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 چكیده

های های عمومی، از بسترهای اصلی انتقال دانش و مهارتی آمادگی دفاعی در نظام آموزشبرنامه درس

اکنون، کیفیت و کمیت عناصر ( به نسل آتی کشور است. همغیرعاملمقدماتی و همگانی دفاعی )عامل و 

-و به گوی نیازهای دفاعی کشور در حوزه جنگ سخت و نرم نیستصلی برنامه درسی آمادگی دفاعی پاسخا

این  .ندارد عمومیآموزش های برنامهجایگاه مناسبی در  مربوطههای شآموزرغم بسترهای مناسب قانونی، 

ی همکار هاو سازمانهای پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس اقدامات و فعالیتپژوهشی  مقاله، گزارش

وپرورش و ستاد کل نامه بین وزارت آموزشمتناسب با مفاد تفاهماست که  1931و  1931های در سال

و « یدفاع یآمادگ یبرنامه درس» شناسییبآس پژوهش، هدفنیروهای مسلح تنظیم گردیده است. 

ردی برای احراز جایگاه واقعی پیشنهادات راهب ارائه درنهایتو « سازوکارهای آموزشی و تربیتی معلمان»

ای ها و اطالعات آن با روش کتابخانهپژوهش از نوع کاربردی است و داده برنامه درسی آمادگی دفاعی است.

نخست، جایگاه قانونی و تکالیف مصرح سازمانی در ارتباط با درس منظور،  این به؛ شدهآوریجمعو میدانی 

اجزا و عناصر اصلی برنامه درسی معرفی و تشریح گردیده است؛ آمادگی دفاعی برشمرده شده است؛ سپس، 

وتحلیل شده و ، وضع موجود برنامه درسی آمادگی دفاعی بر اساس بررسی میدانی تشریح و تجزیهازآنپس

ها و نقاط ضعف آن احصاء شده است؛ و در مرحله بعد، اقدامات پژوهشگاه در هماهنگی با سایر آسیب

؛ و درنهایت، پیشنهادات ذکرشدهبطه با برنامه درسی و آموزشی آمادگی دفاعی صالح در رامراجع ذی

 است. شدهارائهراهبردی برای احراز جایگاه واقعی درس آمادگی دفاعی 
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 مقدمه
و دفاع از دین و مملکتت استالمی از انتان اهمیتت و      تعالیباریخداوند  درراهموضوع جهاد 

 استت  شتده اشتاره قترآن کتریم بتدان     سوره 11آیه و  077بیش از ضرورتی برخوردار است که در 

فراگیتری فنتون   نیز بتر   (ستلم  وعلیه و آله  ا...صلی)حضرت محمد خاتم، پیامبر .(17: 1939)غیاثی کرمانی، 

امتام   (. همچنتین حضترت  211ص  11ج  هتت:  1071متقتی،  اند )تأکید فرموده نظامی برای کودکان

 انتد دانستته دری از درهای بهشت، لباس تقوا، زره محکم و سپر مطمئن ختدا  را جهاد  (السالمعلیه)علی

از دفتاع  » .(21خطبه  -البالغه نهجآن بداند )آماده روز، باید خود را شبانهدر تمام اوقات ، که مؤمن

 دررویجلتوگیری از فستاد   » و« فتنته در بتالد استالمی    رفتع »، «مال و نوامیس امت اسالمی جان و

ازجمله اهداف مهم « حمایت از مظلوم»و « ذلیل کردن دشمنان اسالم»، «تثبیت حاکمیت اهلل»، «زمین

بستا  های تمهید ملزومات، امکانات و تجهیزات موردنیتاز آن استت و اته   خدا و بایسته درراهجهاد 

تتر  برای آمادگی در جنگ )سخت و نرم( از همه ملزومات دیگتر آن مهتم   ورزی مهارتزش و آمو

 باشد.

کتارگیری تمتام استتعدادها بشتری استت، کستب       ازآنجاکه صحنه جنگ و نبترد، آوردگتاه بته   

نیتز مستتلزم اجترای طیتف وستیع و جتامعی از        درنبترد های متنوع موردنیاز برای پیتروزی  مهارت

هتای عمتومی و تخصصتی بترای جوانتان و      وجتو  آمتوزش   های پایه و تخصصی است.آموزش

ستاله،  عنوان هسته اصتلی سترمایه انستانی دفتاعی کشتور، در جنتگ تحمیلتی هشتت        نوجوانان، به

ریتزی و  ف بته برنامته  ازپیش نمایان شد. بر این اساس، دولت و نیروهای مسلح ج.ا. ایران مکلبیش

کارگیری توان و امکانات الزم برای آموزش آمادگی دفاعی بته جوانتان و نوجوانتان مشتغول بته      به

های عمتومی شتدند. در ایتن راستتا، بستترها و ستازوکارهای قتانونی و        تحصیل در مقاطع آموزش

آمتد.   حقوقی مناسبی برای آموزش آمادگی دفاعی در مقاطع و سطوح مختلف تحصتیلی بته عمتل   

قانون استتخدامی ستپاه پاستداران انقتال       40ازجمله توجه به امر آموزش آمادگی دفاعی در ماده 

( و نیتز مصتوبات   091: 1917؛ روزنامته رستمی،   1917ی اسالمی، مصوبات مجلس شورااسالمی )

انقتال  فرهنگتی   عتالی  وپترورش و شتورای   آموزششورای عالی های نامههیئت دولت و تصویب

 .است مالحظهقابل (1931ی،   فرهنگالانق عالی شورای رخانهیدب)

ند، اشاره به این نکتته  اهرا یک دانشگاه دانست از دفاع مقدس و جنگ تحمیلی که آن رایج تعبیر

های متخصصان های علمی و خودباوریتوان منشأ بسیاری از پیشرفتدارد که جنگ تحمیلی را می
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های پایه و تخصصی نظتامی  نقادانه و راهبردی به آموزش های مختلف دانست. البته نگاهدر عرصه

های آتی انقال ، اه در حتوزه  تواند اراغ راهی برای آمادگی در عرصهدر دوران دفاع مقدس، می

 جنگ نرم و اه در عرصه جنگ سخت باشد.

در  ، کیفیت و کمیت عناصر اصلی برنامه درسی آمادگی دفاعیآمدهعملبهبر اساس بررسی 

دفاعی کشور در حوزه جنگ سخت و نرم اولیه گوی نیازهای پاسخ ،وپرورشآموزش وزارت

قانون استخدامی سپاه پاسداران انقال  اسالمی(، حد  40نیست و مطابق قوانین موضوعی )ماده 

 ،«یطراح» یاساس ندیاهار فرابرنامه درسی از حیث  دهد.انتظارات اولیه را نیز پوشش نمی

نیازمند بازنگری و روزآمدسازی است و از حیث عناصر اصلی « یابیارزش»و  «اجرا» ،«نیتدو»

های علمی و تخصصی توانمندی و شایستگی ،زمان ، محتوا،یاهداف آموزشبرنامه درسی از قبیل 

هرروی، سیالیت و پویایی عناصر به داار ایرادات اساسی است. بانیپشت یو مواد آموزش معلمان

گی بنیادین ابزارهای جنگی )نرم و سخت( و تغییرات سریع و شوند اصلی جنگ، گسترش و نو

اندرکاران حوزه نماید تا دستاساسی محیط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ایجا  می

های آمادگی دفاعی آموزش سازی کیفیدفاعی و تربیتی کشور، اقدامات اساسی و ضروری درباره 

ای دفاع در حوزه جنگ سخت و نرم را در اولویت جانبه و مجهز کردن نسل آتی کشور برهمه

 های خود قرار دهند.برنامه

نامه بین ستاد کل نیروهای تفاهم اساس بر، 31و  34های در راستای این وظیفه خطیر، در سال

پرورش، پژوهشتگاه علتوم و معتارف دفتاع مقتدس بتا همکتاری ستایر         ومسلح و وزارت آموزش

هتای دفتاع   سازمان بسیج مستضعفان و بنیاد حفت  آثتار و نشتر ارزش   ربط از قبیل های ذیسازمان

مقدس، اقدامات مهمی را برای فراهم نمودن بسترهای علمی و تخصصتی موردنیتاز، بترای تولیتد     

محتوای فاخر و احراز جایگاه واقعی آموزش آمادگی دفاعی در برنامه درستی مربوطته در ستازمان    

در ایتن   انه و دانشگاه فرهنگیتان بته انجتام رستانده استت.     ریزی آموزشی وزارتخپژوهش و برنامه

پژوهشگاه علوم و معتارف   -جستار که نتیجه مطالعه و بررسی راهبردی در دانشگاه عالی دفاع ملی

هتا جلسته عتالی و کارشناستی و اقتدامات علمتی و پژوهشتی طیتف         دفاع مقدس و برگتزاری ده 

لمی های عمومی است؛ دستاوردهای عو آموزشای از محققان و اساتید حوزه دفاع مقدس گسترده

 برنامته  شناستی آستیب »که همانا  ، در پاسخ به یک مسئله راهبردیو پژوهشی و اقدامات پژوهشگاه
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استت، ارائته گردیتده    « یراهبترد  یشتنهادات اقدامات و پ گزارش ی؛دفاع یآمادگ یو آموزش درسی

 است.

