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دریافت مقاله99/06/60 :

پذیرش مقاله99/00/10 :

چكیده
برنامه درسی آمادگی دفاعی در نظام آموزشهای عمومی ،از بسترهای اصلی انتقال دانش و مهارتهای
مقدماتی و همگانی دفاعی (عامل و غیرعامل) به نسل آتی کشور است .هماکنون ،کیفیت و کمیت عناصر
اصلی برنامه درسی آمادگی دفاعی پاسخگوی نیازهای دفاعی کشور در حوزه جنگ سخت و نرم نیست و به-
رغم بسترهای مناسب قانونی ،آموزشهای مربوطه جایگاه مناسبی در برنامههای آموزش عمومی ندارد .این
مقاله ،گزارش پژوهشی اقدامات و فعالیتهای پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس و سازمانهای همکار
در سالهای  1931و  1931است که متناسب با مفاد تفاهمنامه بین وزارت آموزشوپرورش و ستاد کل
نیروهای مسلح تنظیم گردیده است .هدف پژوهش ،آسیبشناسی «برنامه درسی آمادگی دفاعی» و
«سازوکارهای آموزشی و تربیتی معلمان» و درنهایت ارائه پیشنهادات راهبردی برای احراز جایگاه واقعی
برنامه درسی آمادگی دفاعی است .پژوهش از نوع کاربردی است و دادهها و اطالعات آن با روش کتابخانهای
و میدانی جمعآوریشده؛ به این منظور ،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 است؛
پسازآن ،وضع موجود برنامه درسی آمادگی دفاعی بر اساس بررسی میدانی تشریح و تجزیهوتحلیل شده و
آسیبها و نقاط ضعف آن احصاء شده است؛ و در مرحله بعد ،اقدامات پژوهشگاه در هماهنگی با سایر
مراجع ذیصالح در رابطه با برنامه درسی و آموزشی آمادگی دفاعی ذکرشده؛ و درنهایت ،پیشنهادات
راهبردی برای احراز جایگاه واقعی درس آمادگی دفاعی ارائهشده است.
واژگان کلیدی :برنامه درسی ،درس آمادگی دفاعی ،توانمندسازی معلمان ،وزارت آموزشوپرورش.
 1دکتری جغرافیای سیاسی ،پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدسamelhami@yahoo.com ،
 2دانشیار دانشگاه جامع امام حسین

(علیهالسالم)
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مقدمه
موضوع جهاد درراه خداوند باریتعالی و دفاع از دین و مملکتت استالمی از انتان اهمیتت و
ضرورتی برخوردار است که در بیش از  077آیه و  11سوره قترآن کتریم بتدان اشتارهشتده استت
(غیاثی کرمانی .)17 :1939 ،پیامبر خاتم ،حضرت محمد(صلیا ...علیه و آله و ستلم) نیز بتر فراگیتری فنتون
نظامی برای کودکان تأکید فرمودهاند (متقتی 1071 ،هتت :ج  11ص  .)211همچنتین حضترت امتام
علی(علیهالسالم) جهاد را دری از درهای بهشت ،لباس تقوا ،زره محکم و سپر مطمئن ختدا دانستتهانتد
که مؤمن ،در تمام اوقات شبانهروز ،باید خود را آماده آن بداند (نهجالبالغه  -خطبه « .)21دفتاع از
جان و مال و نوامیس امت اسالمی»« ،رفتع فتنته در بتالد استالمی» و «جلتوگیری از فستاد درروی
زمین»« ،تثبیت حاکمیت اهلل»« ،ذلیل کردن دشمنان اسالم» و «حمایت از مظلوم» ازجمله اهداف مهم
جهاد درراه خدا و بایستههای تمهید ملزومات ،امکانات و تجهیزات موردنیتاز آن استت و اتهبستا
آموزش و مهارت ورزی برای آمادگی در جنگ (سخت و نرم) از همه ملزومات دیگتر آن مهتمتتر
باشد.
ازآنجاکه صحنه جنگ و نبترد ،آوردگتاه بتهکتارگیری تمتام استتعدادها بشتری استت ،کستب
مهارتهای متنوع موردنیاز برای پیتروزی درنبترد نیتز مستتلزم اجترای طیتف وستیع و جتامعی از
آموزش های پایه و تخصصی است .وجتو

آمتوزشهتای عمتومی و تخصصتی بترای جوانتان و

نوجوانان ،به عنوان هسته اصتلی سترمایه انستانی دفتاعی کشتور ،در جنتگ تحمیلتی هشتتستاله،
بیشازپیش نمایان شد .بر این اساس ،دولت و نیروهای مسلح ج.ا .ایران مکلف بته برنامتهریتزی و
به کارگیری توان و امکانات الزم برای آموزش آمادگی دفاعی بته جوانتان و نوجوانتان مشتغول بته
تحصیل در مقاطع آموزش های عمتومی شتدند .در ایتن راستتا ،بستترها و ستازوکارهای قتانونی و
حقوقی مناسبی برای آموزش آمادگی دفاعی در مقاطع و سطوح مختلف تحصتیلی بته عمتل آمتد.
ازجمله توجه به امر آموزش آمادگی دفاعی در ماده  40قانون استتخدامی ستپاه پاستداران انقتال
اسالمی (مصوبات مجلس شورای اسالمی1917 ،؛ روزنامته رستمی )091 :1917 ،و نیتز مصتوبات
هیئت دولت و تصویبنامههای شورای عالی آموزشوپترورش و شتورای عتالی انقتال
(دبیرخانه شورای عالی انقال

فرهنگتی

فرهنگی )1931 ،قابلمالحظه است.

تعبیر رایج از دفاع مقدس و جنگ تحمیلی که آن را یک دانشگاه دانستهاند ،اشاره به این نکتته
دارد که جنگ تحمیلی را میتوان منشأ بسیاری از پیشرفتهای علمی و خودباوریهای متخصصان
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در عرصههای مختلف دانست .البته نگاه نقادانه و راهبردی به آموزش های پایه و تخصصی نظتامی
در دوران دفاع مقدس ،میتواند اراغ راهی برای آمادگی در عرصههای آتی انقال  ،اه در حتوزه
جنگ نرم و اه در عرصه جنگ سخت باشد.
بر اساس بررسی بهعملآمده ،کیفیت و کمیت عناصر اصلی برنامه درسی آمادگی دفاعی در
وزارت آموزشوپرورش ،پاسخگوی نیازهای اولیه دفاعی کشور در حوزه جنگ سخت و نرم
نیست و مطابق قوانین موضوعی (ماده  40قانون استخدامی سپاه پاسداران انقال

اسالمی) ،حد

انتظارات اولیه را نیز پوشش نمیدهد .برنامه درسی از حیث اهار فرایند اساسی «طراحی»،
«تدوین»« ،اجرا» و «ارزشیابی» نیازمند بازنگری و روزآمدسازی است و از حیث عناصر اصلی
برنامه درسی از قبیل اهداف آموزشی ،محتوا ،زمان ،توانمندی و شایستگیهای علمی و تخصصی
معلمان و مواد آموزشی پشتیبان داار ایرادات اساسی است .بههرروی ،سیالیت و پویایی عناصر
اصلی جنگ ،گسترش و نو شوندگی بنیادین ابزارهای جنگی (نرم و سخت) و تغییرات سریع و
اساسی محیط فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ایجا

