
 

 

 «ی درسیهای برنامهپژوهش»ی علمی پژوهشی مجله

 ی درسی ایرانانجمن مطالعات برنامه

 1396، پاییز و زمستان 14 یاپیپی دوم، ی هفتم، شمارهدوره

 42 -15 یهاصفحه

 

 یدرسی آموزش پدافند غيرعامل دورهطراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه 
 ی آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایرانمتوسطه

مهدی ، ****جعفر ترک زاده، ***، مهدی کرباسيان**، رضا ناصری جهرمی*اله مرزوقیرحمت

 *****محمدی

 چکيده  
آموزش پدافند غیرعامل  یبرنامه درس ی چارچوبابیو اعتبار پژوهش حاضر، طراحی هدف

های این پژوهش جزء پژوهش .بود رانیا یاسالم یآموزش و پرورش جمهور یی متوسطهدوره

د. کیفی و کمّی اجرا ش یکه در دو مرحله بود ابزارسازیاز نوع اکتشافی متوالی و مدل  ،ترکیبی

ی و بخش کمّی با استفاده از روش توصیف یفیک یمورد یبخش کیفی با استفاده از روش مطالعه

ی آماری در بخش کمّی ، خبرگان و جامعهفییکنندگان در بخش ک. مشارکتگردیدپیمایشی انجام 

با ی، گیری گلوله برفی و اشباع نظردبیران آمادگی دفاعی شیراز بود. با استفاده از تکنیک نمونه

ه درسی آموزش پدافند غیرعامل در عناصر چارچوب برنام. عمل آمددهندگان مصاحبه بهآگاهی

های آموزش، ارزشیابی، مواد آموزشی، مکان و زمان اهداف، محتوا، نقش مربی، نقش متربی، روش

 باشد.مشخص گردید که از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار می وآموزش ارائه 

 

متوسطه، پدافند غیرعامل.ی چارچوب برنامه درسی، دوره ی کليدی:هاواژه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 rmarzoghi@yahoo.com ،ولؤنویسنده مس، دانشگاه شيرازشناسی تربيتی و رواناستاد دانشکده علوم  *

 dr_rnaseri@hotmail.com  ریزی درسی دانشگاه شيرازدکتری برنامه **

 mkarbasian@yahoo.comدانشگاه صنعتی مالک اشتر   دانشيار، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنایع ***

 djt3779@gmail.com  دانشگاه شيرازشناسی تربيتی و روان دانشکده علوم ، عضو هيأت علمیدانشيار ****

 m48r52@gmail.com  دانشگاه شيرازشناسی روانتربيتی و  دانشکده علوم ، عضو هيأت علمیدانشيار *****

 01/09/95:پذیرش تاریخ   02/08/95: نهایی مقاله دریافت تاریخ                   03/04/94: مقاله دریافت تاریخ

mailto:m48r52@gmail.com


 1396پاییز و زمستان ، دومی ، شمارههفتمی دوره، ي درسيهاي برنامهپژوهش         

 

16 

 مقدمه
با مفهوم کلی دفاع بدون استفاده از سالح و درگیری مستقیم در برابر تهاجم،  1پدافند غیرعامل

 طوالنی در تاریخ بشری و به قدمت حیات آدمی دارد.  یسابقه

« پد»یا « پاد»تشکیل شده است. « آفند»و « پد»ی پدافند از دو جزء شناسی، واژهاز نظر لغت

رد، ای قرار گیباشد و هرگاه قبل از واژهپیشوندی است که به معانی ضد، متضاد، پی و دنبال می

نیز به مفهوم جنگ، جدال، پیکار و دشمنی است « آفند»ی نماید. واژهمعنای آن واژه را معکوس می

نظر نماید. به( پدافند را بر دو نوع عامل و غیرعامل معرفی می1388زیاری )(. 1391عمل، )خوش

 .کارگیری اقدامات آفندی و تهاجمی با هدف ممانعت از پیشروی دشمن استهوی، پدافند غیرعامل ب

 نمودن خنثی یا کاهش منظوربه افزارجنگ و سالح نوع هر کارگیریهب عامل، دفاع دیگر عبارتهب

است که  هایین روشکاربردهدر حالی که پدافند غیرعامل ب ؛است دشمن تهدیدهای و حمالت آثار

 . های ناشی از اقدامات دشمن بکاهد یا آن را به حداقل برساندآثار زیان

 افزار جنگ کارگیریبه مستلزم که گرددمی اطالق اقداماتی مجموعه به غیرعامل پدافنددر واقع 

 حساس و حیاتی سیساتأت و تجهیزات به مالی خسارات شدن وارد از توانمی آن اجرای با و نبوده

 داقلح به را تلفات و خسارات این میزان یا و نموده جلوگیری انسانی تلفات و غیرنظامی و نظامی

( پدافند غیرعامل را به معنای دفاع 1391دوست محمدیان ) (.1386 ا،ینیموحد) داد کاهش ممکن

هیل در تسی مدیریت بحران ناشی از جنگ، داند که در عرصهکارگیری تجهیزات نظامی میبدون به

مجموعه عنوان چنین پدافند غیرعامل بهها نقش اساسی دارد. هممدیریت و پایداری زیرساخت

گردد، نیز می های موجودحفاظت از اشیاء و پدیده سبب ات،تهدید نظر از منشاءاقداماتی که صرف

این رویکرد (. بنابر2011، 3؛ لویتن، هاسکین و بن هایم2011، 2تعریف شده است )لویتن و هاسکین

چنین دفاع غیرعامل (. هم2014، 4باشد )گروالجای مدیریت آتش میپدافند غیرعامل، پیشگیرانه به

تری دارد و از نظر اخالقی، های کمدر مقایسه با دو عنصر تهاجم و دفاع عامل، مخارج و هزینه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- passive defense 

2  - Levitin & Husken 

3- Levitin, Husken & Ben-Haim 

4  - Grewal 
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به دفاع غیرعامل در (. نیل 2015، 1تر دارد )چادرتونبشردوستانه و سیاسی، مفهومی صلح دوستانه

تر و با سیاست خودکفایی و عدم وابستگی و استقالل الوصولمقایسه با دفاع عامل، ساده و سهل

 (. 1389تر است )اسکندری، کشورها موافق

تواند بهحال حاضر نمی که پدافند عامل در دهدنشان میعاصر، م های گذشته وبررسی جنگ

 ،مدرن، هوشمند و مخرب مانند مهمات نظامی شیمیایی، میکروبیافزارهای تنهایی در مقابل جنگ

اقدامات  ازعنوان بخشی پدافند غیرعامل به بنابراین .کامل داشته باشد آییکارها و نظایر اینای هسته

ل استقال بوده و با توجه به تهدیدات بالقوه که امنیت ملی، کشور های امنیتیدفاعی یکی از اولویت

)جابری  باشدمشهود می رضی کشورمان را نشانه گرفته است، ضرورت دفاع کامالًو تمامیت ا

ها، همواره از که تضمین امنیت و آسایش ملت(. از سوی دیگر؛ با توجه به این1391انصاری، 

ای که دشمن ها بوده، لذا ضرورت پرداخت به این موضوع در هزارههای حکومتترین دغدغهبزرگ

د، امری باشمام امکانات ممکن، مترصد تجاوز و رخنه به منظور پیشبرد اهداف خود میبا استفاده از ت

 کامالً ضروری و الزم است. 