دفاعی از اه جایگاه قانونی  درس آمادگی -1سؤاالت پژوهش به این قرار است که: 

ها و نقاط ضعفی بر وضع موجود برنامه درسی آمادگی دفاعی وارد اه آسیب -2برخوردار است؟ 

-راهکارهای مناسب برای احراز جایگاه واقعی برنامه درسی آمادگی دفاعی و رفع آسیب -9است؟ 

 ؟اندکدامها 

در این راستا؛ نخست، جایگاه قانونی و تکالیف مصرح سازمانی در ارتباط با درس آمادگی 

دفاعی برشمرده شده است؛ سپس، اجزا و عناصر اصلی برنامه درسی معرفی و تشریح گردیده 

، وضع موجود برنامه درسی آمادگی دفاعی )محتوا و عناصر اصلی برنامه درسی، ازآنپساست؛ 

درسی، کیفیت و زمان تدریس و وضعیت کمی و کیفی معلمان( بر اساس متون درسی، کمک

ها و نقاط ضعف آن احصاء شده است؛ و در وتحلیل شده و آسیببررسی میدانی تشریح و تجزیه

صالح در رابطه با برنامه درسی و مرحله بعد، اقدامات پژوهشگاه در هماهنگی با سایر مراجع ذی

)در حوزه  ذکرشدهای متکی بر رویکرد علمی و پژوهشی تجربه نعنوابهآموزشی آمادگی دفاعی 

برنامه درسی و تأمین و توانمندسازی معلمان(؛ و درنهایت، پیشنهادات راهبردی برای احراز جایگاه 

 است. شدهارائهواقعی درس آمادگی دفاعی 

 مبانی نظری

 :تحقیقپیشینه  -

بررسی برخی جوانب  باهدفهایی پژوهششده مشخص شد که تحقیقات انجام پیشینهدر بررسی 

است؛ لیکن پژوهشی که دقیقاً به این موضوع و اهداف آن پرداخته باشند  شدهانجاماین موضوع 

درس  تیموفق زانیم یبررس»ای با عنوان رحمانی و سلیمانی در مقالهوجود ندارند. برای مثال 

، به این نتیجه اجرای این برنامه درسی فقیتارزیابی مو باهدف، «مدارس پسرانه شهر تهران یآمادگ

اند که این برنامه در نیل به اهداف نگرشی، مهارتی و شناختی موفقیت نسبی داشته؛ در رابطه رسیده

یا (. 121: 1910مصرح قانونی ندارد )اهداف  تناسب کافی بابا سنجش تناسب نیز برنامه درسی 

فت تحصیلی درس آمادگی دفاعی در دوره بررسی دالیل ا»نام در پژوهشی با عنوان سلیمان

و ارزیابی دالیل افت  وتحلیلتجزیهموزشی قدیم به آبرنامه درسی و نظام  اساس بر، «راهنمایی

اند، به دلیل دستاوردهای مفیدی که داشته رغمبهها آموزان پرداخته که این پژوهشتحصیلی دانش
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و تکرار  روزرسانیبهنیازمند  ،عوامل مؤثرقدیمی بودن از حیث زمان اجرا و تغییر شرایط و 

 (.1: 1917پژوهش هستند )

از منظر  یسرباز فهیخدمت وظ یاخالق لیتحل»ای با عنوان سجادیه و همکاران در مقاله

های درس آمادگی دفاعی برای به برخی الزامات و ظرفیت« گرا پیامدو  گرا وظیفه یهاهینظر

ندارد  هاآنلیکن این حوزه نقش محوری در پژوهش  اندکردهاشارهارتقای کیفی خدمت وظیفه 

(1931 :911.) 

 :مفهوم شناسی -

آموز پس از افراد دانش هیاست. کل پلمیتا اخذ د ییآموزش ابتدا یهاشامل دوره ی:عموم آموزش

 .)مرکز ملی آمار( رندیگیقرار م یعموم رندگانیگجزو دسته آموزش یآموزش طیمح نیورود به اول

ها دستگاه وسیلهبهها بنا به مقتضیات و شرایط حاکم بر زندگی فردی و اجتماعی، باید این آموزش

 (.232: 1913ربط به آحاد جامعه ارائه شود )احمدی، های ذیو سازمان

و  شدیدر مدارس ارائه م یررسمیغ صورتبه یلیبا آغاز جنگ تحماین درس  :یدفاع یدرس آمادگ

 یآمادگ درسی برنامه .شد وپرورشآموزش یدرس یهاوارد برنامه یرسم طوربه 1941 سال از

 جانبههمه جنگ برابر در ندنمتوا مقاوم و ور،ی، غباارادهمؤمن، شجاع،  ینسل تیصدد تربدر یدفاع

 صیخود را تشخ گاهیو جا تموقعی که ایباانگیزه و هوشمند نسل است؛ دشمنان نرم و سخت

 نیا یهدف اصل .ها باشداز ارزش دفاع آماده شیخو یدفاع هایمهارتو  یآگاه شیدهد و با افزا

 یرنظامیو غ ینظام دفاع هایمهارت یریدرس کسب دانش و شناخت فرهنگ دفاع و سپس فراگ

. اول و دوم متوسطه است هدور یدر حال حاضر جزء دروس الزام یدفاع یدرس آمادگ باشد.یم

رسمی  یمرب توسط ینمره عمل 1درس و  ریتوسط دب ینمره کتب 12درس بر اساس  نیا یابیارزش

 .(1933، یآموزش یزیرسازمان پژوهش و برنامه) گیردمیصورت  جیمقاومت بس ینواح

عقالنی، ایمانی، علمی، عملی و اخالقی در یک حوزه  هایشایستگیمجموعه  ی:برنامه درس

که  برنامهفوقو  یکالس هایفعالیت قیاز طر برای آموزش به مخاطبانی خاص، یتیترب یادگیری و

 یابیو مورد ارزش شودمیمصو  به اجرا گذاشته  یمدرسه بر اساس اصول تیو هدا یتحت رهبر

 (.1931ی، مل یبرنامه درس ند)س گیردمیقرار 

فکری و عقالنی، باورها و اعتقادات،  هایصالحیت از ایمجموعه ی:دفاعآمادگی درسی  برنامه

و معارف دفاع مقدس که در  هاباارزشاخالقی مرتبط  هایفضیلتعملی و  هایمهارت، هادانش
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در حوزه آمادگی دفاعی و پدافندی  جهانی، ملی و ایمنطقهفردی، محلی،  قیپاسخ به نیازها و عال

مخاطرات انسانی و طبیعی در محیط  دشمن و غیرنظامیو تهاجمات نظامی و  اتدر برابر تهدید

تا دانش آموزان از  شودمیمدارس به اجرا گذاشته  در و نیتدو زندگی دانش آموزان طراحی،

و یا واقعی بتوانند صالحیت و  ضیعملی در شرایط فر هایفعالیتو انجام  هاموقعیتطریق درک 

: 1934 ،معافی) بخشندارتقا درسی دفاعی و پدافندی خود را در حد انتظارات برنامه  هایمهارت

11). 