مینماید تا دستاندرکاران حوزه

دفاعی و تربیتی کشور ،اقدامات اساسی و ضروری درباره کیفی سازی آموزشهای آمادگی دفاعی
همهجانبه و مجهز کردن نسل آتی کشور برای دفاع در حوزه جنگ سخت و نرم را در اولویت
برنامههای خود قرار دهند.
در راستای این وظیفه خطیر ،در سالهای  34و  ،31بر اساس تفاهمنامه بین ستاد کل نیروهای
مسلح و وزارت آموزشو پرورش ،پژوهشتگاه علتوم و معتارف دفتاع مقتدس بتا همکتاری ستایر
سازمانهای ذیربط از قبیل سازمان بسیج مستضعفان و بنیاد حفت آثتار و نشتر ارزشهتای دفتاع
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
پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارتخانه و دانشگاه فرهنگیتان بته انجتام رستانده استت .در ایتن
جستار که نتیجه مطالعه و بررسی راهبردی در دانشگاه عالی دفاع ملی -پژوهشگاه علوم و معتارف
دفاع مقدس و برگتزاری ده هتا جلسته عتالی و کارشناستی و اقتدامات علمتی و پژوهشتی طیتف
گسترده ای از محققان و اساتید حوزه دفاع مقدس و آموزشهای عمومی است؛ دستاوردهای علمی
و پژوهشی و اقدامات پژوهشگاه ،در پاسخ به یک مسئله راهبردی که همانا «آستیبشناستی برنامته
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درسی و آموزشی آمادگی دفاعی؛ گزارش اقدامات و پیشتنهادات راهبتردی» استت ،ارائته گردیتده
است.
سؤاالت پژوهش به این قرار است که -1 :درس آمادگی دفاعی از اه جایگاه قانونی
برخوردار است؟  -2اه آسیبها و نقاط ضعفی بر وضع موجود برنامه درسی آمادگی دفاعی وارد
است؟  -9راهکارهای مناسب برای احراز جایگاه واقعی برنامه درسی آمادگی دفاعی و رفع آسیب-
ها کداماند؟
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
است؛ پسازآن ،وضع موجود برنامه درسی آمادگی دفاعی (محتوا و عناصر اصلی برنامه درسی،
متون درسی ،کمکدرسی ،کیفیت و زمان تدریس و وضعیت کمی و کیفی معلمان) بر اساس
بررسی میدانی تشریح و تجزیهوتحلیل شده و آسیبها و نقاط ضعف آن احصاء شده است؛ و در
مرحله بعد ،اقدامات پژوهشگاه در هماهنگی با سایر مراجع ذیصالح در رابطه با برنامه درسی و
آموزشی آمادگی دفاعی بهعنوان تجربهای متکی بر رویکرد علمی و پژوهشی ذکرشده (در حوزه
برنامه درسی و تأمین و توانمندسازی معلمان)؛ و درنهایت ،پیشنهادات راهبردی برای احراز جایگاه
واقعی درس آمادگی دفاعی ارائهشده است.
مبانی نظری
 -پیشینه تحقیق:

در بررسی پیشینه تحقیقات انجامشده مشخص شد که پژوهشهایی باهدف بررسی برخی جوانب
این موضوع انجامشده است؛ لیکن پژوهشی که دقیقاً به این موضوع و اهداف آن پرداخته باشند
وجود ندارند .برای مثال رحمانی و سلیمانی در مقالهای با عنوان «بررسی میزان موفقیت درس
آمادگی مدارس پسرانه شهر تهران» ،باهدف ارزیابی موفقیت اجرای این برنامه درسی ،به این نتیجه
رسیدهاند که این برنامه در نیل به اهداف نگرشی ،مهارتی و شناختی موفقیت نسبی داشته؛ در رابطه
با سنجش تناسب نیز برنامه درسی تناسب کافی با اهداف مصرح قانونی ندارد ( .)121 :1910یا
سلیماننام در پژوهشی با عنوان «بررسی دالیل افت تحصیلی درس آمادگی دفاعی در دوره
راهنمایی» ،بر اساس برنامه درسی و نظام آموزشی قدیم به تجزیهوتحلیل و ارزیابی دالیل افت
تحصیلی دانشآموزان پرداخته که این پژوهشها بهرغم دستاوردهای مفیدی که داشتهاند ،به دلیل
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قدیمی بودن از حیث زمان اجرا و تغییر شرایط و عوامل مؤثر ،نیازمند بهروزرسانی و تکرار
پژوهش هستند (.)1 :1917
سجادیه و همکاران در مقالهای با عنوان «تحلیل اخالقی خدمت وظیفه سربازی از منظر
نظریههای وظیفه گرا و پیامد گرا» به برخی الزامات و ظرفیتهای درس آمادگی دفاعی برای
ارتقای کیفی خدمت وظیفه اشارهکردهاند لیکن این حوزه نقش محوری در پژوهش آنها ندارد
(.)911 :1931
 مفهوم شناسی:آموزش عمومی:

شامل دورههای آموزش ابتدایی تا اخذ دیپلم است .کلیه افراد دانشآموز پس از

ورود به اولین محیط آموزشی جزو دسته آموزشگیرندگان عمومی قرار میگیرند (مرکز ملی آمار).
این آموزشها بنا به مقتضیات و شرایط حاکم بر زندگی فردی و اجتماعی ،باید بهوسیله دستگاهها
و سازمانهای ذیربط به آحاد جامعه ارائه شود (احمدی.)232 :1913 ،
درس آمادگی دفاعی :این درس با آغاز جنگ تحمیلی بهصورت غیررسمی در مدارس ارائه میشد و
از سال  1941بهطور رسمی وارد برنامههای درسی آموزشوپرورش شد .برنامه درسی آمادگی
دفاعی درصدد تربیت نسلی مؤمن ،شجاع ،بااراده ،غیور ،مقاوم و توانمند در برابر جنگ همهجانبه
سخت و نرم دشمنان است؛ نسل هوشمند و باانگیزهای که موقعیت و جایگاه خود را تشخیص
دهد و با افزایش آگاهی و مهارتهای دفاعی خویش آماده دفاع از ارزشها باشد .هدف اصلی این
درس کسب دانش و شناخت فرهنگ دفاع و سپس فراگیری مهارتهای دفاع نظامی و غیرنظامی
میباشد .درس آمادگی دفاعی در حال حاضر جزء دروس الزامی دوره اول و دوم متوسطه است.
ارزشیابی این درس بر اساس  12نمره کتبی توسط دبیر درس و  1نمره عملی توسط مربی رسمی
نواحی مقاومت بسیج صورت میگیرد (سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی.)1933 ،
برنامه درسی:

مجموعه شایستگیهای عقالنی ،ایمانی ،علمی ،عملی و اخالقی در یک حوزه

یادگیری و تربیتی برای آموزش به مخاطبانی خاص ،از طریق فعالیتهای کالسی و فوقبرنامه که
تحت رهبری و هدایت مدرسه بر اساس اصولی مصو

به اجرا گذاشته میشود و مورد ارزشیابی

قرار میگیرد (سند برنامه درسی ملی.)1931 ،
برنامه درسی آمادگی دفاعی:

مجموعهای از صالحیتهای فکری و عقالنی ،باورها و اعتقادات،

دانشها ،مهارتهای عملی و فضیلتهای اخالقی مرتبط باارزشها و معارف دفاع مقدس که در
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پاسخ به نیازها و عالیق فردی ،محلی ،منطقهای ،ملی و جهانی در حوزه آمادگی دفاعی و پدافندی
در برابر تهدیدات و تهاجمات نظامی و غیرنظامی دشمن و مخاطرات انسانی و طبیعی در محیط
زندگی دانش آموزان طراحی ،تدوین و در مدارس به اجرا گذاشته میشود تا دانش آموزان از
طریق درک موقعیتها و انجام فعالیتهای عملی در شرایط فرضی و یا واقعی بتوانند صالحیت و
مهارتهای دفاعی و پدافندی خود را در حد انتظارات برنامه درسی ارتقا بخشند (معافی:1934 ،
.)11
مباحث نظری و جایگاه آمادگی دفاعی در قوانین و مقررات و اسناد باالدستی