 با توجه به اهمیت موضوع؛ در جمهوری اسالمی ایران و در بخش تعلیم و تربیت عمومی، 

و پدافند های نظری و عملی مرتبط با پدافند هیأت وزیران آموزش 1391ی سال اساس مصوبه بر

های اول و دوم متوسطه ارائه عنوان درس آمادگی دفاعی و به شکل اجباری در دورهغیرعامل به

صورت صورت نظری و یک روز در سال بهی اول حداقل دو ساعت در هفته بهشود. در دورهمی

 صورت نظری و سه روز در سال اردوی عملی و در دوره دوم حداقل سه ساعت در هفته به

شود. در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، پدافند غیرعامل با رویکرد ورت عملی برگزار میصبه

عنوان یکی از مفاهیم اجتماعی حیات طیبه معرفی شده که در کنار سایر مفاهیم دیگر، کلی دفاع به

قرار گرفته است )سند تحول  ی صالحجامعه یعنی اسالمی ی مطلوبدر زمره خصوصیات جامعه

ی جامع علمی (. در نقشه1390بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران،

 هایتر نظیر برنامهانداز و راهبردهای علم و فناوری در سطوح کالن و عملیاتیکشور که در آن چشم

 و های اساسی علمی کشور ترسیم شده، موضوع پدافند غیرعامل جزء اولویتی توسعهسالهپنج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Chadderton 
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 فناوری مطرح شده است. 

نوان عای به این موضوع داشته است. در این سند، پدافند غیرعامل بهبرنامه درسی ملی نیز اشاره

مطرح شده  خانواده انیو بن یزندگ یهاآداب و مهارت یریادگیو  تیتربیکی از قلمروهای حوزه 

 درسی یک مدرسهی ه( برنام2002) 1به زعم آیزنراست )برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران(. 

یابی بینی شده دانست که به قصد دستای از وقایع از قبل پیشتوان مجموعهیا یک کالس درس را می

تعداد و  ربارهد اند.آموز در نظر گرفته شدهتربیتی، برای یک یا بیش از یک دانش -به نتایج آموزشی

 جودو درسی برنامه نظرانصاحب و متخصصان ناتفاق نظر چندانی میا درسی برنامه تنوع عناصر

 یدامنه که ایگونهبه اند،کرده ارائه درسی برنامه برای را عناصر از خاصی تعداد هریک و ندارد

ها ترین برداشتیکی از معروف گیرد )مرزوقی، زیرچاپ(.می بر در عنصر 33 تا یک از را، وسیعی

 باشد:( است که شامل عناصر زیر می1991) 2کالین گانهبندی نهاز عناصر برنامه درسی طبقه

. شوند و بیانگر کلی مقاصد هستندها و اهداف بیان می: مقاصد برنامه درسی به شکل غایت3هدف

های درسی و سایر منابع و مواد آموزشی است : منظور از محتوای برنامه درسی متون کتاب4محتوا

أل یادگیری خود را پر کند )دوگال، تامپسون، فالکز، تینگ و رود فراگیر با مطالعه آن خکه انتظار می

شده نایل آید )صفری و مرزوقی، ( و به این وسیله به اهداف آموزش از پیش تعیین2014، 5نان

منظور قادر ساختن فراگیرنده ها که بهای از مواد یا موقعیت: مجموعه6(. مواد و منابع آموزشی1390

: 8های یادگیری فراگیرندگانباشد. فعالیت( می2014، 7گردد )کلمنتز و سارامامیبه یادگیری تولید 

اشاره به درگیری فراگیرندگان در امر یادگیری دارد که منجر به کسب تجربیات یادگیری خواهد شد؛ 

 تر خواهد بودتر باشد به همان نسبت تجربیات یادگیری عمیقهر چقدر سطح درگیری بیش

 (. 1389منش، خسروی و اخوان تفتی، وند، کیا)ظهره

های آموزشی هستند که مربی برای رسیدن ای از روش؛ مجموعه9یادگیری -راهبردهای یاددهی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Eisner 

2  - Klein 

3- objectives 

4- content 

5  - Dougall, Thonpson, Faulks, Ting & Nunn 

6  - instructional materials and resources 

7- Clements & Sarama 

8- learner learning activities 

9- teaching learning methods 
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(. در واقع 1394کند )ابراهیم کافوری، ملکی و خسروی، ها استفاده میبه اهداف یادگیری از آن

: 1(. ارزشیابی1390ری و مرزوقی، آوردن شرایطی است که در آن یادگیری اتفاق بیفتد )صففراهم

یم یآموزش یهاو روش ییاجرا یهاهیرو ،یدرسبرنامه تیبهبود ماه تپژوهش جه یبرا یندیفرآ

؛ 2013، 3؛ ژائو، ژائو و تان2012، 2)سانچز و راس گذاردیاثر م رانیو رفتار فراگ یریادگیباشد که بر 

: این عنصر به 5بندی یادگیرندگانگروه (.2014، 4لوکاس، چادهری، راش، رانینگر و گرینبرگ

ری تپذیری بیششود تا یادگیرنده مسؤولیتهای داخل کالس اشاره دارد. کار گروهی سبب میگروه

آموزانی که پیشرفت تحصیلی ضعیفی دارند ویژه برای دانشدار شود و بهنسبت به یادگیری عهده

اس خوداثربخشی و مؤثر بودن را تجربه سبب خواهد شد تا در موفقیت گروهی سهیم شده و احس

 (. 1998، 6کنند )بروفی

شود ها و مواد آموزشی مربوطه ارائه می: چارچوب زمانی که در آن محتوا به همراه شیوه7زمان

 -: که در واقع همان محیطی است که کلیه فرآیندهای یاددهی9( و فضای آموزش2008، 8)کالینز

د دهد. فضای آموزشی بایپذیرد و این فرآیندها را تحت تأثیر قرار میمییادگیری در درون آن انجام 

های یادگیری، حمایت و آن را موجب تحریک یادگیرندگان و ایجاد انگیزه در آنان شود و از فعالیت

(. پژوهش 2001، 10خوبی اجرا کند )وولفولککه معلم بتواند طرح درس را بهتسهیل کند تا این

کرسول و ) 11سازیبندی و با رویکرد باز ساختارست تا با استفاده از این طبقهحاضر نیز بر آن ا

 به طراحی چارچوب برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل بپردازد. (2011، 12پالنوکالرک

