انسان شناختي متمايز گشته است.

٤. مباني ارزش شناختي: گزاره هايي دربارة منابع، ويژگي ها 
و مصاديق ارزش ها در ارتباط با چهار عرصة خود، خدا، خلق 

و خلقت است.
٥. مباني دين شناختي: اين مباني به مباحثي دربارة شأن و 
جايگاه دين اسالم در مقاصد تربيتي آن در ارتباط با برنامه 
درسي اشــاره دارد كه در حيطه دانش فلسفي يا بعضًا در 
حوزه مباحث كالم جديد قرار مي گيرند. ضرورت بيان اين 
گزاره ها به دليل آن است كه آموزه هاي اسالم ناب محمدي 
ـ به عنوان دين حق ـ در همه  اجزا و عناصر برنامه درسي، 
از جمله مقصد نهايي تربيت انســان و طرز تلقي نســبت 
به متربي، محتواي برنامه درســي، روش هــاي ياددهي ـ 
يادگيري، جايگاه معلم و مربي و شيوه ارزشيابي كاربرد دارد.

٦. مبانی روان شناختی: اين مبانی عمدتًا برگرفته از گزارش 
تلفيق نتايج مطالعات نظری سند ملی آموزش وپرورش است 
و بــه طرح مهم  ترين گزاره های کاربردی روان شناســی در 

برنامه ريزی درسی اشاره دارد.
۷. مباني جامعه شناختي: اين دســته از مباني، عمدتًا از 
جامعه شناختِي مطالعات نظرِي سند ملي آموزش وپرورش 
گرفته شده است كه به طرح گزاره هايي در ارتباط با كاربرد 
يافته هاي جامعه شناســي در برنامه ريزي درسي اشاره دارد 

(برنامة درسي ملي جمهوري اسالمي ايران، ۱۳۹۱).
با توجه به مطالعات نگارنده و ارتباط مستقيم با حوزة تهيه 
و تأليف كتاب هاي درســي، ذيل برخي از آسيب هاي عدم 
موفقّيت برنامه های درســی در تربيت ديني دانش آموزاِن 
دوره هاي مختلــف تحصيلي به ويژه دورة متوســطه بيان 

مي شود:
ـ عدم حضــور برنامه ريزان، صاحب نظران، كارشناســاِن 
متخصِص ســاحت  تربيت دينی و دبيران مجرب آن حوزه، 

در شوراي برنامه ريزي و تيم تأليف كتاب هاي درسي؛
ـ عدم اجراي كامل نيازســنجي در تشــخيص ســطوح 

نيازهاي تربيت دينی فراگيران؛
ـ عدم توّجه كافي و الزم به اصول و قواعد هدف نويسي در 

هرگونه تجويزي براي شناسايي آسيب هاي كتاب هاي 
درسي ژرف نگري و انديشه اي جامع با احاطه بر مباني 
اساسي تربيت برگرفته از فلسفة تربيت در جمهوري 

اسالمي ايران، كه در سند برنامة درسى ملي نيز به آن 
پرداخته شده، نيازمند است.

ـ عدم اجراي كامل نيازســنجي در تشــخيص ســطوح 

ـ عدم توّجه كافي و الزم به اصول و قواعد هدف نويسي در 
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حوزة تربيت ديني؛
ـ عدم رعايت كامل اصول تدوين محتواي مواد آموزشــي 
مبتني بر فلسفه تعليم وتربيت اسالمي و اصول مطرح شده 
از سوی صاحب نظران تعليم وتربيت در مورد نحوة انتخاب و 

ارائة محتواي برنامه ريزی درسی؛
ـ متناسب نبودن اهداف با روش تربيت ديني؛

ـ عدم توجه به فرايندمحوري در نظام ارزشيابي و تبعّيت 
از نظام سنتي و پاسخ محوري؛

ـ عدم توجه به جنبة معرفتي تربيت ديني و  پرداختن به 
جنبه هاي رفتاري آن؛

ـ عــدم توجه به مؤّلفه های تربيت دينــی به ويژه اراده و 
اختيار و حاكمّيت ديدگاه ها و باورهاي ســنتي نســبت به 

ماهّيت دانش آموز و اجباري شدن تربيت ديني. 