 یو مقررات و اسناد باالدست نیدر قوان یدفاع یآمادگ گاهیو جا یمباحث نظر

دولت جمهوری اسالمی ایران مکلف است همه امکانات اصل سوم قانون اساسی:  11بند بر اساس 

حف  استقالل  برایی عموم یآموزش نظام یقاز طر یدفاع مل یهکامل بن یتتقو»را برای تحقق امر 

 111اصل . (11بند  ،9، اصل ی)قانون اساسبکار گیرد « کشور یو نظام اسالم یارض یتو تمام

وَأَعِدُُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَُّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ ، آیه شریفه حکمبهتصریح دارد که نیز  قانون اساسی

 1(47، انفالسوره ) وَعَدُوَُّکُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَُّهُ یَعْلَمُهُمْالْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَُّ اللَُّهِ 

 ینرا بر طبق مواز یهمه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظام یدولت موظف است برا

 یو نظام جمهوردفاع مسلحانه از کشور  ییهمه افراد همواره توانا کهطوریبه ید،فراهم نما یاسالم

 .(111)قانون اساسی، اصل  را داشته باشند یرانا یاسالم

، 20/1/1917قانون استخدامی سپاه پاسداران انقال  اسالمی، مصو   40 مادهمستند به مفاد 

 هایی آموزشو نظارت سپاه، نسبت به اجرا یموظف است با هماهنگ وپرورشآموزشوزارت 

 منظوربه تحصیلی، مقاطع مختلف ینمحصل یندر ب ،اجباری دروسدر قالب  ینظام یو عمل یتئور

 دفاع هایزمینهآن در  تداوم و حف  و یدفاع یعالقه و آمادگ یجادا میلیونی،بیستتحقق ارتش 

 :نماید اقدام یرز یببه ترت یو مقاومت محل غیرنظامی ی،نظام

 صورتبهروز در سال  یکو  یتئور صورتبهساعت در هفته  2حداقل  ییدر مقطع راهنما -الف

 .یعمل یاردو

                                                           
و  یحاتاز آذوقه و تسل یدو تا آن حد که بتوان یدکن یامؤمنان( در مقام مبارزه با آن کافران خود را مه یو شما )ا1 

 یزو ن دیسازفراهمدشمنان خدا و دشمنان خودتان  یفو تخو یدتهد یکرده برا ینز یو اسبان سوار یآالت جنگ
اند( و اند که ظاهراً مسلم و باطناً کافر محضمنافقان اد)مر یستید( آنان مطلع نیکه شما بر )دشمن یگریقوم د یبرا

 ها آگاه است.خدا بر آن
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صورت بهروز در سال  9و  یتئور صورتبهساعت در هفته  9در مقطع متوسطه حداقل  - 

 وظیفه رانظام یمقدمات هایآموزشمعادل متوسطه دوره  یاندر پا کهنحویبه یعمل اردوهای

 گذرانده باشند.

سپاه و  ی بینو هماهنگ یماده شامل نحوه نظارت سپاه و همکار ینا ییاجرا نامهیینآ -1 تبصره

 یتنحوه معاف ی وعمل یو اردوها هاکالسو  یدرسمواد  یمو نحوه تنظ یو محتو وپرورشآموزش

 توسط ستاد کل سپاه، ین قانونمواد ا یرو نحوه احتسا  نمرات، با توجه به سا یعمل یاز اردوها

ستاد کل به  ییدو پس از تأ یهته وپرورشآموزشمسلح و  یروهاین ییباندفاع و پشت یهاوزارتخانه

 .رسدیم وزیرانهیئت یبتصو

نسبت به  جاذبه عالقه و یجادا منظوربهالزم  دهیسازمانو  هاآموزشها، برنامه یاجرا -2 تبصره

مطابق  ییمقطع ابتدا صداوسیما درو  تحصیل ضمن یهابرنامه ،نو یدفاع با استفاده از کتب درس

 یبو به تصو یهته ی سپاهو با هماهنگ وپرورشآموزشاست که توسط وزارت  اینامهیینآ

 .رسدمی وزیرانهیئت

امداد،  زمینهدر ویژهبه ،هاآن یطزنان متناسب با شرا یماده برا ینموضوع ا هایآموزش -9 تبصره

 .بود خواهد غیرنظامیو دفاع  یمقاومت محل یبانی،پشت

 و باشدیم یجبس یمقدمات یمعادل دوره آموزش عموم ییمقطع راهنما هایآموزش -0 تبصره

 بوده و معادل دو ماه از یجبس یلیتکم عمومی آموزشمقطع متوسطه معادل دوره  هایآموزش

 (1917های مجلس شورای اسالمی، )مرکز پژوهش .شودیافراد محسو  م یعموم یفهوظ خدمت

 وپرورشآموزش یعال شورای 21/2/1941 همورخ 914شماره  بارأی 1941سال  در یآموزش دفاع

 وفنحرفهساعت از درس  یکدرس  ینساعت ا ینمأت یشد. برا ییدوره راهنما یوارد برنامه درس

اساس  بر ین. همچنیافتاختصاص  یکم شد و در عوض به آموزش دفاع ییدوم راهنما یهپا

 همورخ 114جلسه  و 21/4/1941 همورخ 047 جلسه ،11/4/1944ه ، مورخ027مصوبات جلسه 

به استناد  ین. همچنیافتم استحکاکشور  یدر نظام آموزش یدفاع یدرس آمادگ یگاهجا 24/1/1943

 یقانون مقررات استخدام 40که بر اساس ماده  یاسالم یمجلس شورا 21/1/1917ه مصوبه مورخ

 وپرورشآموزش، گفتهپیش قانونیمادهاز  یبخش یدر اجرا باشد،می یسپاه پاسداران انقال  اسالم

یز و دوره متوسطه ن ساعت 2با حداقل  ییدوره راهنما یبرا یدفاع یدرس آمادگ یموظف به اجرا
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. )مجموعه مصوبات شورای عالی شودمی یدر برنامه آموزش هفتگ یساعت رسم 9

 (1912 ،وپرورشآموزش

 1429/1/19110وپرورش )زارت آموزشنامه مشترک ستاد کل نیروهای مسلح و واساس تفاهم بر

(، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس به نمایندگی از ستاد کل نیروهای مسلح و 4/12/34 -

مورخه  090وپرورش و مصوبه جلسه وپرورش، در راستای تحول بنیادین آموزشوزارت آموزش

اختصاص درس آشنایی  بینی وواحده پیششورای عالی انقال  فرهنگی، موضوع ماده 97/0/1911

قانون استخدامی سپاه  40ها و مدارس و نیز ماده دفاع مقدس برای تدریس در دانشگاه هایباارزش

نامه اجرایی آن، توافق مجلس شورای اسالمی و آئین 91/1/1917پاسداران انقال  اسالمی، مصو  

تسهیل و تهیه مواد، منابع و  های دفاع مقدسترویج علوم معارف و ارزشنمودند تا در محورهای 

و آموزشی های آموزشی و کمکتولید بسته ،محتوای آموزشی پیرامون دستاوردهای دفاع مقدس

 .همکاری و مشارکت نمایندوپرورش آموزش نیروی انسانی و متخصص در آموزش

بندی بررسی جایگاه و بسترهای قانونی درس آمادگی دفاعی باید گفت؛ باوجود در جمع

 شدهانجامهای اخیر های متولی درس آمادگی دفاعی در سالهای زیادی که توسط سازمانتالش

های قانونی برای ارتقای جایگاه این درس به عمل نیامده است، استفاده بایسته و مطلوبی از ظرفیت

 است. قرارگرفتهو عمالً این درس در حاشیه نظام آموزش عمومی 

و معارف دفاع مقدس و نیز توجه ویژه به موضوع درس  اقدامات کارشناسان پژوهشگاه علوم

آمادگی دفاعی از سوی ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، در تصویب و ابالغ نظام آموزش بسیج 

دهد، فضا و شرایط مطلوبی را برای که محوریت آن را آموزش دروس آمادگی دفاعی تشکیل می

 گذارقانونزم به ذکر است: متناسب با انتظار احراز جایگاه واقعی این دروس ایجاد خواهد کرد. ال

 هاآموزشهای مورد انتظار از آموزش درس آمادگی دفاعی، دو حد انتظار در این یستگیشاو نیز 

پایه نهم( که در این مقطع تراز اول )است: نخست، حد انتظار اولیه در مقطع متوسطه  موردنظر

مقدماتی یا همان رزم عمومی مقدماتی برسد؛ و در  یالن باید به سطحالتحصفارغمهارتی و دانشی 