 شکست ای قیوفدر ت ،نظام تعلیم و تربیتدر  عنوان قلب جریان آموزشیی بهدرس برنامه

. از سوی دیگر؛ تنوع دینمایم فایا یاکنندهنییتع اریو بس یدینقش کل های ارائه شدهآموزش

ریزی و های تعلیم و تربیت را ناگزیر از برنامهها نظامهای پدافند غیرعامل و لزوم تسلط بر آنحوزه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- evaluation 

2- Sanchez & Ross 

3- Zhao, Zhao & Tan 

4- Lucas, Choudhri, Roche, Ranniger & 

Greenberg 

5- learners grouping 

6- Brophy 

7- instructional time 

8- Collins 

9- instructional space 

10- Woolfolk 

11- recontextualization 

12- Creswell & Plano Clark 
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های آموزشی اثربخش و کارآمد گذاری نظامجا که پایهنماید. از آنهای آموزشی میاجرای دوره

هایی نظیر چه اهداف و های نوین است لذا پاسخ به پرسشای جدید و روشهنیازمند اندیشه

محتوایی باید در برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل گنجانده شود، چگونگی تلفیق نظر و عمل و 

که چه مواد آموزشی مورد نیاز است؟ فراگیرندگان چه کسانی باشند و چه جایگاه و نقشی در این

گام دارد تا به منظور همریزان امور آموزشی را بر آن میخواهند داشت؟ برنامهبرنامه درسی مذکور 

 وجو بپردازند. از سویی دفاعی به جستهای جدید باالخص در عرصهشدن با تحوالت و پیشرفت

کتاب،  کیاز  یعنوان فصلبه رعاملیکشور، آموزش پدافند غ یعموم تیو ترب میدر نظام تعلدیگر، 

است، اما بسط و  یدیارائه شده که هرچند شامل مباحث مف یلیمقطع تحص کیر آن هم تنها د

 است.  ریناپذاجتناب یضرورت گر،یجهت مقاطع د یبرنامه درس نیگسترش موضوعات و لزوم تدو

 ینظام مقدس جمهورس اسالم هیدشمن بر عل یو جنگ روان یفرهنگ ینظر گرفتن هجمه با در

هدف قرار  ن،یسرزم نیا ندهیو مالکان آ سازانندهیعنوان آآموزان را بهاول دانش یکه در درجه رانیا

ناسب با مت رعامل،یپدافند غ یالزامات اساس ،یتا با توجه به اسناد باالدست دینمایم جابیداده است، ا

 نیحوزه تدو نیدر ا ییمجزا یآموزش ی، برنامه درسنوجوانیخاص  طیو شرا اتیخصوص ها،یژگیو

نظر دارد با مطالعه و بررسی اصول و مبانی آموزش پدافند غیرعامل،  پژوهش حاضر درلذا  نمود.

برنامه درسی آموزش پدافند  ، به طراحی و اعتباریابی چارچوبرویکردهای آموزشی حاکم بر آن

االت ؤاساس س نیبر ا بپردازد. رانیا یاسالم یجمهور ی متوسطه آموزش و پرورشدورهغیرعامل 

 اند:شده یریگیمطرح و پ ریز

 آموزش و پرورش ی متوسطهدورهآموزش پدافند غیرعامل  یبرنامه درسچارچوب : اول الؤس

 ؟است ییهاچه مؤلفه یدارا جمهوری اسالمی ایران

 برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل از اعتبار الزم برخوردار است؟چارچوب  ای: آدوم الؤس

 پژوهش روش
کرسول ) 3بندیو مدل طبقه 2اکتشافی متوالی، از نوع 1ترکیبیهای پژوهشاین پژوهش جزء 

   شده است.ی اجرا کمّ و کیفی بخش دو که دربوده ( 2011و پالنوکالرک، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- mixed method 

2- sequential exploratory  

3- taxonomy development 
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  الف( بخش کيفی

   باشدیم 1یفیک یمورد یمطالعهطرح پژوهش . 

  پژوهش حاضر شامل سه  درکنندگان مشارکت: هاکنندگان و روش انتخاب آنمشارکت

 :باشندیگروه م

 -ومد گروه، رعاملیپدافند غ یگران حوزهنظران و پژوهشصاحب ن،یمتخصص یتمام -اول گروه

 یدگآما یگروه درس یاعضا -سوم گروهو  یتیترب یشناسروان یرشته یعلم أتیه یاعضا یتمام

 یزیرسازمان پژوهش و برنامه ینظر یو متوسطه ییابتدا یدرس یهاکتاب فیدفتر تأل یدفاع

 .وزارت آموزش و پرورش یآموزش

با استفاده بر این اساس، بود.  2یاشباع نظر ،کنندگانمشارکت تعداد انتخاب اریمع در گروه اول،

 رعاملیپدافند غ یحوزه استاداننفر از  کیبا  3یگلوله برف کیتکنگیری هدفمند و روش نمونهاز 

گردید. از وی خواسته شد تا سایر متخصصان مربوطه را معرفی نمایند تا با آنان نیز مصاحبه مصاحبه 

ا ب ،کشور رعاملیو مرکز مطالعات پدافند غ رعاملیبا مراجعه به سازمان پدافند غ نیچنهمشود. 

 ساسدر دو گروه دیگر بر ا .مصاحبه به اشباع رسید 13ها پس از مصاحبه شد. دادهکارشناسان خبره 

انشکده د یتیترب یشناسبخش روان یعلم أتیه ینفر از اعضا سهدر دسترس، با گیری نمونهروش 

دفتر  یدفاع یآمادگ یگروه درس ینفر از اعضا چهار و رازیدانشگاه ش یشناسو روان یتیعلوم ترب

 .دیمصاحبه گردی نظری های درسی ابتدایی و متوسطهتألیف کتاب

  :ها با استفاده از مصاحبه بازپاسخ انجام شد.داده یآورجمعابزار پژوهش 

  و  4یریپذدییتأ یهاکیبا استفاده از تکن یفیک یهااعتبار داده نییتع: هاداده یریاعتبارپذ

 .استفاده شد 6هادادهی سازسوسهمنظور از روش  نیا یانجام شد. برا 5یریاعتمادپذ

  روش تحلیل  با استفاده از فییک یهاداده لیو تحل هیتجزها: روش تجزیه و تحلیل داده

 یهشده در جلسصوت ضبط یاساس ابتدا متن بخش مصاحبه از رو نیبر ا .شد انجام 7محتوای کیفی

 لیجلسات مصاحبه تکم یشده در طبرداشته یهاادداشتیشد و با استفاده از  یسازادهیمصاحبه پ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- qualitative case study 

2- theoretical  saturation 

3- snowballl sampling 

4- credibility 

5- dependability 

6- data triangulation 

7- qualitative content analysis 
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 یرخپرداخته شد. ضمناً جهت ب یفیک یمحتوا لیمتون، به تحل نیا قیدق یه. سپس با مطالعدیگرد