بر اساس بند  11اصل سوم قانون اساسی :دولت جمهوری اسالمی ایران مکلف است همه امکانات
را برای تحقق امر «تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حف استقالل
و تمامیت ارضی و نظام اسالمی کشور» بکار گیرد (قانون اساسی ،اصل  ،9بند  .)11اصل 111
قانون اساسی نیز تصریح دارد که بهحکم آیه شریفه ،وَأَعِدُُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَُّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ
الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَُّ اللَُّهِ وَعَدُوَُّکُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَُّهُ یَعْلَمُهُمْ (سوره انفال،

1)47

دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین
اسالمی فراهم نماید ،بهطوریکه همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری
اسالمی ایران را داشته باشند (قانون اساسی ،اصل .)111
مستند به مفاد ماده  40قانون استخدامی سپاه پاسداران انقال

اسالمی ،مصو

،1917/1/20

وزارت آموزشوپرورش موظف است با هماهنگی و نظارت سپاه ،نسبت به اجرای آموزشهای
تئوری و عملی نظامی در قالب دروس اجباری ،در بین محصلین مقاطع مختلف تحصیلی ،بهمنظور
تحقق ارتش بیستمیلیونی ،ایجاد عالقه و آمادگی دفاعی و حف و تداوم آن در زمینههای دفاع
نظامی ،غیرنظامی و مقاومت محلی به ترتیب زیر اقدام نماید:
الف -در مقطع راهنمایی حداقل  2ساعت در هفته بهصورت تئوری و یک روز در سال بهصورت
اردوی عملی.

1و شما (ای مؤمنان) در مقام مبارزه با آن کافران خود را مهیا کنید و تا آن حد که بتوانید از آذوقه و تسلیحات و
آالت جنگی و اسبان سواری زین کرده برای تهدید و تخویف دشمنان خدا و دشمنان خودتان فراهمسازید و نیز
برای قوم دیگری که شما بر (دشمنی) آنان مطلع نیستید (مراد منافقاناند که ظاهراً مسلم و باطناً کافر محضاند) و
خدا بر آنها آگاه است.
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 در مقطع متوسطه حداقل  9ساعت در هفته بهصورت تئوری و  9روز در سال بهصورتاردوهای عملی بهنحویکه در پایان دوره متوسطه معادل آموزشهای مقدماتی نظاموظیفه را
گذرانده باشند.
تبصره  -1آییننامه اجرایی این ماده شامل نحوه نظارت سپاه و همکاری و هماهنگی بین سپاه و
آموزشوپرورش و محتوی و نحوه تنظیم مواد درسی و کالسها و اردوهای عملی و نحوه معافیت
از اردوهای عملی و نحوه احتسا

نمرات ،با توجه به سایر مواد این قانون توسط ستاد کل سپاه،

وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و آموزشوپرورش تهیه و پس از تأیید ستاد کل به
تصویب هیئتوزیران میرسد.
تبصره  -2اجرای برنامهها ،آموزشها و سازماندهی الزم بهمنظور ایجاد عالقه و جاذبه نسبت به
دفاع با استفاده از کتب درسی نو ،برنامههای ضمن تحصیل و صداوسیما در مقطع ابتدایی مطابق
آییننامهای است که توسط وزارت آموزشوپرورش و با هماهنگی سپاه تهیه و به تصویب
هیئتوزیران میرسد.
تبصره  -9آموزشهای موضوع این ماده برای زنان متناسب با شرایط آنها ،بهویژه درزمینه امداد،
پشتیبانی ،مقاومت محلی و دفاع غیرنظامی خواهد بود.
تبصره  -0آموزشهای مقطع راهنمایی معادل دوره آموزش عمومی مقدماتی بسیج میباشد و
آموزشهای مقطع متوسطه معادل دوره آموزش عمومی تکمیلی بسیج بوده و معادل دو ماه از
خدمت وظیفه عمومی افراد محسو

میشود( .مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی)1917 ،

آموزش دفاعی در سال  1941بارأی شماره  914مورخه  1941/2/21شورای عالی آموزشوپرورش
وارد برنامه درسی دوره راهنمایی شد .برای تأمین ساعت این درس یک ساعت از درس حرفهوفن
پایه دوم راهنمایی کم شد و در عوض به آموزش دفاعی اختصاص یافت .همچنین بر اساس
مصوبات جلسه  ،027مورخه  ،1944/4/11جلسه  047مورخه  1941/4/21و جلسه  114مورخه
 1943/1/24جایگاه درس آمادگی دفاعی در نظام آموزشی کشور استحکام یافت .همچنین به استناد
مصوبه مورخه  1917/1/21مجلس شورای اسالمی که بر اساس ماده  40قانون مقررات استخدامی
سپاه پاسداران انقال

اسالمی میباشد ،در اجرای بخشی از مادهقانونی پیشگفته ،آموزشوپرورش

موظف به اجرای درس آمادگی دفاعی برای دوره راهنمایی با حداقل  2ساعت و دوره متوسطه نیز
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 9ساعت رسمی در برنامه آموزش هفتگی میشود( .مجموعه مصوبات شورای عالی
آموزشوپرورش)1912 ،
بر اساس تفاهمنامه مشترک ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت آموزشوپرورش (19110/1/1429
  ،)34/12/4پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس به نمایندگی از ستاد کل نیروهای مسلح ووزارت آموزشوپرورش ،در راستای تحول بنیادین آموزشوپرورش و مصوبه جلسه  090مورخه
 1911/0/97شورای عالی انقال

فرهنگی ،موضوع مادهواحده پیشبینی و اختصاص درس آشنایی

باارزشهای دفاع مقدس برای تدریس در دانشگاهها و مدارس و نیز ماده  40قانون استخدامی سپاه
پاسداران انقال

اسالمی ،مصو

 1917/1/91مجلس شورای اسالمی و آئیننامه اجرایی آن ،توافق

نمودند تا در محورهای ترویج علوم معارف و ارزشهای دفاع مقدس تسهیل و تهیه مواد ،منابع و
محتوای آموزشی پیرامون دستاوردهای دفاع مقدس ،تولید بستههای آموزشی و کمکآموزشی و
آموزش نیروی انسانی و متخصص در آموزشوپرورش همکاری و مشارکت نمایند.
در جمعبندی بررسی جایگاه و بسترهای قانونی درس آمادگی دفاعی باید گفت؛ باوجود
تالشهای زیادی که توسط سازمانهای متولی درس آمادگی دفاعی در سالهای اخیر انجامشده
است ،استفاده بایسته و مطلوبی از ظرفیتهای قانونی برای ارتقای جایگاه این درس به عمل نیامده
و عمالً این درس در حاشیه نظام آموزش عمومی قرارگرفته است.
اقدامات کارشناسان پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس و نیز توجه ویژه به موضوع درس
آمادگی دفاعی از سوی ریاست ستاد کل نیروهای مسلح ،در تصویب و ابالغ نظام آموزش بسیج
که محوریت آن را آموزش دروس آمادگی دفاعی تشکیل میدهد ،فضا و شرایط مطلوبی را برای
احراز جایگاه واقعی این دروس ایجاد خواهد کرد .الزم به ذکر است :متناسب با انتظار قانونگذار
و نیز شایستگیهای مورد انتظار از آموزش درس آمادگی دفاعی ،دو حد انتظار در این آموزشها
موردنظر است :نخست ،حد انتظار اولیه در مقطع متوسطه اول (پایه نهم) که در این مقطع تراز
مهارتی و دانشی فارغالتحصیالن باید به سطح مقدماتی یا همان رزم عمومی مقدماتی برسد؛ و در
سطح دوم ،دوره دوم متوسطه یعنی پایه نهم متوسطه نظری یا پایه دوازدهم هنرستان و کار و دانش
که میبایست آموزشها به سطح تکمیلی برسند .بهعبارتدیگر برابر ماده  40قانون استخدامی سپاه،
مجموعاً آموزش آمادگی دفاعی مدارس ،همتراز رزم مقدماتی یا دوره آموزش سربازی است .البته
بررسی مقدورات و امکانات سختافزاری و نرمافزاری آموزشی ،بیانگر فاصله زیاد شرایط موجود