 دانش و سطح دوم، دوره دوم متوسطه یعنی پایه نهم متوسطه نظری یا پایه دوازدهم هنرستان و کار

قانون استخدامی سپاه،  40یگر برابر ماده دعبارتبهبه سطح تکمیلی برسند.  هاآموزشبایست یمکه 

 البته رزم مقدماتی یا دوره آموزش سربازی است. ترازهمس، مجموعاً آموزش آمادگی دفاعی مدار

آموزشی، بیانگر فاصله زیاد شرایط موجود  افزارینرمو  افزاریسختبررسی مقدورات و امکانات 
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قانون این ظرفیت  هراند است. گذارقانون موردنظرهای آمادگی دفاعی با شرایط مطلو  آموزش

اجرا شود، در صورت تمهید سایر سازوکارها،  خوبیبهگی دفاعی را ایجاد کرده که اگر آموزش آماد

سربازی عمومی آموزش  طی آموزش آمادگی دفاعی،توانند یمیل دبیرستان التحصفارغآموزان دانش

یی در توان و سرمایه جوصرفهتواند فرصتی بزرگ و راهبردی برای یماین موضوع  .فرابگیرندرا 

 آموزشهای ینههزیی عمده در جوصرفهانسانی ملی تلقی گردد و برای نیروهای مسلح نیز یک 

 خورد.یمسربازی رقم 

 0معرفی عناصر اصلی برنامه درسی آمادگی دفاعی

نهاد فلسفه وجودی  هستند کهآموزشی  هاینظاممختلف  هسته اصلی فرایندهای ،درسی هایبرنامه

 ی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و نیزنیدهای خواستگاه. با توجه به دهندرا نیز شکل میآموزشی 

 دلیل بهموجود در کشور و  یو انسان یعیانواع مخاطرات طب و غیرنظامیو  ینظام داتیتهد

 هایاساس نیازسنجی و برعلم و فناوری های فرهنگ و جامعه و حوزهدر سریع و فراگیر تحوالت 

 خود است. یدر محتوا یبازنگرناگزیر از درسی  ریزیبرنامه ،دیجد

 هایفرصتمجموعه ی، برنامه درسوپرورش، بنیادین آموزشسند تحول  ینظر یاز منظر مبان

 فیتا مدرسه و کالس درس با ط یو محل ایمنطقه، ی)از سطح مل شدهریزیطرحو  مندنظام یتیترب

 انیکه مترب گرددها تلقی میآنمترتب بر  جیمحدود( و نتا اریتا بس ریو فراگ گسترده بسیارمخاطبان 

 ( دری)اسالم اریبر اساس نظام مع تیو اصالح موقع درکالزم جهت  هایشایستگیکسب  یبرا

 یاز آمادگ یمرتبه قابل قبول ش،یخو تیهو وستهیپ یو تعال نیتا با تکو گیرندمیقرار  هاآنمعرض 

 ریزیبرنامهمحصول نیز  یهمه ابعاد را به دست آورند. برنامه درس در بهیط اتیتحقق ح یبرا

 (.219: 1937، تیو ترب مینظام تعل نیادیتحول بن ینظر یمبان) است. یدرس

آمادگی  یدرس ریزیبرنامهفرایند ، یبرنامه درساز  ی،مل یسند برنامه درستعریف بر اساس 

 کی دربایست می که ؛است یابیاجرا و ارزش ن،یتدو ،یطراح :یاساس مرحلهشامل اهار دفاعی 

 یو عموم یرسم تیو اهداف نظام ترب تیغاهماهنگ با  پاراه، همسو وکیبافت منسجم و 

. هر یک از (912-919 :1937وپرورش، آموزششود )مبانی نظری سند تحول بنیادین  دهیسازمان

 شوند:معرفی میصورت مختصر ی بهدرس ریزیاصلی فرایند برنامه هایمؤلفه

                                                           

اولتین همتایش ملتی علتوم و     » نتتایج الزم به ذکر است برخی مطالب این بخش برگرفته و اقتبتاس از  1 

 .است «وپرورشآموزشمعارف دفاع مقدس در 
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است که  یریادگیعام نقشه  هایویژگی نیینخست ناظر بر تع درجه در: یبرنامه درس یطراح -1

 وضع موجود لیبه تحل تیبا عنا یبرنامه درس هایمؤلفه ریسا و یبرنامه درس یطی خاستگاه ارزش

 ،یبرنامه درس کردیرو ،ی، اهداف آموزشیمقصد آموزش (، منطق برنامه،یازسنجیمطلو  )ن و

 یمحتوا، رویکرد یادگیری و راهبردها دهیسازمان وهیمخاطبان، محتوا، ش ،یریادگی اراتانتظ

بسته آموزشی، نحوه پشتیبانی از برنامه درسی و صالحیت  هایویژگیشیوه ارزشیابی،  س،یتدر

 .شودمیمعلم برای اجرای برنامه درسی مشخص 

، وپرورشآموزش باالدستیبه اسناد  توجه ،یریدگایحوزه  کی یبرنامه درس ریزیطرح در

، توجه به یدرس ریزیبرنامهمدل  انتخا ، نیازسنجی، هاپژوهشمراجعه به  ،یقانون مصوبات

برنامه  هی( انتخا  یک و یا اند نظریدیتوح ییفطرت گرا ی)الگو درسیبرنامه  کالن کردیرو

 هایرشته، یشناخت فرایند، رشد گرا، یاجتماع یازهای، نآموزدانش قی، عالیمحور تی)قابل یدرس

 ندهی، نمایدرس زانیبا مشارکت برنامه ر یعناصر برنامه درس نییو...(، تع انهی، انسان گرایعلم

]که در اینجا نیروهای مسلح و اسناد باالدستی آن  گیر تصمیم هایگروه و نفعانذی ریسا معلمان و

 یقانونمنطقی و از اعتبار  یصورت برنامه درس نیا ریضرورت اساسی است. در غ کی [باشندمی

 (.1931ی، مل یبرنامه درس )سند .ستین برخوردار

اصول و  از یسر کیبر اساس  محتوا دهیسازمان : ناظر بر انتخا  ویبرنامه درس نیتدو -2

 ر،یو بسیار پیشرفته(، تصو تخصصیو نیمه تخصصی،  یمکتو  )ساده، عموم صورتبه ارهایمع

( سایتو ، یکیالکترون هایکتا ، ید سی، وئدی)و مکتو  غیر و یکیگراف هایطرحعکس، 

، )کتا  آموزدانش یبرا یدر قالب بسته آموزش یریادگیحوزه  یدرس برنامه یراهنما برمبنای

و یا  آموزشیکمک هایکتا ارزشیابی، فهرست  افزارنرمآموزشی،  افزارهاینرمدرسی، کتا  کار، 

آموزشی افزار نرمآموزشی مکمل( بسته آموزشی برای معلم )کتا  راهنمای معلم،  افزارهاینرم

دانش آموزان  هایخانواده یموارد برای معلم، ارزشیابی برای معلم، کتا  مرجع برای معلم( و در

 است.

پنج سطح  شدهگرفته نظر درتوجه به سطوح مختلفی که برای آموزش آمادگی دفاعی و پدافندی  با

برای آن در نظر گرفت: سطح پیش آمادگی )دوره ابتدایی(، سطح آمادگی دفاعی )دوره اول  توانمی

 کزمرا نظامی و هایدانشگاهمتوسطه(، سطح نیمه تخصصی )دوره دوم متوسطه(، سطح تخصصی )

 سطوح عالی نظامی و پدافندی(.در پدافندی و سطح بسیار پیشرفته 
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را  یساختن برنامه درس یاتیعمل یاست که اگونگ ییناظر بر رخدادها :یبرنامه درس یاجرا -9

، بیان انتظارات سیتدر یمعلمان برا سازیآمادهاون:  یو شامل ابعاد کندمیمدارس مشخص  در

 افزارهاینرمو یا  آموزشیکمکیادگیری از دانش آموزان نحوه تدریس برنامه و استفاده از وسایل 

 .استبرنامه  ذینفعان از یبانیو نحوه پشت در دانش رییآموزشی تغ

 یمعتبر از دانش آموزان و نحوه اجرا هایداده افتیدر ندیبر فرا ناظر: یاز برنامه درس یابیارزش -0

 تیبر اساس ماه رانیاز فراگ یابیارزش است. یمداوم برنامه درس بهسازیو  بازسازی یبرنامه برا

 مختلف و یزمان هایفاصلهدر  و نیمع یو ابزارها هاشیوه(، یعمل ایو  عملی – یمحتوا )نظر

مختلف )تحقق  هایمدلبه کمک  یاز برنامه درس یابی. ارزشگیردمیاصول مصو  صورت 

 (.گیردمیصورت  رهیغ و ، ارزیابی عملی مهارتی، هدف آزادیستمیاهداف، س

عنوان یکی از دروس ضروری برای آماده نمودن الزم به ذکر است که درس آمادگی دفاعی به

نسل آتی انقال  برای دفاع از وطن و بقای ملی فاقد برنامه درسی روزآمد است که مقدمات و 

نویس آن در کارگروه تخصصی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس تهیه و در جلساتی پیش

وتحلیل قرار گرفت؛ لیکن به دالیلی که در ادامه بدان خواهیم پرداخت، سند یهو تجز موردبررسی

 برنامه درسی نهایی نشد.