 د کهشنامه به آنان ارسال پرسش د،ینگرد سریم یمصاحبه حضور یرکنندگان که برگزااز مشارکت

 .نمودندعودت  لیپس از تکم

 ب( بخش کمّی

  یرسبرنامه دچارچوب  ی،شیمایپ یفیبخش با استفاده از روش توصاین در : روش پژوهش 

 .شودیم اعتباریابیطراحی شده 

  درس  رانیدب یتمام ی،آمار یجامعه: و حجم نمونه یریگروش نمونه ،یآمار یجامعه

از سازمان آموزش و پرورش  یافتیها بر اساس آمار درکه تعداد آنبود  رازیشهر ش یدفاع یآمادگ

 ی،دفو مورگان و به روش تصا ی. با استفاده از جدول کرجساعالم گردید نفر 73استان فارس برابر 

 .شدندعنوان نمونه انتخاب نفر به 63تعداد 

   :محقق ساخته است.  اسیمقابزار پژوهش 

   :حقق م اسی، مقدر مرحله کیفی شده یچارچوب طراح یابیمنظور اعتباربهروایی و پایایی

 ییایو پا 1یدییعامل تا لیو تحل هیگو لیتحل هایاز روشبا استفاده  مقیاس یی. رواشد نیساخته تدو

 .دیگرد محاسبهکرونباخ  یروش آلفا با

 هایافته
جمهوری  آموزش و پرورش ی متوسطهدورهآموزش پدافند غیرعامل  یبرنامه درسچارچوب 

  است؟ ییهاچه مؤلفه یدارا اسالمی ایران

در  املرعیپدافند غ یگران حوزهنظران و پژوهشصاحب ن،امتخصصنتایج حاصل از مصاحبه با 

 ارائه شده است: 1جدول 

 ی تخصصی و محتوای آموزشمحتوای آموزش پدافند غيرعامل به تفکيک حوزه-1جدول 
ی حوزه

 تخصصی
 محتوای آموزش

 کلیات
 استتار 

 اختفاء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- confirmatory factor analysis 
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ی حوزه

 تخصصی
 محتوای آموزش

 پوشش 

 فریب 

 پراکندگی 

 سازیمقاوم 

 بحران

 تعریف بحران 

 انواع بحران 

 بندی انواع تهدیداتتقسیم 

 های بحرانویژگی 

 بندی انواع بحراندرجه 

 انواع بالیای طبیعی 

 آثار و پیامدهای بحران 

 مدیریت بحران 

 های مدیریت بحرانطرح 

 های مدیر بحرانویژگی 

 اصول مدیریت بحران 

 مدیریت ریسک 

 مفهوم امنیت 

 ابعاد مختلف امنیت 

 مدیریت بحران زیست محیطی 

 ایمدیریت بحران در حمل و نقل جاده 

  و نقل هواییمدیریت بحران در حمل 

 تهدیدشناسی 

 های امنیتیعبور از بحران 

  آشنایی با اصولHSE1 

  شناسایی مخاطراتHAZOP2 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

گانه سالمت، ایمنی و محيط زیست منظور اصول سه  - 1

(Health, Safty, Environmentمی ).باشد 

 یشناسای ریسک، مدیریت سيستم در هایکی از اولين گام  - 2

مطالعه مخاطرات و راهبری عمليات روش . است خطر

HAZOP (Hazard & Operability )یافته روشی تخصص

 کی هایبرای شناسایی خطرات ناشی از عملکرد غلط سيستم

سيستماتيک دارای ساختار جهت  یروشو  شيميایی فرآیند

ل بررسی یک فرآیند یا عمليات طراحی شده و یا در حا

 که است اشکاالتی ارزیابی و شناسایی جهت برداریبهره

 دهش تجهيزات یا افراد برای خطر ریسک افزایش باعث تواندمی

 .ددهن کاهش را عمليات بازده یا
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ی حوزه

 تخصصی
 محتوای آموزش

 های نوین در مدیریت بحرانآشنایی با فناوری 

 های دخیل در مدیریت بحرانآشنایی با سازمان 

 آشنایی با لوازم حفاظت فردی 

 زا آشنایی با سوانح ناشی از مواد انفجاری و آتش 

  با سوانح ناشی از مواد شیمیایی آشنایی 

 ای و رادیولوژیک آشنایی با سوانح ناشی از مواد هسته 

 آشنایی با سوانح ناشی از انفجار و اشتعال گاز طبیعی  

 تروریسم

 تروریسم چیست 

 انواع تروریسم 

 اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی 

 مطالعات امنیتی 

 های کشتار جمعیآشنایی با انواع سالح 

 های بیولوژیکانواع سالح آشنایی با 

 های شیمیاییآشنایی با انواع سالح 

 امنیت زیستی 

 بیوتروریسم 

 شناسیویروس 

 شناسیسم 

 شناسیانگل 

 های واگیردارآشنایی با بیماری 

 های عفونیآشنایی با بیماری 

 های ضدعفونیآشنایی با روش 

 سازیگیری و ایمنهای پیشآشنایی با روش 

 های خرابکاری روش 

 های انتشار عوامل بیولوژیکروش 

 چگونگی انتشار امواج الکترومغناطیس 

 هاآشنایی با مواد منفجره و چاشنی 

 های تروریستیآشنایی با سازمان 

 بوتروریسم کشاورزی 

 ترور شخصیت 

 های آلودگی آبآشنایی با روش 
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ی حوزه

 تخصصی
 محتوای آموزش

 های آلودگی غذاآشنایی با روش 

 های انتشار گازآشنایی با روش 

 ت ناقلآشنایی با حشرا 

 دفاع نرم

 جنگ نرم 

 استحاله فرهنگی 

 بحران هویت 

 های جنگ نرم ویژگی 

 انقالب مخملین 

 اهداف جنگ نرم 

 تکثر قومی 

 هویت ملّی 

 اسالمی -آشنایی با هویت ایرانی 

 شناسی فضاهای مجازیآسیب 

 ایهای رایانهشناسی بازیآسیب 

 عملیات روانی 

 های مقابله با عملیات روانیروش 

  ضرورت مطالعهاهمیت و 

 اپوزیسیون خارج از کشور 

 ابزارهای جنگ نرم 

 تفاوت جنگ نرم و سخت 

 تهاجم فرهنگی 

 هاکارکرد رسانه 

 بسیج و ضرورت تشکیل آن 

 دفاع سایبری

 جنگ سایبری چیست 

 فضای سایبری 

 انواع فضاهای سایبری 

 هک کردن 

 ایهای رایانهانواع ویروس 

 اعتباریهای شناسی استفاده از کارتآسیب 

 انواع جرایم سایبری 

 مقابله با حمالت سایبری 
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ی حوزه