راهكارهاي پيشگيري از آسيب هاى 
تربيت ديني

ـ برنامه ريــزي در تمامــي ســاحت هاي تربيتي نيازمند 
صاحب نظــران و كارشناســاني متخصــص در هر موضوع 
درســي اســت. اين فرايند در حوزه تربيت ديني نيز عالوه 
بــر متخصصين موضوعي به افــراد صاحب نظر در آموزش 
معارف ديني نيازمند است تا با هم فكري و تبادل نظر، اصول 
و روش هاي مهندسي شده و تأثيرگذاري را در برنامه ريزي و 

آموزش مسائل ديني ارائه نمايند؛
ـ اعتبارســنجی دقيق در تدويــن برنامه ها   و كتاب هاي 
درسي، است. با توجه به اينكه شناخت نيازهاي تربيت ديني 
مبنا و اساس تعيين اهداف اســت، اجرای کامل و صحيح 
اين فرايند، اهداف محتواي آموزش تربيت ديني را محّقق 

خواهد كرد؛
ـ توّجه به اصول و قواعد اهداف تربيت ديني در برنامه هاي 
درســی، يعني واضح بودن، قابل اندازه گيري و در دسترس 
بودن، واقع گرايانه بودن و در نظر گرفتن زمان بندي تحّقق آن، 
منسجم بودن سطوح اهداف، متناسب بودن اهداف با نيازها، 
عاليق و تفاوت هاي فردي يادگيرندگان هر دوره تحصيلي و...؛

ـ تدوين محتوای برنامه های تربيت دينی ای که عالوه بر نمود 

رفتاري (اجراي مناسك، آداب و عبادات)، جنبه هاي معرفتي 
نيز در آن لحاظ شده باشد و منشأ آثار اجتماعي و فرهنگي در 

دانش آموزان باشد؛
ـ پرهيز از كمّيت گرايي و شکل نمره دهی در نظام ارزشيابي 
برنامه هاي تربيت دينــي و توجه به فرايندمداري و كيفّيت، 
جهت نهادينه شدن اعتقادات ديني و باورهاي ارزشي فراگيران؛
ـ به كارگيري روش هــای معرفی الگو، گردش های علمی و 
مشاهده عينی، نمايش، قصه گويی، مناظره، مقايسه، تمثيل و... 

در ارائه محتوای برنامه های درسی تربيت دينی؛
ـ روشن بودن مفاهيم ديني و قابل تفسير نبودن آن ها براي 

دانش آموزان؛
ـ جايگزينــی چگونه آموزي به جــای چه آموزي در فرايند 

ياددهيـ  يادگيري. 
ـ پرهيز از هرگونه فشــار به دانش آمــوزان در مورد انجام 

مناسك ديني؛
ـ پرهيز از جذب معلمان و مربيان ضعيف در بخش تربيت 

ديني.

راهكار هـاي تحقـق تربيـت دينـي از طريـق 
برنامه هاي درسـي با عنايت به اسـناد تحولي

تحقــق تربيــت دينــي از طريــق برنامه هــاي نظــام 
آموزش وپرورش مســتلزم تبعّيت از الگــوي هدف گذاري 
برنامة درسي ملي است كه در آن پنج عنصر تعقل، ايمان، 
علم، عمل و اخالق، به عنوان مهم ترين شايستگي هاي پايه و 
مشترك برنامه هاي درسي در دوره هاي گوناگون تحصيلي، 
در چهار عرصة ارتباط با خود، خدا، خلق و خلقت به صورت 
به هم پيوســته با محوريت ارتباط با خــدا تبيين و تدوين 

مي شوند.