 شناسیروش
، از طریق ایکتابخانه :روشدو  با آن اطالعات و هااست و داده یپژوهش از نوع کاربرداین 

 ؛برداریفیشمطالعه اسناد باالدستی، کتب و محتوای برنامه درسی و متون علمی با استفاده از ابزار 

 شکسوتانی)با حضور کارشناسان و پ یو عال یجلسات متعدد خبرگ، از طریق یدانیمروش و 

 اندیشی و مشاهدههای هم، نشست(جیوپرورش و سازمان بسحوزه دفاع مقدس و آموزش

 است. شدهآوریعجم

شده  گیریبهرهمتناسب  وتحلیلتجزیههای روشاز  ،هر بخش از پژوهش برای تحلیل اطالعات در

و جایگاه قانونی درس آمادگی  شناسی محتوای برنامه درسیاست. در بخش ارزیابی و آسیب

با استفاده از جلسات خبرگی، متشکل از مسئوالن دبیرخانه و نیز از روش تحلیل متن  دفاعی،

آموزشی درس آمادگی دفاعی، مسئوالن سازمان بسیج  هایسرگروهکشوری درس آمادگی دفاعی، 

دفاعی  آمادگی آموزش کمیت و کیفیت است. موضوع شدهاستفادهآموزی و سایر کارشناسان دانش
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های میدانی صورت مشاهدات، آمارها و بررسی وتحلیلتجزیهاز طریق  ،وضعیت معلمان درس و

 پذیرفته است.

 های تحقیقو یافته هاداده وتحلیلتجزیه

 ارزیابی محتوای برنامه درسی

اکنون درس آمادگی دفاعی در قالب دو واحد آموزش نظری و عملی در پایه نهم متوسطه و سه هم

 و پایه دوازدهم هنرستان و کارواحد درس نظری و عملی در پایه دهم مقطع متوسطه نظری و 

نمره  1نمره آزمون کتبی و  12ترم نیز بر اساس دو بخش: گردد. ارزشیابی پایاندانش تدریس می

 شود.آزمون عملی انجام می

های وپرورش در حوزهاساس نظام آموزش« برنامه درسی»تر ذکر شد، طور که پیشهمان

های اصلی نظام تعلیم و کننده عناصر و مؤلفهباشد. این برنامه تعیینیادگیری و مباحث آموزشی می

 کردیرو ،ی، اهداف آموزشیمقصد آموزش ،آموزشی منطق برنامهتربیت آمادگی دفاعی از قبیل 

محتوا، رویکرد یادگیری و  دهیسازمان وهیمخاطبان، محتوا، ش ،یریادگی اراتانتظ ،یرسبرنامه د

بسته آموزشی، نحوه پشتیبانی از برنامه درسی و  هایویژگیشیوه ارزشیابی،  س،یتدر یراهبردها

« برنامه درسی»حال درس آمادگی دفاعی فاقد است. بااینصالحیت معلم برای اجرای برنامه درسی 

 ترین نقیصه تربیت و تعلیم آمادگی دفاعی دانست.توان این را مهمد و مناسب است و میروزآم

که تغییرات بازنگری شده است. درحالی 30کتا  راهنمای تدریس درس آمادگی دفاعی در سال  

به همت معاونت آموزش سازمان بسیج و پژوهشگاه علوم و معارف دفاع  31-31مهمی در سال 

 31و در سال  شدهاعمالآموزی ستاد کل نیروهای مسلح در کتب هارتمقدس و معاونت م

 است. شدهااپ

وپرورش با آن مواجه است موضوع کیفیت آسیب دیگری که درس آمادگی دفاعی در آموزش

اجرای درس است. این آسیب تحت تأثیر مشکالت گوناگونی است که صرفاً به درس آمادگی 

قص ممکن است در تمامی مباحث درسی و نظام آموزشی مطرح گردد، بلکه این نوادفاعی برنمی

 باشد.

( و 11/1/31های آموزش آمادگی دفاعی در تهران )جلسه مورخه طبق تحلیل نظرات سرگروه

محتوای کتا  درسی، از مشکالتی به شرح ذیل رنج جلسات کمیته بازنگری درس آمادگی دفاعی، 

 برد:می
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 سرفصل درس با نیازهای روز تناسب ندارد؛یل فقدان نیازسنجی دقیق، به دل 

  و توالی تخصصی محتوای دروس؛ مراتبسلسلهفقدان رعایت 

  نوسان بین نیازهای دفاع نظامی که تکلیف قانونی این برنامه درسی است با نیازهای غیر

 نجات و ...؛ امداد ودفاعی از قبیل مدیریت بحران، حوادث و بالیای طبیعی و 

  اقتضائات و نیازهای جدید کشور و اهمیت مفهومی  مطالب متناسب باضرورت ارتقای

 فراگیر از آمادگی دفاعی مبتنی بر گفتمان رهبری معظم انقال  در محتوای درسی؛

  در  آموزاندانشمباحث درسی موجود با توانایی و سطح ادراکی  بیناندکتناسب

 های تحصیلی؛یهپا

 فاعیارزیابی کیفیت و کمیت آموزش آمادگی د

، بر اساس عواملی که وپرورشآموزشدر این بخش وضعیت آموزش آمادگی دفاعی در وزارت 

گردد. بر این اساس، یممربوط به زمان تدریس و کیفیت آموزش محتوای درسی هستند ارائه 

مباحث مدیریت آموزشی درس آمادگی دفاعی از قبیل ساعت تدریس، شرایط تخصصی احراز 

ی توانمندسازی ضمن خدمت، کیفیت اجرا و ارزیابی برنامه هادورهتدریس، توانمندی تخصصی و 

 گیرد.یمقرار  موردبررسیدرسی در مدارس 

درس آمادگی دفاعی در مقاطع تحصیلی  زمان آموزش و ساعات تدریس: میانگین ساعات

ساعت و دوره دوم پایه دهم  2ساعت در هفته است؛ دوره اول پایه نهم  1 وپرورشآموزش

 ساعت. 9دانش  و متوسطه و پایه دوازدهم هنرستان و کار

جزئیات آمار معلمان درس آمادگی  ساعات تدریس معلمان درس آمادگی دفاعی در سطح کشور:

 است. 2و  1به تفکیک ساعت تدریس و جنسیت به شرح جداول شماره  1931دفاعی در سال 

یری معلمان در تدریس هر درس، کمتر از کارگبه، وپرورشآموزشی وزارت هابخشنامهبر اساس 

درصد معلمان فعلی با  1از  حدود کمترکه از مجموع یدرحالساعت در هفته ممنوع است.  12

 قانون مذکور تطابق دارند.