 تخصصی
 محتوای آموزش

 دیواره آتش 

 امنیت تلفن همراه 

 کالهبرداری اینترنتی 

 های اجتماعیشبکه 

 مدیریت نام آنالین 

 افزارهای فیلتیرینگ خانگینرم 

 معرفی موتورهای جستجوی امن 

 دفاع اقتصادی

 تحریم 

 تورم 

 جوییصرفه 

 اقتصاد مقاومتی 

 اقتصاد رقابتی 

 اقتصاد تولید محور 

 ضرورت اقتصاد مقاومتی 

 اهداف اقتصاد مقاومتی 

 وریبهره 

 ضرورت حمایت از تولیدات داخلی 

 ثبات اقتصادی 

 عدالت اجتماعی 

 الگوی مصرف 

 یارانه 

 تولید ناخالص ملّی 

 مدیریت منابع 

 بنیاناقتصاد دانش 

 اسالمی -سبک زندگی ایرانی 

  قانون اساسی 44آشنایی با اصل 

 اطالعاتیدفاع 

 سازی سیستم مدیریت امنیت اطالعاتپیاده 

 های امنیت شبکهآشنایی با روش 

 ارتباطات امن 
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ی حوزه

 تخصصی
 محتوای آموزش

  اختالل در سیستمGPS1 

 امنیت اطالعات 

 افزار نرمShare Point 

 آوری اطالعاتسیستم مکانیزه جمع 

معماری و 

 ساختمان

 بندی تأسیسات زیربناییآشنایی با سطح 

  ساختمانمقررات ملّی  21مبحث 

 جغرافیای زلزله در ایران 

 آشنایی با انواع فضاهای معماری 

  اصول و مبانیGIS2 

  سیستم اطالعات جغرافیاییArc GIS 

 عوامل مؤثر در رانش زمین 

 سازیایمن 

 سازیمقاوم 

شناسی مصاحبه گردید تا ی روانبر اساس نتایج حاصل شده، با اعضای هیأت علمی رشته

ی متوسطه دورهآموزان دانش یازهایها و نساحت ها،یژگیا وها باز آموزشیک مشخص نمایند کدام 

 ارائه شده است: 2انطباق دارد. نتایج در جدول 

 نيازهای و هاساحت ها،محتوای آموزش پدافند غيرعامل متناسب با ویژگی - 2جدول

 ی متوسطه آموزان دورهدانش

 محتوای آموزش ی تخصصیحوزه

 کلیات

 استتار 

 اختفاء 

 پوشش 

 فریب 

 پراکندگی 

 سازیمقاوم 

 تعریف بحران  بحران

 انواع بحران 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 (.Global Position System)یاب جهانیموقعيتسيستم  - 1

یک سيستم الکترونيک برای کسب اطالعات جغرافيایی   - 2

 (.Georaphic Information System) است
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 محتوای آموزش ی تخصصیحوزه

 بندی انواع تهدیداتتقسیم 

 های بحرانویژگی 

 بندی انواع بحراندرجه 

 انواع بالیای طبیعی 

 آثار و پیامدهای بحران 

 مدیریت بحران 

 های مدیریت بحرانطرح 

 های مدیر بحرانویژگی 

 اصول مدیریت بحران 

 مدیریت ریسک 

 مفهوم امنیت 

 ابعاد مختلف امنیت 

 تهدیدشناسی 

 تروریسم

 تروریسم چیست 
 انواع تروریسم 
 اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی 
 مطالعات امنیتی 
 های کشتار جمعیآشنایی با انواع سالح 
 های بیولوژیکآشنایی با انواع سالح 
 های شیمیاییآشنایی با انواع سالح 
 امنیت زیستی 
 بیوتروریسم 
 شناسیویروس 
 شناسیسم 
 شناسیانگل 
 های واگیردارآشنایی با بیماری 
 های عفونیآشنایی با بیماری 
 های ضدعفونیآشنایی با روش 
 سازیگیری و ایمنهای پیشآشنایی با روش 
 بوتروریسم کشاورزی 
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 محتوای آموزش ی تخصصیحوزه

 دفاع نرم

 جنگ نرم 
 استحاله فرهنگی 
 بحران هویت 
 های جنگ نرم ویژگی 
 انقالب مخملین 
 اهداف جنگ نرم 
 اسالمی -آشنایی با هویت ایرانی 
 شناسی فضاهای مجازیآسیب 
 ایهای رایانهشناسی بازیآسیب 
 عملیات روانی 
 های مقابله با عملیات روانیروش 
 اهمیت و ضرورت مطالعه 
 ابزارهای جنگ نرم 
 تفاوت جنگ نرم و سخت 
 تهاجم فرهنگی 
 هاکارکرد رسانه 
 بسیج و ضرورت تشکیل آن 

 دفاع سایبری

  سایبری چیستجنگ 

 فضای سایبری 

 انواع فضاهای سایبری 

 ایهای رایانهانواع ویروس 

 های اعتباریشناسی استفاده از کارتآسیب 

 انواع جرایم سایبری 

 مقابله با حمالت سایبری 

 دیواره آتش 

 امنیت تلفن همراه 

 کالهبرداری اینترنتی 

 های اجتماعیشبکه 

 مدیریت نام آنالین 

 خانگی افزارهای فیلتیرینگنرم 

 معرفی موتورهای جستجوی امن 
 تحریم  دفاع اقتصادی
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 محتوای آموزش ی تخصصیحوزه

 تورم 

 جوییصرفه 

 اقتصاد مقاومتی 

 اقتصاد رقابتی 

 اقتصاد تولید محور 

 ضرورت اقتصاد مقاومتی 

 اهداف اقتصاد مقاومتی 

 وریبهره 

 ثبات اقتصادی 

 عدالت اجتماعی 

 الگوی مصرف 

 یارانه 

 اسالمی -سبک زندگی ایرانی 

  قانون اساسی 44آشنایی با اصل 

معماری و 

 ساختمان

 بندی تأسیسات زیربناییآشنایی با سطح 

  مقررات ملّی ساختمان 21مبحث 

 جغرافیای زلزله در ایران 

 آشنایی با انواع فضاهای معماری 

  اصول و مبانیGIS 

  سیستم اطالعات جغرافیاییArc GIS 

 عوامل مؤثر در رانش زمین 

 سازیایمن 

 سازیمقاوم 

ی متوسطه در اختیار آموزان دورهی دانشمحتوای آموزش پدافند غیرعامل ویژهدر نهایت، 

عنوان متخصصان برنامه درسی ضمن بررسی قرار گرفت تا به یدفاع یآمادگ یگروه درس یاعضا

 ارائه شده است:  3محتوای تعیین شده، سایر عناصر برنامه درسی را مشخص نمایند. نتایج در جدول

 ی متوسطهبرنامه درسی آموزش پدافند غيرعامل دورهعناصر  - 3جدول

 هدف

 گیری تفکر دفاعی در زمان صلحشکل 

 اعتقاد و ایمان به هویت دینی و ملّی 

 های دفاعی کشورایمان به توانمندی 



...       طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل       

 
 