نتيجه گيرى
موضوع نظــام آموزش وپــرورش و تحــّول بنيادين آن 
يكي از مســائل و مباحث مهمي است كه پس از پيروزي 
انقالب اســالمي ايران تاكنون مورد تأكيد بنيانگذار كبير 
انقــالب و مقام معّظم رهبري بوده اســت. تحّول بنيادين 
آموزش وپرورش برنامه اي عميق و ريشــه اي است كه براي 
رســاندن دانش آموزان به حيات طيبه و رشــد و شكوفايي 
اســتعدادهاي فطري آن ها در تمامــي ابعاد زندگي، مفاهيم 
نظري، فرايندها، كاركردها و رويكرد هاي نظام آموزشي مبتني 

بر فلسفه  تعليم و تربيت اسالمي تدوين شده است.
با توجه به اينکه محتوای آموزشی هر کشور منطبق با نيازها، 

موضوع نظام آموزش وپرورش و تحّول بنيادين 
آن يكي از مسائل و مباحث مهمي است كه پس 
از پيروزي انقالب اسالمي ايران تاكنون مورد 
تأكيد بنيانگذار كبير انقالب و مقام معّظم رهبري 
بوده است
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الزامات آموزش وپرورش، آداب و رسوم، ارزش ها و نگرش های 
آن جامعه تهّيه و تدوين می شود لذا آموزش وپرورش کشور 
مــا نيز برای برنامه ريزی در حوزة تربيت دينی عالوه بر نياز 
بــه مربيان و معلمان کارآمد، الگو و برخــوردار از کرامت و 
شايستگی، به برنامه ريزان و مؤّلفانی آشنا به رويکردها، اصول، 
مبانی و ديدگاه های روزآمد در برنامه ريزی آموزشی و درسی، 
فلسفة تعليم وتربيت اسالمی و هم چنين آگاه در حوزة دين و 

تربيت دينی نيازمند است تا محتوايی توليد شود که:
ـ مبتنی بر ارزش های فرهنگیـ  تربيتی و آموزه های دينی 
و قرآنی باشد و زمينه های شکوفايی فطرت الهی، رشد عقلی 

و فعلّيت يافتن عناصر و عرصه ها را فراهم آورد.
ـ در برگيرنــدة مفاهيم، مهارت های اساســی و ايده های 
کليدی مبتنی بر شايســتگی های مورد انتظار از دانش آموز 

باشد؛
ـ برگرفته از يافته های علمی معتبر بشری باشد؛

ـ متناســب با نياز های حال و آينده، عاليق و ويژگی های 
روان شناختی دانش آموزان، انتظارات جامعة اسالمی و زمان 

آموزش باشد؛
ـ زمينه ساز تقويت و پايداری هوّيت مّلی در دانش آموزان 

باشد؛
ـ ضمن تقويت بنيان خانواده و تحکيم مناسبات خانوادگی، 
زمينه کسب شايستگی ها و مهارت های الزم را برای تشکيل 
و مديريت خانواده مبتنی بر ارزش ها و معارف الهی و تعميق 
آداب و سبک زندگی اسالمی ايرانی در دانش آموزان فراهم 

کند؛
ـ پاســخگوي نيازهای گوناگون دانش آموزان و جامعه در 
سطوح محلی، منطقه ای، ملی و جهانی در کليه ساحت های 

تعليم وتربيت باشد.
ـ ضمن تأکيد بر ويژگی های مشترک به تفاوت های ناشی 
از محيط زندگی، جنسيتی و فردی دانش آموزان نيز توجه 

کرده و از انعطاف الزم برخوردار باشد؛
ـ بــه رعايت تعادل و پرهيز از افــراط و تفريط در تمامی 
ساحت های تعليم وتربيت و عناصر برنامه های درسی پايبند 

باشد؛
ـ زمينه های استمرار و معنادار شدن يادگيری و پيوستگی 

تجارب يادگيری را در زندگی دانش آموزان تبيين کند؛
ـ زمينة مشــارکت و تعامل مؤثر معلمــان، دانش آموزان، 
خانواده ها و ســاير گروه های ذينفع و ذيربط را در طراحی، 
توليد، اجرا و ارزش يابی فراهم نمايد (ســند برنامة درســی 

ملی،۱۳۹۱ صفحات۸-۱۴).
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