آسیبشناسی برنامه درسی و آموزشی آمادگی دفاعی در آموزشهای عمومی

آموزشهای آمادگی دفاعی با شرایط مطلو

موردنظر قانونگذار است .هراند قانون این ظرفیت

را ایجاد کرده که اگر آموزش آمادگی دفاعی بهخوبی اجرا شود ،در صورت تمهید سایر سازوکارها،
دانشآموزان فارغالتحصیل دبیرستان میتوانند طی آموزش آمادگی دفاعی ،آموزش عمومی سربازی
را فرابگیرند .این موضوع میتواند فرصتی بزرگ و راهبردی برای صرفهجویی در توان و سرمایه
انسانی ملی تلقی گردد و برای نیروهای مسلح نیز یک صرفهجویی عمده در هزینههای آموزش
سربازی رقم میخورد.
معرفی عناصر اصلی برنامه درسی آمادگی دفاعی

0

برنامههای درسی ،هسته اصلی فرایندهای مختلف نظامهای آموزشی هستند که فلسفه وجودی نهاد
آموزشی را نیز شکل میدهند .با توجه به خواستگاههای دینی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی و نیز
تهدیدات نظامی و غیرنظامی و انواع مخاطرات طبیعی و انسانی موجود در کشور و به دلیل
تحوالت سریع و فراگیر در حوزههای فرهنگ و جامعه و علم و فناوری و بر اساس نیازسنجیهای
جدید ،برنامهریزی درسی ناگزیر از بازنگری در محتوای خود است.
از منظر مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،برنامه درسی ،مجموعه فرصتهای
تربیتی نظاممند و طرحریزیشده (از سطح ملی ،منطقهای و محلی تا مدرسه و کالس درس با طیف
مخاطبان بسیار گسترده و فراگیر تا بسیار محدود) و نتایج مترتب بر آنها تلقی میگردد که متربیان
برای کسب شایستگیهای الزم جهت درک و اصالح موقعیت بر اساس نظام معیار (اسالمی) در
معرض آنها قرار میگیرند تا با تکوین و تعالی پیوسته هویت خویش ،مرتبه قابل قبولی از آمادگی
برای تحقق حیات طیبه در همه ابعاد را به دست آورند .برنامه درسی نیز محصول برنامهریزی
درسی است( .مبانی نظری تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت.)219 :1937 ،
بر اساس تعریف سند برنامه درسی ملی ،از برنامه درسی ،فرایند برنامهریزی درسی آمادگی
دفاعی شامل اهار مرحله اساسی :طراحی ،تدوین ،اجرا و ارزشیابی است؛ که میبایست در یک
بافت منسجم و یکپاراه ،همسو و هماهنگ با غایت و اهداف نظام تربیت رسمی و عمومی
سازماندهی شود (مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزشوپرورش .)912-919 :1937 ،هر یک از
مؤلفههای اصلی فرایند برنامهریزی درسی بهصورت مختصر معرفی میشوند:
1الزم به ذکر است برخی مطالب این بخش برگرفته و اقتبتاس از نتتایج «اولتین همتایش ملتی علتوم و
معارف دفاع مقدس در آموزشوپرورش» است.
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 -1طراحی برنامه درسی :در درجه نخست ناظر بر تعیین ویژگیهای عام نقشه یادگیری است که
طی خاستگاه ارزشی برنامه درسی و سایر مؤلفههای برنامه درسی با عنایت به تحلیل وضع موجود
و مطلو

(نیازسنجی) ،منطق برنامه ،مقصد آموزشی ،اهداف آموزشی ،رویکرد برنامه درسی،

انتظارات یادگیری ،مخاطبان ،محتوا ،شیوه سازماندهی محتوا ،رویکرد یادگیری و راهبردهای
تدریس ،شیوه ارزشیابی ،ویژگیهای بسته آموزشی ،نحوه پشتیبانی از برنامه درسی و صالحیت
معلم برای اجرای برنامه درسی مشخص میشود.
در طرحریزی برنامه درسی یک حوزه یادگیری ،توجه به اسناد باالدستی آموزشوپرورش،
مصوبات قانونی ،مراجعه به پژوهشها ،نیازسنجی ،انتخا

مدل برنامهریزی درسی ،توجه به

رویکرد کالن برنامه درسی (الگوی فطرت گرایی توحیدی) انتخا

یک و یا اند نظریه برنامه

درسی (قابلیت محوری ،عالیق دانشآموز ،نیازهای اجتماعی ،رشد گرا ،فرایند شناختی ،رشتههای
علمی ،انسان گرایانه و ،)...تعیین عناصر برنامه درسی با مشارکت برنامه ریزان درسی ،نماینده
معلمان و سایر ذینفعان و گروههای تصمیم گیر [که در اینجا نیروهای مسلح و اسناد باالدستی آن
میباشند] یک ضرورت اساسی است .در غیر این صورت برنامه درسی از اعتبار منطقی و قانونی
برخوردار نیست( .سند برنامه درسی ملی.)1931 ،
 -2تدوین برنامه درسی :ناظر بر انتخا
معیارها بهصورت مکتو

و سازماندهی محتوا بر اساس یک سری از اصول و

(ساده ،عمومی و نیمه تخصصی ،تخصصی و بسیار پیشرفته) ،تصویر،

عکس ،طرحهای گرافیکی و غیر مکتو

(ویدئو ،سی دی ،کتا های الکترونیکی ،و سایت)

برمبنای راهنمای برنامه درسی حوزه یادگیری در قالب بسته آموزشی برای دانشآموز( ،کتا
درسی ،کتا

کار ،نرمافزارهای آموزشی ،نرمافزار ارزشیابی ،فهرست کتا های کمکآموزشی و یا

نرمافزارهای آموزشی مکمل) بسته آموزشی برای معلم (کتا
برای معلم ،ارزشیابی برای معلم ،کتا

راهنمای معلم ،نرمافزار آموزشی

مرجع برای معلم) و در مواردی خانوادههای دانش آموزان

است.
با توجه به سطوح مختلفی که برای آموزش آمادگی دفاعی و پدافندی در نظر گرفتهشده پنج سطح
میتوان برای آن در نظر گرفت :سطح پیش آمادگی (دوره ابتدایی) ،سطح آمادگی دفاعی (دوره اول
متوسطه) ،سطح نیمه تخصصی (دوره دوم متوسطه) ،سطح تخصصی (دانشگاههای نظامی و مراکز
پدافندی و سطح بسیار پیشرفته در سطوح عالی نظامی و پدافندی).
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 -9اجرای برنامه درسی :ناظر بر رخدادهایی است که اگونگی عملیاتی ساختن برنامه درسی را
در مدارس مشخص میکند و شامل ابعادی اون :آمادهسازی معلمان برای تدریس ،بیان انتظارات
یادگیری از دانش آموزان نحوه تدریس برنامه و استفاده از وسایل کمکآموزشی و یا نرمافزارهای
آموزشی تغییر در دانش و نحوه پشتیبانی ذینفعان از برنامه است.
 -0ارزشیابی از برنامه درسی :ناظر بر فرایند دریافت دادههای معتبر از دانش آموزان و نحوه اجرای
برنامه برای بازسازی و بهسازی مداوم برنامه درسی است .ارزشیابی از فراگیران بر اساس ماهیت
محتوا (نظری – عملی و یا عملی) ،شیوهها و ابزارهای معین و در فاصلههای زمانی مختلف و
اصول مصو

صورت میگیرد .ارزشیابی از برنامه درسی به کمک مدلهای مختلف (تحقق

اهداف ،سیستمی ،هدف آزاد ،ارزیابی عملی مهارتی و غیره صورت میگیرد).
الزم به ذکر است که درس آمادگی دفاعی بهعنوان یکی از دروس ضروری برای آماده نمودن
نسل آتی انقال