31 

 درک ضرورت مقاومت 

 بصیرت افزایی 

 گیری از بحرانپیش 

 پذیری در هنگام بحرانکاهش آسیب 

  کشورحفظ استقالل و تمامیت ارضی 

 اتدیمقابله با تهد یو چگونگ یملّ تیامن میبا مفاه ییآشنا 

 آشنایی با مبانی و مفاهیم پدافند غیرعامل 

 درک اهمیت و ضرورت امنیت پایدار 

 جانبهلزوم دفاع همه 

 محتوا

 شناخت تهدیدات داخلی و خارجی 

 اولیه هایکمک و حوادث با آشنایی 

 آشنایی با مفاهیم مدیریت بحران 

  با مفاهیم دفاع سایبریآشنایی 

 آشنایی با مفاهیم اقتصاد مقاومتی 

 نرم آشنایی با مفاهیم جنگ 

 آشنایی با مفاهیم بیوتروریسم 

 آشنایی با مفاهیم بیوتروریسم کشاورزی 

 رزم و دفاع در فردی هایمهارت 

 های فردی در هنگام وقوع زلزلهمهارت 

 نقش مربی

  فراگیرنده است.مربی الگو و اسوه اخالفی، معنوی و عملی 

 دارد.راهنما  الگو و نقش یمرب 

 .مربی یک پژوهشگر آموزشی و پرورشی است 

 .مربی، خود یک فراگیرنده همیشگی است 

  .مربی عامل انگیزاننده در یادگیری فراگیرندگان است 

 برای  های مناسبموانع یادگیری فراگیرندگان را شناسایی کرده و با طراحی فعالیت

 کند.میها تالش رفع آن

 کند.یآشنا م یریادگیرا با منابع  انیرا برعهده دارد و مترب یریادگی یراهبر مربی 

 یهاتیفعال یانتخاب و طراح ییتوانا ،یریادگی طیو شرا ازهایمعلم متناسب با ن 

 مناسب را دارد.

 نقش فراگیرنده
 یادگیری نقش فعال دارد. -در فرآیند یاددهی 

  خودراهبر 
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 به یادگیریگیری ارزشی جهت 

 .معمار یادگیری خود است 

 پردازد. به کسب مفاهیم می 

 .به لحاظ یادگیری متفاوت هستند 

 های گوناگون دارند.ها، تجربیات و ظرفیتقابلیت 

 نمایند.ی تعاملی برقرار میفراگیرندگان با محیط یادگیری خود رابطه 

 -روش یاددهی

 یادگیری

 تدریس کالسی 

 شاگردی -های صورت استادآموزش 

 آموزش الکترونیکی 

 آموزش مجازی 

 مشاهده 

 )تعاملی )گفت وگو 

 ارزشیابی

 یکتب 

 یشفاه 

 یعمل 

 یابیخودارزش 

 قضاوت شخصی 

 هاقضاوت همکالسی 

 سنجینگرش 

 ی کارارزشیابی پوشه 

 سازی شدهآزمون عملکرد در موقعیت شبیه 

 مواد آموزشی

 کتاب 

 جزوه 

 فیلم مستند 

 ماکت 

 محتوای الکترونیک 

 بروشور 

 بازدید 

  نمایش عکس و اسالید 
نوع برنامه 

 درسی
 رسمی 

 قصد شده 
 متوسطه  سطح تحصیلی

 گران حوزه پدافند غیرعاملنظران و پژوهشمتخصصان، صاحب کنندگان مشارکت

 شناسی تربیتیاعضای هیأت علمی رشته روان 
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در طراحی و اجرای 

 برنامه درسی
  طههای درسی ابتدایی و متوسکتاباعضای گروه درسی آمادگی دفاعی دفتر تألیف-

 ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورشی نظری سازمان پژوهش و برنامه

 دبیران درس آمادگی دفاعی 

 کالس درس  مکان آموزش

 خارج از کالس درس 
 حداکثر سه ساعت در هفته  زمان آموزش

 

  برخوردار است؟برنامه درسی آموزش پدافند غيرعامل از اعتبار الزم چارچوب  اآی

. با هادادهی سازسوی کیفی چارچوب طراحی شده بر اساس روش سهریو اعتمادپذ یریدپذییتأ

انجام  یعمل یهاپژوهش، بررسی رعاملیمربوط به پدافند غ ییربنایو اصول ز ینظر یمبان یگردآور

 چنین برای اعتباریابیحاصل گردید. هم نظرانمصاحبه با صاحبو  رعاملیپدافند غ یشده در حوزه

 یهدف دارا اسیمق ریز. تدوین گردید هیگو 71و  اسیمق ریز 12کمّی چارچوب، مقیاسی مشتمل بر 

نقش  اسیمق ریز ه،یگو 3 یدارا ینقش مرب اسیمق ریز ه،یگو 10 یمحتوا دارا اسیمق ریز ه،یگو 7

 یابیارزش اسیمق ریز ه،یگو 4 یدارا یادگیری -یاددهیروش  اسیمق ریز ه،یگو 5 یدارا رندهیفراگ

و  هیگو 2 یمکان آموزش دارا اسیمق ریز ه،یگو 6 یدارا یمواد آموزش اسیمق ریز ه،یگو 7 یدارا

 کرتیل اسیبا مق ییهاپاسخ ینامه داراپرسش نی. اباشدیم هیگو 1 یزمان آموزش دارا اسیمق ریز

در  یهر آزمودن ی. حداقل نمرهباشدیم« کامالً موافقم( »5تا )« کامالً مخالفم( »1از ) یاپنج درجه

ریب ترین ضترین و بیشصورت کمنتایج روش تحلیل گویه به است. 355و حداکثر  71 مقیاس نیا

 آمده است.  4همبستگی در جدول 

 

 چارچوب برنامه درسی طيف ضرایب همبستگی - 4 جدول

هد 

 ف
نقش  محتوا

 مربی

نقش 

 فراگیرنده

 -روش یاددهی

 یادگیری

ارز

/91 همبستگیطیف ضرایب  شیابی

0- 58/0 

68/0- 

41/0 

79/0-

52/0 

76/0- 

29/0 

79/0- 41/0 78/

000 داریاسطح معن 33/0 -0

1/0 
0001/0 0001/

0 

0001/

0 
0001/0 000

مواد   1/0

 آموزشی

نوع برنامه 

 درسی

سطح 

 تحصیلی

مشارکت

 کنندگان
زمان  مکان آموزش

/71 همبستگیطیف ضرایب  آموزش

0- 49/0 

71/0- 

49/0 

83/0-

37/0 

77/0- 

52/0 
80/0-65/0 89/

000 داریاسطح معن 47/0 -0

1/0 
0001/0 0001/

0 

0001/

0 
0001/0 000

1/0  
، نقش 67/0، نقش مربی 74/0، محتوا 80/0نتایج تحلیل عاملی نشان داد که بار عاملی هدف 