یری معلمان فاقد مجوز تدریس درس آمادگی دفاعی از سازمان بسیج به کارگبهن همچنی

 یرمجاز است.غنمایندگی از سپاه پاسداران انقال  اسالمی 
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: آمار معلمان درس آمادگی دفاعی بر اساس ساعات تدریس1جدول   

کل درصد از تعداد معلمان ساعت تدريس در هفته رديف/گروه  

ساعت 0 -1از  1  23117 11.41 

ساعت 1 -1از  2  4194 14.11 

ساعت 12 -3از  9  1071 9.13 

ساعت 19باالی  0  942 7.31 

 21111 معلمان با ساعات موظفی
88133 

یرموظفیغمعلمان با ساعات   1277 
 

جنسیت اساس بر یدفاع یآمادگ درس معلمان آمار: 2جدول   

 جمع آقا خانم مقطع

 21121 11131 17294 متوسطه اول

 11221 1231 1339 متوسطه دوم

 88133 11114 11223 جمع کل
 

نفر از  4777، بیش از نامهتفاهمبرابر اعالم معاونت آموزش سازمان بسیج در جلسات کمیته 

هرگونه مجوز تدریس درس آمادگی  فاقد 1931درصد( در سال  97یری شده )کارگبهمعلمان 

 دفاعی از سازمان بسیج هستند.

طبق نتایج جلسات کمیته بازنگری درس آمتادگی دفتاعی، مرکتب از کارشناستان و مستئوالن      

 فاصتتله شتترایط موجتتودِ، وپتترورشآمتتوزشپژوهشتتگاه علتتوم و معتتارف دفتتاع مقتتدس و وزارت 

توان ناشی از عوامتل زیتر   یمی قانونی را هاحداقلیری معلمان برای درس آمادگی دفاعی با کارگبه

 دانست:

  صالح؛یذغفلت و نقصان در نظارت دقیق و مؤثر بر اجرای برنامه درسی توسط مراجع 

  به درس آمادگی  وپرورشآموزشتسری وضع نامطلو  موجودی معلمان در وزارت

 دفاعی؛

  تا امکان  گرددیممشکالت ناشی از بعد مسافت مدارس و مراکز آموزشی که سبب

 ساعت در هفته برای یک معلم در یک مدرسه میسر نباشد. 22تکمیل ظرفیت 
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 یآموزش یمانتقال مفاه یندکه سبب اخالل در فرا یرتخصصیارائه درس توسط معلمان غ 

 نماید؛یم یگاهاً بروز انحرافات فکر یو حت

 ینا حتی ،ممکنیل بنا به هر دل ،یرانتفاعیغ هاییرستاندب یها و برخاستان یدر برخ 

 ؛گرددیدرس ارائه نم

 معلمان  یتوانمندساز یازمندمباحث ن یحمعلمان باتجربه، آموزش صح یبازنشستگ یلبه دل

 سازوکار جذ  آنان است؛ یفیک یارتقا یاضمن خدمت  یهاجوان در قالب دوره

 رشته مرتفع  یباست که در صورت تصو یاز مشکالت یکی یفقدان گروه آموزش

 ؛کندیخود را کسب م یعلم یگاهرس جاو د گرددیم

 نتیجه گیری و پیشنهادات

 :یری نتیجه گ -الف
کلیات وضعیت متون درسی، اجرای دروس و مدیریت آموزشی و تدریس درس آمادگی دفاعی 

و نتایج حاصل از تحقیق در هر  آمدهعملبهشناسی یبآس بر اساستشریح گردید. در این بخش، 

های پژوهشگاه علوم و یتفعالاهم اقدامات و  بخش برنامه درسی و نظام آموزشی آمادگی دفاعی،

معارف دفاع مقدس که در هماهنگی و همکاری با وزارت آموزش و پروش )سازمان پژوهش و 

معاونت آموزش سازمان یزی آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، معاونت متوسطه نظری و ...(، ربرنامه

به گردد. الزم به ذکر است، یمی دیگر انجام پذیرفته ارائه هاسازمانبسیج و برحسب مورد برخی 

ها متداول نیست، اما سبب کاربردی بودن پژوهش، هراند ذکر اقدامات سازمانی در پژوهش

عملی برای  هایآموخته درسحاوی برخی  ،اقدامات ناشی از نتایج نگاری تجربهمستندسازی و 

 .این مسئله راهبردی خواهد بود

 تدوین برنامه درسی آمادگی دفاعی

فقدان برنامه درسی روزآمد، یکی از مشکالت مهم نظام تربیت و تعلیم درس آمادگی دفاعی است. 

بر اساس درک اهمیت تدوین برنامه روزآمد درسی آمادگی دفاعی، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع 

، مرکب از «بازنگری و تهیه محتوای درس آمادگی دفاعی»قدام به تشکیل کمیته تخصصی مقدس ا

 صالح و نیز خبرگان این حوزه تخصصی نمود.یذی هاسازمانکارشناسان مراجع و 

 :(1931)نمای راهبردی دفاع مقدس،  است از عبارتی کمیته بازنگری هابرنامهاهم اقدامات و 
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  مشترک و اخذ  نامهتفاهمطرح موضوع بازنگری برنامه درسی آمادگی دفاعی در کمیته

 مصوبات الزم درباره تدوین آن؛

 و  وپرورشسازمان بسیج و وزارت آموزش برگزاری جلسات مشترک با متوالیان

ی هاارزشیرعامل، بنیاد حف  آثار و نشر غصالح از قبیل سازمان پدافند یذی هاسازمان

ایجاد مفاهمه و  منظوربهو ...  احمرهاللمقدس، دبیرخانه سامان مدیریت بحران، دفاع 

آمادگی  نویس برنامه درسییشپادراک مشترک و هماهنگی اقدامات الزم برای تدوین 

 ؛دفاعی

  متولیان  عنوانبهیزان گروه درسی ربرنامهجلب همکاری و ایجاد مفاهمه با کارشناسان و

 ا  راهنمای تدریس و ...؛تألیف کتب درسی و کت

  منظوربهجلسه کمیته تخصصی  1نویس برنامه درسی و برگزاری بیش از یشپتهیه 

 ؛1شکل شماره  بر اساسی تدوین برنامه درسی هاگاماجرای 

 

امکان سازمانی ادامه موضوع از ، تدوین برنامه درسی آمادگی دفاعی پیشرفت مناسب باوجود

برنامه درسی  سازی نهاییشد؛ البته موضوع تدوین و  سلبپژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 

است.  شدهگرفتهاز سر  ای در سازمان پژوهش وزارت آموزش و پروشو کمیته در سازمان بسیج

شد تا مالک و منبع اصلی تولید محتوای آموزشی و یمتر انجام یشپبایست یمامری که 

ی درس آمادگی دفاعی قرار گیرد. الزم به ذکر است؛ عالوه بر موارد مذکور هماهنگی آموزشکمک

 اندرکاراندستی کشوری از معلمان و نظرسنجی دفاعی در خصوص آمادگالزم با دبیرخانه درس 

 دستورالعملی درس، بندبارمی و بندبودجهبکار گیری دبیران، درس در رابطه با شرایط و نحوه 

 : ساختار برنامه درسی آمادگی دفاعی1شکل 
 

1 تدوین اهداف اصلی•

2 تدوین اهداف ویژه•

9 پودمان1تعریف •

0 شایستگی برای هر پودمان2یا 1تعریف •

1 توانمندسازی برای هر شایستگی1تعریف •

4 موقعیت یادگیری برای هر توانمندسازی1تعریف الاقل •



 

 یعموم هایدر آموزش یدفاع یآمادگ یو آموزش یبرنامه درس یشناسبیآس  11

جامع بخش عملی درس آمادگی و شرایط اجرای آن، شیوه و زمان تدریس هفتگی درس، شرایط 

ین نحوه آزمون کشوری هماهنگ و یا داخلی این درس در تمامی انهموظایف آن و  دبیرخانه و

و سازمان  وپرورشآموزشمشترک بین وزارت  کارگروهک و مقرر گردیده تا ی آمدهعملبه هااستان

از  جامع به عمل آید. دستورالعملی تشکیل شود تا هماهنگی الزم در رابطه با این آموزدانشبسیج 

دیگر مشکالت برنامه درسی آمادگی دفاعی، ارائه کتا  دوم آمادگی دفاعی در مقطع دوازدهم برای 

آسیب جدی به  عمالًکه به دلیل فاصله زمانی از پایه نهم و گسسته شدن مطالب  هاستهنرستان

 ارائهشود که در اقدامی هماهنگ، موافقت اصولی مقام وزارت با یمآموزش آمادگی دفاعی وارد 

 است. شدهکسبدرس در پایه دهم هنرستان نیز به 

 کتب آمادگی دفاعی )نهم و دهم( نگاشت نواصالح و 

ها و منظور تحقق هدف بنیادین و خطیر انتقال ارزشعلوم و معارف دفاع مقدس، بهپژوهشگاه 

انتقال »آموز(، کارگروه میلیون دانش 10های آینده انقال  )حدود معارف دفاع مقدس به نسل