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

پیش نویس آن در کارگروه تخصصی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس تهیه و در جلساتی
موردبررسی و تجزیهوتحلیل قرار گرفت؛ لیکن به دالیلی که در ادامه بدان خواهیم پرداخت ،سند
برنامه درسی نهایی نشد.
روششناسی
این پژوهش از نوع کاربردی است و دادهها و اطالعات آن با دو روش :کتابخانهای ،از طریق
مطالعه اسناد باالدستی ،کتب و محتوای برنامه درسی و متون علمی با استفاده از ابزار فیشبرداری؛
و روش میدانی ،از طریق جلسات متعدد خبرگی و عالی (با حضور کارشناسان و پیشکسوتان
حوزه دفاع مقدس و آموزشوپرورش و سازمان بسیج) ،نشستهای هماندیشی و مشاهده
جمعآوریشده است.
برای تحلیل اطالعات در هر بخش از پژوهش ،از روشهای تجزیهوتحلیل متناسب بهرهگیری شده
است .در بخش ارزیابی و آسیبشناسی محتوای برنامه درسی و جایگاه قانونی درس آمادگی
دفاعی ،از روش تحلیل متن و نیز با استفاده از جلسات خبرگی ،متشکل از مسئوالن دبیرخانه
کشوری درس آمادگی دفاعی ،سرگروههای آموزشی درس آمادگی دفاعی ،مسئوالن سازمان بسیج
دانشآموزی و سایر کارشناسان استفادهشده است .موضوع کیفیت و کمیت آموزش آمادگی دفاعی
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و وضعیت معلمان درس ،از طریق تجزیهوتحلیل مشاهدات ،آمارها و بررسیهای میدانی صورت
پذیرفته است.
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
ارزیابی محتوای برنامه درسی

هماکنون درس آمادگی دفاعی در قالب دو واحد آموزش نظری و عملی در پایه نهم متوسطه و سه
واحد درس نظری و عملی در پایه دهم مقطع متوسطه نظری و پایه دوازدهم هنرستان و کار و
دانش تدریس میگردد .ارزشیابی پایانترم نیز بر اساس دو بخش 12 :نمره آزمون کتبی و  1نمره
آزمون عملی انجام میشود.
همانطور که پیشتر ذکر شد« ،برنامه درسی» اساس نظام آموزشوپرورش در حوزههای
یادگیری و مباحث آموزشی میباشد .این برنامه تعیینکننده عناصر و مؤلفههای اصلی نظام تعلیم و
تربیت آمادگی دفاعی از قبیل منطق برنامه آموزشی ،مقصد آموزشی ،اهداف آموزشی ،رویکرد
برنامه درسی ،انتظارات یادگیری ،مخاطبان ،محتوا ،شیوه سازماندهی محتوا ،رویکرد یادگیری و
راهبردهای تدریس ،شیوه ارزشیابی ،ویژگیهای بسته آموزشی ،نحوه پشتیبانی از برنامه درسی و
صالحیت معلم برای اجرای برنامه درسی است .بااینحال درس آمادگی دفاعی فاقد «برنامه درسی»
روزآمد و مناسب است و میتوان این را مهمترین نقیصه تربیت و تعلیم آمادگی دفاعی دانست.
راهنمای تدریس درس آمادگی دفاعی در سال  30بازنگری شده است .درحالیکه تغییرات

کتا

مهمی در سال  31-31به همت معاونت آموزش سازمان بسیج و پژوهشگاه علوم و معارف دفاع
مقدس و معاونت مهارتآموزی ستاد کل نیروهای مسلح در کتب اعمالشده و در سال 31
ااپشده است.
آسیب دیگری که درس آمادگی دفاعی در آموزشوپرورش با آن مواجه است موضوع کیفیت
اجرای درس است .این آسیب تحت تأثیر مشکالت گوناگونی است که صرفاً به درس آمادگی
دفاعی برنمیگردد ،بلکه این نواقص ممکن است در تمامی مباحث درسی و نظام آموزشی مطرح
باشد.
طبق تحلیل نظرات سرگروههای آموزش آمادگی دفاعی در تهران (جلسه مورخه  )31/1/11و
جلسات کمیته بازنگری درس آمادگی دفاعی ،محتوای کتا
میبرد:

درسی ،از مشکالتی به شرح ذیل رنج

آسیبشناسی برنامه درسی و آموزشی آمادگی دفاعی در آموزشهای عمومی





به دلیل فقدان نیازسنجی دقیق ،سرفصل درس با نیازهای روز تناسب ندارد؛
فقدان رعایت سلسلهمراتب و توالی تخصصی محتوای دروس؛
نوسان بین نیازهای دفاع نظامی که تکلیف قانونی این برنامه درسی است با نیازهای غیر
دفاعی از قبیل مدیریت بحران ،حوادث و بالیای طبیعی و امداد و نجات و ...؛



ضرورت ارتقای مطالب متناسب با اقتضائات و نیازهای جدید کشور و اهمیت مفهومی
فراگیر از آمادگی دفاعی مبتنی بر گفتمان رهبری معظم انقال



در محتوای درسی؛

تناسب اندکبین مباحث درسی موجود با توانایی و سطح ادراکی دانشآموزان در
پایههای تحصیلی؛

ارزیابی کیفیت و کمیت آموزش آمادگی دفاعی

در این بخش وضعیت آموزش آمادگی دفاعی در وزارت آموزشوپرورش ،بر اساس عواملی که
مربوط به زمان تدریس و کیفیت آموزش محتوای درسی هستند ارائه میگردد .بر این اساس،
مباحث مدیریت آموزشی درس آمادگی دفاعی از قبیل ساعت تدریس ،شرایط تخصصی احراز
تدریس ،توانمندی تخصصی و دورههای توانمندسازی ضمن خدمت ،کیفیت اجرا و ارزیابی برنامه
درسی در مدارس موردبررسی قرار میگیرد.
زمان آموزش و ساعات تدریس :میانگین ساعات درس آمادگی دفاعی در مقاطع تحصیلی
آموزشوپرورش  1ساعت در هفته است؛ دوره اول پایه نهم  2ساعت و دوره دوم پایه دهم
متوسطه و پایه دوازدهم هنرستان و کار و دانش  9ساعت.
ساعات تدریس معلمان درس آمادگی دفاعی در سطح کشور :جزئیات آمار معلمان درس آمادگی
دفاعی در سال  1931به تفکیک ساعت تدریس و جنسیت به شرح جداول شماره  1و  2است.
بر اساس بخشنامههای وزارت آموزشوپرورش ،بهکارگیری معلمان در تدریس هر درس ،کمتر از
 12ساعت در هفته ممنوع است .درحالیکه از مجموع حدود کمتر از  1درصد معلمان فعلی با
قانون مذکور تطابق دارند.
همچنین بهکارگیری معلمان فاقد مجوز تدریس درس آمادگی دفاعی از سازمان بسیج به
نمایندگی از سپاه پاسداران انقال

اسالمی غیرمجاز است.
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جدول  :1آمار معلمان درس آمادگی دفاعی بر اساس ساعات تدریس
رديف/گروه

ساعت تدريس در هفته

تعداد معلمان

درصد از کل

1

از  0 -1ساعت

23117

11.41

2

از  1 -1ساعت

4194

14.11

9

از  12 -3ساعت

1071

9.13

0

باالی  19ساعت

942

7.31

معلمان با ساعات موظفی

21111

معلمان با ساعات غیرموظفی

1277

88133

جدول  :2آمار معلمان درس آمادگی دفاعی بر اساس جنسیت
مقطع

خانم

آقا

جمع

متوسطه اول

17294

11131

21121

متوسطه دوم

1339

1231

11221

جمع کل

11223

11114

88133

برابر اعالم معاونت آموزش سازمان بسیج در جلسات کمیته تفاهمنامه ،بیش از  4777نفر از
معلمان بهکارگیری شده ( 97درصد) در سال  1931فاقد هرگونه مجوز تدریس درس آمادگی
دفاعی از سازمان بسیج هستند.
طبق نتایج جلسات کمیته بازنگری درس آمتادگی دفتاعی ،مرکتب از کارشناستان و مستئوالن
پژوهشتتگاه علتتوم و معتتارف دفتتاع مقتتدس و وزارت آمتتوزشوپتترورش ،فاصتتله شتترایط موجتتودِ
بهکارگیری معلمان برای درس آمادگی دفاعی با حداقلهای قانونی را میتوان ناشی از عوامتل زیتر
دانست:




غفلت و نقصان در نظارت دقیق و مؤثر بر اجرای برنامه درسی توسط مراجع ذیصالح؛
تسری وضع نامطلو

موجودی معلمان در وزارت آموزشوپرورش به درس آمادگی

دفاعی؛
مشکالت ناشی از بعد مسافت مدارس و مراکز آموزشی که سبب میگردد تا امکان
تکمیل ظرفیت  22ساعت در هفته برای یک معلم در یک مدرسه میسر نباشد.
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ارائه درس توسط معلمان غیرتخصصی که سبب اخالل در فرایند انتقال مفاهیم آموزشی
و حتی گاهاً بروز انحرافات فکری مینماید؛
در برخی استانها و برخی دبیرستانهای غیرانتفاعی ،بنا به هر دلیل ممکن ،حتی این
درس ارائه نمیگردد؛



به دلیل بازنشستگی معلمان باتجربه ،آموزش صحیح مباحث نیازمند توانمندسازی معلمان
جوان در قالب دورههای ضمن خدمت یا ارتقای کیفی سازوکار جذ



آنان است؛

فقدان گروه آموزشی یکی از مشکالتی است که در صورت تصویب رشته مرتفع
میگردد و درس جایگاه علمی خود را کسب میکند؛

نتیجه گیری و پیشنهادات
الف -نتیجه گیری :
کلیات وضعیت متون درسی ،اجرای دروس و مدیریت آموزشی و تدریس درس آمادگی دفاعی
تشریح گردید .در این بخش ،بر اساس آسیبشناسی بهعملآمده و نتایج حاصل از تحقیق در هر
بخش برنامه درسی و نظام آموزشی آمادگی دفاعی ،اهم اقدامات و فعالیتهای پژوهشگاه علوم و
معارف دفاع مقدس که در هماهنگی و همکاری با وزارت آموزش و پروش (سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی ،دانشگاه فرهنگیان ،معاونت متوسطه نظری و  ،)...معاونت آموزش سازمان
بسیج و برحسب مورد برخی سازمانهای دیگر انجام پذیرفته ارائه میگردد .الزم به ذکر است ،به
سبب کاربردی بودن پژوهش ،هراند ذکر اقدامات سازمانی در پژوهشها متداول نیست ،اما
مستندسازی و تجربه نگاری اقدامات ناشی از نتایج ،حاوی برخی درس آموختههای عملی برای
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
مقدس اقدام به تشکیل کمیته تخصصی «بازنگری و تهیه محتوای درس آمادگی دفاعی» ،مرکب از
کارشناسان مراجع و سازمانهای ذیصالح و نیز خبرگان این حوزه تخصصی نمود.
اهم اقدامات و برنامههای کمیته بازنگری عبارت است از (نمای راهبردی دفاع مقدس:)1931 ،
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طرح موضوع بازنگری برنامه درسی آمادگی دفاعی در کمیته تفاهمنامه مشترک و اخذ
مصوبات الزم درباره تدوین آن؛
برگزاری جلسات مشترک با متوالیان سازمان بسیج و وزارت آموزشوپرورش و
سازمانهای ذیصالح از قبیل سازمان پدافند غیرعامل ،بنیاد حف آثار و نشر ارزشهای
دفاع مقدس ،دبیرخانه سامان مدیریت بحران ،هاللاحمر و  ...بهمنظور ایجاد مفاهمه و
ادراک مشترک و هماهنگی اقدامات الزم برای تدوین پیشنویس برنامه درسی آمادگی
دفاعی؛




جلب همکاری و ایجاد مفاهمه با کارشناسان و برنامهریزان گروه درسی بهعنوان متولیان
تألیف کتب درسی و کتا

راهنمای تدریس و ...؛

تهیه پیشنویس برنامه درسی و برگزاری بیش از  1جلسه کمیته تخصصی بهمنظور
اجرای گامهای تدوین برنامه درسی بر اساس شکل شماره 1؛
• تدوین اهداف اصلی

1

• تدوین اهداف ویژه

2

• تعریف  1پودمان

9

• تعریف 1یا  2شایستگی برای هر پودمان
• تعریف  1توانمندسازی برای هر شایستگی
• تعریف الاقل  1موقعیت یادگیری برای هر توانمندسازی

0
1
4

شکل  :1ساختار برنامه درسی آمادگی دفاعی

باوجود پیشرفت مناسب تدوین برنامه درسی آمادگی دفاعی ،امکان سازمانی ادامه موضوع از
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس سلب شد؛ البته موضوع تدوین و نهایی سازی برنامه درسی
در سازمان بسیج و کمیتهای در سازمان پژوهش وزارت آموزش و پروش از سر گرفتهشده است.
امری که میبایست پیشتر انجام میشد تا مالک و منبع اصلی تولید محتوای آموزشی و
کمکآموزش ی درس آمادگی دفاعی قرار گیرد .الزم به ذکر است؛ عالوه بر موارد مذکور هماهنگی
الزم با دبیرخانه درس آمادگی دفاعی در خصوص نظرسنجی کشوری از معلمان و دستاندرکاران
درس در رابطه با شرایط و نحوه بکار گیری دبیران ،بودجهبندی و بارمبندی درس ،دستورالعمل
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جامع بخش عملی درس آمادگی و شرایط اجرای آن ،شیوه و زمان تدریس هفتگی درس ،شرایط
دبیرخانه و وظایف آن و همانین نحوه آزمون کشوری هماهنگ و یا داخلی این درس در تمامی
استانها بهعملآمده و مقرر گردیده تا یک کارگروه مشترک بین وزارت آموزشوپرورش و سازمان
بسیج دانشآموزی تشکیل شود تا هماهنگی الزم در رابطه با این دستورالعمل جامع به عمل آید .از
دیگر مشکالت برنامه درسی آمادگی دفاعی ،ارائه کتا

دوم آمادگی دفاعی در مقطع دوازدهم برای

هنرستانهاست که به دلیل فاصله زمانی از پایه نهم و گسسته شدن مطالب عمالً آسیب جدی به
آموزش آمادگی دفاعی وارد میشود که در اقدامی هماهنگ ،موافقت اصولی مقام وزارت با ارائه
درس در پایه دهم هنرستان نیز به کسبشده است.
اصالح و نو نگاشت کتب آمادگی دفاعی (نهم و دهم)

پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس ،بهمنظور تحقق هدف بنیادین و خطیر انتقال ارزشها و
معارف دفاع مقدس به نسلهای آینده انقال

(حدود  10میلیون دانشآموز) ،کارگروه «انتقال

مفاهیم علوم و معارف دفاع مقدس به کتب درسی آمادگی دفاعی» را تشکیل داد .اعضای این
کمیته عبارتاند از اساتید و صاحبنظرانی از دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات
راهبردی ،مسئوالن و کارشناسان گروه درسی آمادگی دفاعی سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی ،دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،دانشگاه فرهنگیان ،سازمان بسیج مستضعفین و سایر
مراجع ذیربط .البته درنهایت محوریت اصالح و نو نگاشت کتب ،برابر آنچه در ماده  40قانون
استخدامی سپاه پاسداران ذکرشده ،به سازمان بسیج واگذار گردید؛ لیکن دستاوردهای خوبی در
حوزه انتقال مفاهیم دفاع مقدس در دو کتا