، نوع برنامه 71/0، مواد آموزشی 64/0، ارزشیابی 58/0یادگیری  -، روش یاددهی74/0فراگیرنده 
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و زمان آموزش  77/0، مکان آموزش 80/0کنندگان ، مشارکت53/0، سطح تحصیلی 61/0درسی 

خطای معیار  وبار عاملی ، 5دار هستند. جدول معنا 0001/0د و همگی در سطح باشمی 83/0

 دهد. نشان می راهر یک از عناصر  شده برآورد

 خطای معيار برآورد  وبار عاملی  - 5جدول 
 شده خطای معیار برآورد بارعاملی عناصر

 55/0 80/0 هدف

 32/0 74/0 محتوا

 55/0 67/0 نقش مربی

 45/0 74/0 نقش فراگیرنده

 66/0 58/0 یادگیری -روش یاددهی

 59/0 64/0 ارزشیابی

 50/0 71/0 مواد آموزشی

 63/0 61/0 نوع برنامه درسی

 72/0 53/0 سطح تحصیلی

 55/0 80/0 کنندگانمشارکت

 41/0 77/0 مکان آموزش

 31/0 83/0 زمان آموزش

 
ی میانگین (، ریشه1RMSEAی خطای میانگین مجذورات تقریبی )های ریشهشاخص

 ی نیکوییشده تعدیلشاخص (،3GFI) برازش (، شاخص نیکویی2RMRمجذورات باقیمانده )

ی برازندگی شاخص نرم نشده (،5NFIی برازندگی )شده (، شاخص نرم4AGFIبرازش )

انطباق های عنوان مالک( به8CFI( و شاخص برازندگی تطبیقی )7IFFشاخص برازندگی فزاینده )

گزارش شده  6های مشاهده شده بسیار مطلوب است که نتایج آن در جدول برنامه درسی با داده

 است.

 های نيکویی برازش چارچوب برنامه درسیشاخص -6جدول 

 مقدار شاخص

RMSEA 056/0 

RMR 042/0 

GFI 91/0 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Root Mean Square Error of Approximation 

2- Root Mean Square Residual 

3- Goodness of Fit Index 

4- Adjusted Goodness of Fit Index 

5- Normed of Fit Index 

6- Non Normed of Fit Index 

7- Incremental of Fit Index 

8- Comprative of Fit Index 
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 مقدار شاخص

AGFI 88/0 

NFI 95/0 

NNFI 90/0 

IFF 88/0 

CFI 93/0 

پایایی ابزار نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب آلفای کرونباخ ی برای محاسبه

 منعکس شده است. 7نشانگر پایایی عناصر مقیاس بود. نتایج در جدول 

 ضرایب آلفای کرونباخ هر یک از عناصر مقياس - 7جدول 
هد

 ف
نقش  محتوا

 مربی

نقش 

 فراگیرنده

-روش یاددهی

 یادگیری

ار

 زشیابی

موادآم

81 وزشی

/0 

79/0 79/0 78/0 90/0 8

2/0 

85/

نو 0

 ع برنامه 

سطح 

 تحصیلی

مشارکت

 کنندگان

مکان 

 آموزش

 کل زمان آموزش

89

/0 

96/0 82/0 90/0 94/0 89/0 
 

 گيریو نتيجه بحث
برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل  هدف از انجام این پژوهش، طراحی و اعتباریابی چارچوب

 بود.  رانیا یاسالم یجمهور پرورشی متوسطه آموزش و دوره

آموزان را هوشیار سعی دارد دانش مذکور با تأکید بر آمادگی دفاع در زمان صلح، برنامه درسی

ظاهر متمدن امروز را نخورند. از طرف دیگر در عصر حاضر، گردانان دنیای به بازیکند تا فریب 

مههای جنگی، یکی از محورهای مهم دفاع هبدون استفاده از سالح عنوان دفاعپدافند غیرعامل به

خصوصاً جوانان این سرزمین ضروری  آن برای تمام مردم و ابعادجانبه در کشور ماست که شناخت 

  برنامه درسی آموزش پدافند غیرعاملاهداف اساسی  است. این امر مهم نیز یکی از

 رود.شمار میبه

و جذاب بودن  یمهم بودن موضوعات درس: رینظ ی برنامه درسی، مسائلیانتخاب محتوا در

 یریادگی تیقابل ،یدفاع یهانهیجامعه در زم یندهیانداز آامروز و چشم یازهایمطالب، توجه به ن

روز مطالب، به یتوجه به اعتبار علم رندگان،یفراگ یو عالقه یذهن یهاییمطالب و توجه به توانا

امروز  یایهماهنگ بودن موضوعات با تحوالت دن رندگان،یفراگ یو سودمند بودن آن برا دیبودن، مف

 نییآموزان در بسط و تبمشارکت فعال دانش ،یو انسان یعیو مخاطرات طب دهایدر ارتباط با تهد
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هم مچنین موضوعات تأکید شده است. هم یطیو مح یمیاقل ،یتیجنس یهامحتوا و توجه به تفاوت

ران، دفاع نرم، دفاع بیوتروریسم، دفاع سایبری و دفاع ی پدافند غیرعامل نظیر مدیریت بححوزه

و عالقه  یذهنتوانایی  ی متوسطه، جذابیت،اقتصادی با تأکید بر قابلیت اجرا و یادگیری در دوره

 فراگیرندگان مورد توجه قرار گرفته است. 

 ی چارچوب برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل نقش مربی دیگر عنصر شناسایی شده

 شکارآ است دانایی مولد که حاضر عصر در مربی بدیلبی ی متوسطه بود. بر این اساس، نقشهدور

 و فتهگر قرار دانایی عصر در که معلمی زیرا است. انکاری غیرقابل و ممتاز نقش نقش، این. شودمی

 تعریف ابعاد با آموزیدانش باید بپردازد، آموزاندانش به خود دانش انتقال به باید عقالنیت بر مبتنی

 قشنماید. در واقع ن ارائه او به را الزم هایآموزش و کند تربیت اسالمی کشور تربیت و تعلیم شده

 ینندهک مخابره صرفاً دیگر معلم،. است فراگیری گریاری امروز یادگیری -یاددهی فرآیند در معلم

 راهنما یفرزانه به بودن صحنهدر  یفرزانه از معلم ویژگی. است آموزشی راهبر بلکه نیست اطالعات

 را انآموزدانش گریپژوهش و گریپرسش جستجوگری، هایتوانایی باید معلم. است شده تبدیل

 رب زیادی اصرار بنابراین است جدید مهارت و دانش کسب نیازمند دلیل همین به. کند تقویت