را تشکیل داد. اعضای این « مفاهیم علوم و معارف دفاع مقدس به کتب درسی آمادگی دفاعی

نظرانی از دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات اساتید و صاحب اند ازکمیته عبارت

 ریزیبرنامه و پژوهش راهبردی، مسئوالن و کارشناسان گروه درسی آمادگی دفاعی سازمان

دانشگاه جامع امام حسین )ع(، دانشگاه فرهنگیان، سازمان بسیج مستضعفین و سایر  آموزشی،

قانون  40کتب، برابر آنچه در ماده  نگاشت نومحوریت اصالح و  البته درنهایت ربط.مراجع ذی

، به سازمان بسیج واگذار گردید؛ لیکن دستاوردهای خوبی در ذکرشدهاستخدامی سپاه پاسداران 

های نهم و دهم )دوازدهم مقاطع حوزه انتقال مفاهیم دفاع مقدس در دو کتا  آمادگی دفاعی پایه

درصد حجم دو کتا  گردیده  27و منجر به اصالح بیش از  شدهحاصلدانش(  و هنرستان و کار

 نوسایر اقدامات در خصوص  و در کشور توزیع گردیده است. شدهاعمال 1931که در ااپ سال 

جایابی برای محتوای اعالمی از فرماندهی  -1اند از: کتب درسی آمادگی دفاعی عبارت نگاشت

ی در آموزمهارت»ه ستاد کل نیروهای مسلح، با عنوان ی کارکنان وظیفآموزمهارتقرارگاه مرکزی 

در کتا  آمادگی دفاعی پایه  شدهدرج، «های جدید در آینده شغلییتموفقسربازی، فرصتی برای 

ی درس آموزشکمکتولید بسته  -2و  دانش( و مقاطع هنرستان و کار دوازدهمدهم متوسطه )

و با هماهنگی گروه  وپرورشآموزشارت آمادگی دفاعی با همکاری شرکت صنایع آموزشی وز

 .وپرورشآموزشیزی ربرنامهدرسی آمادگی دفاعی سازمان پژوهش و 
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 اقدامات در حوزه تأمین و توانمندسازی معلمان درس آمادگی دفاعی

های درس آمادگی دفاعی با کمبود اکنون، برای تأمین معلم برای کالسوپرورش هموزارت آموزش

متخصص مواجه بوده و موجودی معلمان درس آمادگی دفاعی نیازهای کنونی و آتی نیروی انسانی 

نماید. همچنین ارائه درس توسط معلمان غیرتخصصی سبب اخالل در فرایند انتقال را تأمین نمی

با عنایت به  شود.مفاهیم آموزش آمادگی دفاعی و حتی گاهاً بروز تردید و انحراف فکری می

ر فرایند آموزش و انتقال دانش و ایجاد بینش و منش متناسب با اهداف اهمیت نقش معلمان د

آموزان؛ در این بخش مجموعه اقداماتی را که پژوهشگاه آموزشی درس آمادگی دفاعی برای دانش

« ایجاد دوره کارشناسی پیوسته آموزش آمادگی دفاعی»ربط در رابطه با های ذیبا همکاری سازمان

« برنامه توانمندسازی معلمان درس آمادگی دفاعی»و « ش آمادگی دفاعیساله آموزدوره یک»و 

 گردد.انجام داده است، ارائه می

رغم اینکه به :ايجاد دوره کارشناسی پیوسته آموزش آمادگی دفاعی )ويژه دانشگاه فرهنگیان(

ر وپرورش از بسیاری دروس دیگمیانگین ساعات درس آمادگی دفاعی در مقاطع تحصیلی آموزش

ساعت( لیکن  9ساعت و دوره دوم پایه دهم  2ساعت در هفته: دوره اول پایه نهم  1بیشتر است، )

که دروس با میانگین ساعت کمتر، از رشته معلم بوده، درحالیاین درس فاقد رشته تربیت

بر این اساس، با نگرش به آمار موجودی و ساعات تدریس  کارشناسی تخصصی برخوردارند.

 ریزیبرنامه مادگی دفاعی توسط معلمان، طی جلسات متعدد با معاون مرکزتخصصی درس آ

 وزارت متوسطه آموزش وپرورش، معاونتآموزش وزارت اطالعات فناوری و انسانی نیروی

وپرورش و ریاست دانشگاه فرهنگیان موضوع تصویب دوره کارشناسی پیوسته آموزش آموزش

در راستای پیگیری  و مراحل تصویب آن در دست اقدام است. قرارگرفته موردتوافقآمادگی دفاعی 

مستند به  ،(یاندانشگاه فرهنگ یژه)وی دفاع یآموزش آمادگتصویب رشته کارشناسی پیوسته 

وپرورش، مقرر وزارت آموزش« معلمریزی تربیتگروه هماهنگی برنامه» 291مصوبات جلسه 

ای مستقل، صالح در جلسهمراجع ذی کارشناسی، با حضور گردیده تا موضوع ایجاد دوره

 و مداقه قرار گیرد. موردبررسی

های کارشناسی، مرکب از مسئوالن و اعضای های تخصصی و کارگروهبرابر نتایج نشست

آموزش متوسطه نظری وزارت  دفتر پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، دانشگاه فرهنگیان،
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 آموزش پیوسته کارشناسی یل توجیهی ایجاد دورهترین دالوپرورش و سازمان بسیج، مهمآموزش

ای که تردیدی در گونهربط اعالم گردیده است بهدفاعی احصا و مکرراً به مبادی ذی آمادگی

رغم همه این گذارد. بهساله باقی نمیمدت یکضرورت ایجاد دوره کارشناسی و حتی دوره کوتاه

 وسی در این خصوص حاصل نشده است.موارد و انجام مکاتبات مکرر؛ لیکن نتیجه ملم

 ویژه)دفاعی  آمادگی آموزش اهم اقدامات پژوهشگاه در رابطه با ایجاد دوره کارشناسی پیوسته

 به شرح ذیل است: (فرهنگیان دانشگاه

 آمادگی آموزش تشکیل کارگروه تخصصی تدوین سرفصل رشته کارشناسی پیوسته 

 ؛(فرهنگیان دانشگاه ویژه)دفاعی 

  جلسات متعدد در سطوح عالی، خبرگی و کارشناسی با وزارت برگزاری

منظور تهیه بستر و شرایط الزم برای ایجاد دوره وپرورش و دانشگاه فرهنگیان بهآموزش

منظور رفع یکی از موانع کلیدی تأمین معلمان متخصص درس آمادگی کارشناسی، به

 دفاعی؛

 دانشگاه ویژه) دفاعی آمادگی آموزش پیوسته کارشناسی دوره توجیهی احصاء دالیل 

صالح )نامه شماره وپرورش و مراجع ذیو اعالم آن به مقام وزارت آموزش (فرهنگیان

 (24/1/31به تاریخ  940/1199/1/9110

  ویژه) دفاعی آمادگی آموزش پیوسته تدوین طرح رشته کارشناسی»تشکیل کمیته 

جلسه کارشناسی و  17بیش از  )برنامه تفصیلی دروس( و برگزاری« (فرهنگیان دانشگاه

 جلسات عالی هماهنگی سطوح مدیریتی؛

 درسی با اخذ تأییدیه دانشگاه فرهنگیان؛ برنامه دوم و اول تدوین فصول تهیه و 

به دلیل  :اساسنامه دانشگاه فرهنگیان( 83ساله آموزش آمادگی دفاعی )موضوع ماده دوره يك

و مطول بودن  سولمان درس آمادگی دفاعی از یکوپرورش، ناشی از کمبود معنیاز فوری آموزش

کسب نتیجه از برگزاری دوره کارشناسی پیوسته آموزش آمادگی دفاعی در دانشگاه فرهنگیان، 

اساسنامه دانشگاه فرهنگیان( که به تصویب  21ساله آمادگی دفاعی )موضوع ماده اجرای دوره یک