آمادگی دفاعی پایههای نهم و دهم (دوازدهم مقاطع

هنرستان و کار و دانش) حاصلشده و منجر به اصالح بیش از  27درصد حجم دو کتا

گردیده

که در ااپ سال  1931اعمالشده و در کشور توزیع گردیده است .سایر اقدامات در خصوص نو
نگاشت کتب درسی آمادگی دفاعی عبارتاند از -1 :جایابی برای محتوای اعالمی از فرماندهی
قرارگاه مرکزی مهارتآموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح ،با عنوان «مهارتآموزی در
سربازی ،فرصتی برای موفقیتهای جدید در آینده شغلی» ،درجشده در کتا

آمادگی دفاعی پایه

دهم متوسطه (دوازدهم مقاطع هنرستان و کار و دانش) و  -2تولید بسته کمکآموزشی درس
آمادگی دفاعی با همکاری شرکت صنایع آموزشی وزارت آموزشوپرورش و با هماهنگی گروه
درسی آمادگی دفاعی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشوپرورش.
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اقدامات در حوزه تأمین و توانمندسازی معلمان درس آمادگی دفاعی

وزارت آموزشوپرورش هماکنون ،برای تأمین معلم برای کالسهای درس آمادگی دفاعی با کمبود
نیروی انسانی متخصص مواجه بوده و موجودی معلمان درس آمادگی دفاعی نیازهای کنونی و آتی
را تأمین نمینماید .همچنین ارائه درس توسط معلمان غیرتخصصی سبب اخالل در فرایند انتقال
مفاهیم آموزش آمادگی دفاعی و حتی گاهاً بروز تردید و انحراف فکری میشود .با عنایت به
اهمیت نقش معلمان د ر فرایند آموزش و انتقال دانش و ایجاد بینش و منش متناسب با اهداف
آموزشی درس آمادگی دفاعی برای دانشآموزان؛ در این بخش مجموعه اقداماتی را که پژوهشگاه
با همکاری سازمانهای ذیربط در رابطه با «ایجاد دوره کارشناسی پیوسته آموزش آمادگی دفاعی»
و «دوره یکساله آموزش آمادگی دفاعی» و «برنامه توانمندسازی معلمان درس آمادگی دفاعی»
انجام داده است ،ارائه میگردد.
ايجاد دوره کارشناسی پیوسته آموزش آمادگی دفاعی (ويژه دانشگاه فرهنگیان) :بهرغم اینکه
میانگین ساعات درس آمادگی دفاعی در مقاطع تحصیلی آموزشوپرورش از بسیاری دروس دیگر
بیشتر است 1( ،ساعت در هفته :دوره اول پایه نهم  2ساعت و دوره دوم پایه دهم  9ساعت) لیکن
این درس فاقد رشته تربیتمعلم بوده ،درحالیکه دروس با میانگین ساعت کمتر ،از رشته
کارشناسی تخصصی برخوردارند .بر این اساس ،با نگرش به آمار موجودی و ساعات تدریس
تخصصی درس آمادگی دفاعی توسط معلمان ،طی جلسات متعدد با معاون مرکز برنامهریزی
نیروی انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزشوپرورش ،معاونت آموزش متوسطه وزارت
آموزشوپرورش و ریاست دانشگاه فرهنگیان موضوع تصویب دوره کارشناسی پیوسته آموزش
آمادگی دفاعی موردتوافق قرارگرفته و مراحل تصویب آن در دست اقدام است .در راستای پیگیری
تصویب رشته کارشناسی پیوسته آموزش آمادگی دفاعی (ویژه دانشگاه فرهنگیان) ،مستند به
مصوبات جلسه « 291گروه هماهنگی برنامهریزی تربیتمعلم» وزارت آموزشوپرورش ،مقرر
گردیده تا موضوع ایجاد دوره کارشناسی ،با حضور مراجع ذیصالح در جلسهای مستقل،
موردبررسی و مداقه قرار گیرد.
برابر نتایج نشستهای تخصصی و کارگروههای کارشناسی ،مرکب از مسئوالن و اعضای
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس ،دانشگاه فرهنگیان ،دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت

آسیبشناسی برنامه درسی و آموزشی آمادگی دفاعی در آموزشهای عمومی

آموزشوپرورش و سازمان بسیج ،مهمترین دالیل توجیهی ایجاد دوره کارشناسی پیوسته آموزش
آمادگی دفاعی احصا و مکرراً به مبادی ذیربط اعالم گردیده است بهگونهای که تردیدی در
ضرورت ایجاد دوره کارشناسی و حتی دوره کوتاهمدت یکساله باقی نمیگذارد .بهرغم همه این
موارد و انجام مکاتبات مکرر؛ لیکن نتیجه ملموسی در این خصوص حاصل نشده است.
اهم اقدامات پژوهشگاه در رابطه با ایجاد دوره کارشناسی پیوسته آموزش آمادگی دفاعی (ویژه
دانشگاه فرهنگیان) به شرح ذیل است:


تشکیل کارگروه تخصصی تدوین سرفصل رشته کارشناسی پیوسته آموزش آمادگی
دفاعی (ویژه دانشگاه فرهنگیان)؛



برگزاری جلسات متعدد در سطوح عالی ،خبرگی و کارشناسی با وزارت
آموزشوپرورش و دانشگاه فرهنگیان بهمنظور تهیه بستر و شرایط الزم برای ایجاد دوره
کارشناسی ،بهمنظور رفع یکی از موانع کلیدی تأمین معلمان متخصص درس آمادگی



دفاعی؛
احصاء دالیل توجیهی دوره کارشناسی پیوسته آموزش آمادگی دفاعی (ویژه دانشگاه
فرهنگیان) و اعالم آن به مقام وزارت آموزشوپرورش و مراجع ذیصالح (نامه شماره



 9110/1/1199/940به تاریخ )31/1/24
تشکیل کمیته «تدوین طرح رشته کارشناسی پیوسته آموزش آمادگی دفاعی (ویژه
دانشگاه فرهنگیان)» (برنامه تفصیلی دروس) و برگزاری بیش از  17جلسه کارشناسی و


جلسات عالی هماهنگی سطوح مدیریتی؛
تهیه و تدوین فصول اول و دوم برنامه درسی با اخذ تأییدیه دانشگاه فرهنگیان؛

دوره يكساله آموزش آمادگی دفاعی (موضوع ماده  83اساسنامه دانشگاه فرهنگیان) :به دلیل
نیاز فوری آموزشوپرورش ،ناشی از کمبود معلمان درس آمادگی دفاعی از یکسو و مطول بودن
کسب نتیجه از برگزاری دوره کارشناسی پیوسته آموزش آمادگی دفاعی در دانشگاه فرهنگیان،
اجرای دوره یکساله آمادگی دفاعی (موضوع ماده  21اساسنامه دانشگاه فرهنگیان) که به تصویب
کمیته مشترک تفاهمنامه رسیده است از «گروه هماهنگی برنامهریزی تربیتمعلم» وزارت
آموزشوپرورش در حال پیگیری است و همزمان سرفصل عناوین دروس و آموزشهای آن نیز با
دانشگاه فرهنگیان تدوینشده است.
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برنامه توانمندسازی معلمان درس آمادگی دفاعی :نظر به اینکه از مجموع معلمان درس آمادگی
دفاعی ،حدود  07درصد آنان فاقد مجوز تدریس از سازمان بسیج بوده و آموزشها و
توانمندیهای الزم را کسب نکردهاند؛ مقرر گردید «طرح توانمندسازی افراد فاقد آموزش و مجوز
تدریس» توسط سازمان بسیج (معاونت آموزش و بسیج دانشآموزی) با هماهنگی معاون آموزش
متوسطه وزارت آموزشوپرورش تدوین و اجرا گردد .الزم به ذکر است که بسیاری از معلمانی که
هماکنون این درس را آموزش میدهند به دالیل مختلف ،از قبیل میزان ساعات اندک در این درس
یا ضرورت توانایی در مباحث نظامی ،قابلیت توانمندسازی و احراز شرایط را ندارند که بر
مشکالت تأمین و توانمندسازی معلمان موردنیاز میافزاید .نکته مهم در موضوع توانمندسازی
معلمان ،طرحریزی و برنامهریزی صحیح و کارآمد برای بازآموزی و تجدید آموزشهای ضروری
برای تمام معلمان درس آمادگی دفاعی است؛ اه دارای مجوز باشند یا برای احراز شرایط تحت
آموزش قرارگرفته باشند؛ اراکه روزآمدسازی برنامه درسی ایجا