 وزارت «معلمتربیت ریزیبرنامه هنگیهما گروه»نامه رسیده است از کمیته مشترک تفاهم

های آن نیز با زمان سرفصل عناوین دروس و آموزشوپرورش در حال پیگیری است و همآموزش

 است. شدهتدویندانشگاه فرهنگیان 
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نظر به اینکه از مجموع معلمان درس آمادگی  :برنامه توانمندسازی معلمان درس آمادگی دفاعی

ها و فاقد مجوز تدریس از سازمان بسیج بوده و آموزش درصد آنان 07دفاعی، حدود 

طرح توانمندسازی افراد فاقد آموزش و مجوز »اند؛ مقرر گردید های الزم را کسب نکردهتوانمندی

آموزی( با هماهنگی معاون آموزش توسط سازمان بسیج )معاونت آموزش و بسیج دانش« تدریس

گردد. الزم به ذکر است که بسیاری از معلمانی که  وپرورش تدوین و اجرامتوسطه وزارت آموزش

دهند به دالیل مختلف، از قبیل میزان ساعات اندک در این درس اکنون این درس را آموزش میهم

قابلیت توانمندسازی و احراز شرایط را ندارند که بر  یا ضرورت توانایی در مباحث نظامی،

نکته مهم در موضوع توانمندسازی  افزاید.ز میمشکالت تأمین و توانمندسازی معلمان موردنیا

های ضروری ریزی صحیح و کارآمد برای بازآموزی و تجدید آموزشریزی و برنامهمعلمان، طرح

برای تمام معلمان درس آمادگی دفاعی است؛ اه دارای مجوز باشند یا برای احراز شرایط تحت 

نماید تا در تمام وجوه درسی ایجا  میباشند؛ اراکه روزآمدسازی برنامه  قرارگرفتهآموزش 

های جدید برای مدرسان برنامه درسی و آموزشی تجدیدنظر به عمل آید که مستلزم توانمندی

 خواهد بود.

 ها:پیشنهاد -ب

 یفرادستگاه یهادر بخش یساختار شنهاداتیپ

  استخدامی قانون  40ماده  1با توجه به نقش عالی ستاد کل نیروهای مسلح )موضوع تبصره

سپاه( و نقش محوری سازمان بسیج )به نمایندگی از سپاه پاسداران انقال  اسالمی(؛ ضمن 

صالح، تمهیدات الزم درباره های ذیای راهبردی مرکب از تمام سازمانتشکیل کمیته

 روزرسانی قوانین و مقررات مربوطه اقدام گردد.به

 آموزش بخش مهارتی و عملی رش برای وپروتمرکز و پشتیبانی راهبردی از وزارت آموزش

سایر  و آمادگی دفاعی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه پاسداران و ارتش

 رسد.صالح در امر آمادگی دفاعی ضروری به نظر میهای کشوری و لشکری ذیسازمان

  های متولی درس آمادگی دفاعی افزایی بین سازمانو هم رویه وحدتتفکیک وظایف، ایجاد

 های راهبردی از سطوح عالیماهنگیاز طریق ه
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 یدفاع یآمادگ یآموزش یو محتوا یحوزه برنامه درس شنهاداتیپ

  گانه یادگیری های یازدهدر حوزه« انقال  اسالمی و دفاع مقدس»ایجاد حوزه مستقل یادگیری

وپرورش و تشکیل گروه آموزشی ریزی آموزشی وزارت آموزشبرنامهدر سازمان پژوهش و 

شخصیت مستقل آموزشی و تربیتی برای این درس  و آمادگی دفاعی سبب ایجاد هویت

 گردد؛می

 عنوان طرح صالح بهاولویت تدوین برنامه درسی آمادگی دفاعی، با مشارکت تمام مراجع ذی

 آموزشی و اجرای درس آمادگی دفاعی؛ککالن و راهنمای تدوین متون آموزشی و کم

  از  فراترآموزشی؛ کتا  درسی و راهنمای تدریس و محتوای کمک نگاشت نوبازبینی و

در کتب درسی کنونی تجدیدنظر محدود وپرورش و قالب های وزارت آموزشبرنامه

 صورت سالیانه؛به

 معلمان و برای تشویق  ...ای، جایگاهی و های مناسب رتبهتمهید و اعطای مشوق

 به مشارکت در امر مهم درس آمادگی دفاعی؛ اندرکاراندست

 یدفاع یآمادگ سیمعلمان و تدر یو توانمندساز نیدر حوزه تأم هاشنهادیپ
  طرح موضوع و تصویب عنوان رشته کارشناسی پیوسته آموزش آمادگی دفاعی )ویژه دانشگاه

وپرورش از آموزش وزارت «معلمتربیت ریزیبرنامه هماهنگی گروه»فرهنگیان( در جلسه 

 جهت ابالغ به دانشگاه فرهنگیان؛ مزبور طریق دبیرخانه گروه

  21ساله آموزش آمادگی دفاعی )موضوع ماده طرح موضوع و تصویب عنوان دوره یک 

 وزارت «معلمتربیت ریزیبرنامه هماهنگی گروه»اساسنامه دانشگاه فرهنگیان( در 

 وپرورش؛آموزش

 های مجازی و یا های ضمن خدمت، آموزشلزوم اتخاذ تدابیر ضروری از قبیل برگزاری دوره

 ساله یا مجوز جذ  نیروی انسانی؛های یکاخذ مجوز برگزاری دوره

 های طولی و عرضی ضمن خدمت برای های موجود از قبیل دورهگیری از ظرفیتبهره

 روی انسانی متخصص با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح.توانمندسازی دبیران یا تأمین نی

  واجد شرایط توسط سازمان بسیج و وزارت  مهارتی اندتوانمندسازی دبیران

 .مدتکوتاه صورتبهبرای رفع بخشی از نیازها  وپرورشآموزش
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 091، ص 19472
 آموزش  دومدهم، دوره  هيپا ،یدفاع یآمادگ" ،(1933) یآموزش یزیرپژوهش و برنامه سازمان

 رانیا یدرس یهاتهران: شرکت ااپ و نشر کتا  ،یدرس یهاکتا  فی، دفتر تأل"متوسطه
  نهم، دوره اول آموزش  هيپا ،یدفاع یآمادگ" ،(1933) یآموزش یزیرسازمان پژوهش و برنامه

 رانیا یدرس یهاتهران: شرکت ااپ و نشر کتا  ،یدرس یهاکتا  فی، دفتر تأل"متوسطه
  لیتحل" ،(1931صادق )محمد ،یزاده جهرمترا  ؛نیحس ،یسرآبادان ؛رضا ،یاکبر ؛رضایعل ،هیسجاد 

 یمطالعات راهبرد ،"گرا پیامدگرا و  فهیوظ هاینظريهاز منظر  یسرباز فهیخدمت وظ یاخالق
 231-911 صص (.21)1 ،یعموم گذاریسیاست

  يیدر دوره راهنما یدفاع یدرس آمادگ یلیافت تحص ليدال یبررس" ،(1917) یعل نام،مانیسل، 
 "بشهرستان بنا آموزیدانش جیبس

 وابسته به جامعه  یدفتر انتشارات اسالم ،"اآلياتکشف"(، 1939محمدرضا ) دیس ،یکرمان یاثیغ(
 .قم( هیحوزه علم نیمدرس

  المحقق: بکری "کنز العمال فی سنن األقوال واألفعال" ،(ق هت. 1071) نیالدبن حسام یعل ،یمتق ،
 صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة -حیانی 

 یدهو سازمان دیتول یهاروش" ،(1934محمدرضا ) ،یمقداد ؛شها  ،یقهرمان ؛محمود ،یمعاف 
اولین همایش ملی علوم و معارف دفاع ، "یدرس یهابرنامه دفاع مقدس در یهاآموزه یمحتوا

 11-07صص ، وپرورشآموزشمقدس در 

 :هاتیسا -ب
  -https://www.amar.org.ir -: درگاه ملی آمار، به آدرس

 http://chap.sch.ir/books/8028 -های درسی، به آدرس: پایگاه ملی کتا 
 http://oerp.ir -، به آدرس: وپرورشآموزشی وزارت آموزش یریزسازمان پژوهش و برنامهپایگاه 

 https://sccr.ir -ی، به آدرس: انقال  فرهنگ یعال یشورا
 (،1917) یاسالم یمجلس شورا هایمرکز پژوهش

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91961 -: آدرس به هامرکز پژوهش ینترنتیا گاهیدر پا دسترسیقابل 
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