مینماید تا در تمام وجوه

برنامه درسی و آموزشی تجدیدنظر به عمل آید که مستلزم توانمندیهای جدید برای مدرسان
خواهد بود.
ب -پیشنهادها:
پیشنهادات ساختاری در بخشهای فرادستگاهی



با توجه به نقش عالی ستاد کل نیروهای مسلح (موضوع تبصره  1ماده  40قانون استخدامی
سپاه) و نقش محوری سازمان بسیج (به نمایندگی از سپاه پاسداران انقال

اسالمی)؛ ضمن

تشکیل کمیتهای راهبردی مرکب از تمام سازمانهای ذیصالح ،تمهیدات الزم درباره
بهروزرسانی قوانین و مقررات مربوطه اقدام گردد.


تمرکز و پشتیبانی راهبردی از وزارت آموزشوپرورش برای بخش مهارتی و عملی آموزش
آمادگی دفاعی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه پاسداران و ارتش و سایر
سازمانهای کشوری و لشکری ذیصالح در امر آمادگی دفاعی ضروری به نظر میرسد.



تفکیک وظایف ،ایجاد وحدت رویه و همافزایی بین سازمانهای متولی درس آمادگی دفاعی
از طریق هماهنگیهای راهبردی از سطوح عالی

آسیبشناسی برنامه درسی و آموزشی آمادگی دفاعی در آموزشهای عمومی
پیشنهادات حوزه برنامه درسی و محتوای آموزشی آمادگی دفاعی

 ایجاد حوزه مستقل یادگیری «انقال

اسالمی و دفاع مقدس» در حوزههای یازدهگانه یادگیری

در سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزشوپرورش و تشکیل گروه آموزشی
آمادگی دفاعی سبب ایجاد هویت و شخصیت مستقل آموزشی و تربیتی برای این درس
میگردد؛
 اولویت تدوین برنامه درسی آمادگی دفاعی ،با مشارکت تمام مراجع ذیصالح بهعنوان طرح
کالن و راهنمای تدوین متون آموزشی و کمکآموزشی و اجرای درس آمادگی دفاعی؛
 بازبینی و نو نگاشت کتا

درسی و راهنمای تدریس و محتوای کمکآموزشی؛ فراتر از

برنامههای وزارت آموزشوپرورش و قالب محدود تجدیدنظر کنونی در کتب درسی
بهصورت سالیانه؛
 تمهید و اعطای مشوقهای مناسب رتبهای ،جایگاهی و  ...برای تشویق معلمان و
دستاندرکاران به مشارکت در امر مهم درس آمادگی دفاعی؛
پیشنهادها در حوزه تأمین و توانمندسازی معلمان و تدریس آمادگی دفاعی

 طرح موضوع و تصویب عنوان رشته کارشناسی پیوسته آموزش آمادگی دفاعی (ویژه دانشگاه
فرهنگیان) در جلسه «گروه هماهنگی برنامهریزی تربیتمعلم» وزارت آموزشوپرورش از
طریق دبیرخانه گروه مزبور جهت ابالغ به دانشگاه فرهنگیان؛
 طرح موضوع و تصویب عنوان دوره یکساله آموزش آمادگی دفاعی (موضوع ماده 21
اساسنامه دانشگاه فرهنگیان) در «گروه هماهنگی برنامهریزی تربیتمعلم» وزارت
آموزشوپرورش؛

 لزوم اتخاذ تدابیر ضروری از قبیل برگزاری دورههای ضمن خدمت ،آموزشهای مجازی و یا
اخذ مجوز برگزاری دورههای یکساله یا مجوز جذ

نیروی انسانی؛

 بهرهگیری از ظرفیتهای موجود از قبیل دورههای طولی و عرضی ضمن خدمت برای
توانمندسازی دبیران یا تأمین نیروی انسانی متخصص با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح.
 توانمندسازی دبیران اند مهارتی واجد شرایط توسط سازمان بسیج و وزارت
آموزشوپرورش برای رفع بخشی از نیازها بهصورت کوتاهمدت.
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فهرست منابع

" قرآن کريم"
" نهجالبالغه" ( ،)1911تصحیح صبحی صالح ،ترجمه محمد بهشتی ،تهران :تابان
الف -منابع فارسی:














احمدی ،علیاصغر (" ،)1913ضرورت آموزش عمومی" ،مجله پیوند ،شماره 214
ترابی ،یوسف (" ،)1932الگوهای سربازی آينده در جمهوری اسالمی ايران" ،تهران :مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
جلیلی کامجو ،سید پرویز؛ سید حمید ،جلیلی کامجو (" ،)1931ارزيابی ابعاد اقتصادی اجتماعی
خدمت وظیفه" ،دنیای اقتصاد
رحمانی ،غالمرضا؛ سلیمانی ،داوود (" ،)1910بررسی میزان موفقیت درس آمادگی مدارس پسرانه
شهر تهران" ،مجله سیاست دفاعی ،)11(19 ،صص 121 -104
روزنامه رسمی (" ،)1917قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی" ،شماره
 ،19472ص 091
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی (" ،)1933آمادگی دفاعی ،پايه دهم ،دوره دوم آموزش
متوسطه" ،دفتر تألیف کتا های درسی ،تهران :شرکت ااپ و نشر کتا های درسی ایران
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی (" ،)1933آمادگی دفاعی ،پايه نهم ،دوره اول آموزش
متوسطه" ،دفتر تألیف کتا های درسی ،تهران :شرکت ااپ و نشر کتا های درسی ایران
سجادیه ،علیرضا؛ اکبری ،رضا؛ سرآبادانی ،حسین؛ ترا زاده جهرمی ،محمدصادق (" ،)1931تحلیل
اخالقی خدمت وظیفه سربازی از منظر نظريههای وظیفه گرا و پیامد گرا" ،مطالعات راهبردی
سیاستگذاری عمومی .)21(1 ،صص 231-911
سلیماننام ،علی (" ،)1917بررسی داليل افت تحصیلی درس آمادگی دفاعی در دوره راهنمايی،
بسیج دانشآموزی شهرستان بناب"
غیاثی کرمانی ،سید محمدرضا (" ،)1939کشفاآليات" ،دفتر انتشارات اسالمی (وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم).
متقی ،علی بن حسامالدین ( 1071هت .ق)" ،کنز العمال فی سنن األقوال واألفعال" ،المحقق :بکری
حیانی  -صفوة السقا ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الخامسة
معافی ،محمود؛ قهرمانی ،شها ؛ مقدادی ،محمدرضا (" ،)1934روشهای تولید و سازماندهی
محتوای آموزههای دفاع مقدس در برنامههای درسی" ،اولین همایش ملی علوم و معارف دفاع
مقدس در آموزشوپرورش ،صص 11-07

ب -سایتها:

پایگاه سازمان پژوهش

درگاه ملی آمار ،به آدرس- https://www.amar.org.ir- :
پایگاه ملی کتا های درسی ،به آدرس- http://chap.sch.ir/books/8028 :
و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزشوپرورش ،به آدرس- http://oerp.ir :
شورای عالی انقال فرهنگی ،به آدرس- https://sccr.ir :

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی (،)1917
قابلدسترسی در پایگاه اینترنتی مرکز پژوهشها به آدرس- https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91961 :