 (. 2008دارد )کالینز،  وجود جدیدالتألیف کتب برای معلمان خدمت ضمن هایآموزش

 ادگیریی -یاددهی فرآیند نقش فراگیرنده عنصر دیگر است. در این عنصر مشخص گردید که در

 مقهور و چرا و چونبی تابع متربّی دارد و یادگیری ارتقای در اساسی نقش فراگیرنده انگیزه و اراده

 محیط با یی تعاملرابطه تواندمی و دارد گیریتصمیم فرصت و آزادی او بلکه نیست؛ یادگیری محیط

 چنین مشخص گردید متربّیشود. هم گیریتصمیم وی برای موارد یهمه در نه کند، برقرار یادگیری

 لحاظ به خویش هایانگیزه و هانگرش و هامهارت ها،دانش یتوسعه و یادگیری -یاددهی فرآیند در

 .اندفاوتمت یادگیری لحاظ به گوناگون، هایظرفیت و تجربیات ها،دارد. با قابلیت نقش فعال ذاتی

 ای انتخابگونههای آموزش بهیادگیری است. روش -عنصر شناسایی شده دیگر روش یاددهی

ق، خواستهیعال از یادگیری باشند، فرآیند درگیر یادگیری فرآیند در فعال طوربه آموزانشدند تا دانش

 آن در که یابدمی سازمان نحوی به یادگیری چنین محیطهمد. ها و ادراکات یادگیرندگان آغاز شو

 که ابندی سازمان نحوی به یادگیری الزم است تجارب .باشد داشته جریان فراگیرنده محور یادگیری
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ند براساس تجارب و اطالعات بتوا کسی نماید و هر کمک نیازها بیان و سازیروشن در را یادگیرنده

 خود در یادگیری نقش مهمی را ایفا نماید. 

 دهش انجام تغییرات میزان گیریاندازه ارزشیابی عنصر دیگر برنامه درسی است. هدف از آن،  

 ارتقای یدرباره گیریتصمیم منظوریادگیرندگان به عملکرد مورد در قضاوت و یادگیری در

 آموزان بهدانش هایکوشش و معلم آموزشی هایفعالیت آیا کهاین از اطمینان کسب و آموزاندانش

 کتبی، هایوهشی مانند گوناگون هایاز شیوه استفاده با خیر؟ ارزشیابی یا است انجامیده مطلوب نتایج

 ،شفاهی کتبی، هایانواع آزمون نظیر مختلف ابزارهای و خودارزشیابی عملی، همتایان و شفاهی،

 یسیاهه و معلم رفتار مشاهده یسیاهه همتایان، شفاهی نظرات شخصی، قضاوت سیاهه عملی،

 .شودمی سنج انجامنگرش

عنصر منابع و مواد آموزشی که از دیگر عناصر شناسایی شده این چارچوب است که مشتمل بر 

سالید و اکتاب، جزوه، فیلم، مستند، ماکت، محتوای الکترونیک، بروشور، بازدید و نمایش عکس 

فراگیرندگان هستند ن ازیاد و فراو یمورد عالقه های متنوع آموزشی کهباشد. استفاده از روشمی

کند. سازد و در نتیجه یادگیری را دائمی میاساس الزم را برای یادگیری تدریجی و تکمیلی آماده می

آنان خواهد شد. فعالیت دهد و در نتیجه موجب قرار می آناناختیار  تجارب واقعی و حقیقی را در

قرار  آنانتجاربی را در اختیار و  مؤثر هستند آموزاندانشدر ذهن  ادر توسعه و رشد معنچنین هم

 (.2014)لوکاس و همکاران،  های دیگر امکان نداردد که از راهندهمی

ضاهای قتدر این چارچوب عنصر نوع برنامه درسی نیز ارائه گردید. طبیعتاً هر نوع برنامه درسی ا

سازد. این برنامه کند و هدف طراح برنامه درسی را آشکار و مشخص میخاص خود را طلب می

 ایجاد فاعی،د تفکر و بصیرت آموزان با کسبصورت رسمی و قصد شده به دنبال آن است تا دانشبه

 سرزمین از انندبتو تا یابند دست الزم دفاعی شناخت به ایمان و تعقل تفکر، با و مناسب دفاعی نگرش

 .نمایند دفاع عمل میدان در خود جامعه و اعتقادی و باورهای

عنوان عنصری دیگر در این چارچوب مورد اشاره قرار گرفته و مشروعیت سطح تحصیلی به

 ی متوسطه مورد تأیید واقع شدهآموزان دورههای دانشبرنامه تدوین شده، به دلیل تناسب با ویژگی

ی متوسطه مورد توجه آموزان دورهها و نیازهای دانشدرسی تدوین شده، ساحت است. در برنامه
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 اند.های موردنظر ارائه گردیدهواقع شده و بر آن اساس آموزش

کنندگان در طراحی و اجرای برنامه درسی نیز مورد توجه قرار گرفته است. شمار زیادی مشارکت

دارند، در راستای رفع نیازهای روزمره نظام آموزشی ی برنامه درسی فعالیت از افرادی که در حوزه

کنند. به عبارت دیگر اگرچه فرض بر این است که وزارت آموزش و پرورش متولی فعالیت می

آن  یای نیست که یک نفر یا یک ارگان به تنهایی از عهدهریزی درسی است، ولی این وظیفهبرنامه

شان را جویا شد چراکه هر یک به نحوی درگیر اتهای زیادی هستند که باید نظربرآید. گروه

 هایی از برنامه هستند.بخش

ها و مواد آموزشی مربوطه عنصر زمان آموزش چارچوب زمانی که در آن محتوا به همراه شیوه 

ی ( و عنصر مکان آموزش که در واقع همان محیطی است که کلیه2008شود )کالینز، ارائه می

دهد. پذیرد و این فرآیندها را تحت تأثیر قرار میگیری در درون آن انجام مییاد -فرآیندهای یاددهی

 هایفضای آموزشی باید موجب تحریک یادگیرندگان و ایجاد انگیزه در آنان شود و از فعالیت

ولک، خوبی اجرا کند )وولفکه معلم بتواند طرح درس را بهیادگیری، حمایت و آن را تسهیل کند تا این

2001.) 

صورت ، بحث پدافند غیرعامل بهرانیا یاسالم یجمهور عمومی ر نظام آموزش و پرورشد

ان آموزعنوان بخشی از درس آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان به دانشخاص مطرح نشده لکن به

این  است. یدفاع یآمادگ درسیبرنامه  یموضوع اصل رعاملیدفاع عامل و غشود. داده میآموزش 

ی رنظامیو غ یو تهاجمات نظام اتدیاست که در برابر تهد ییهاها و مهارتآموزش یبرنامه برا

 رسدینظر مبه ضروری و الزم هاآن به وابسته عناصر و نظام دشمنان (…و  یروان جنگ جنگ نرم،)

  .)اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی(

 یدیتوح ییگرافطرت ،یملّ درسیاز برنامه  یریگبا بهره یدفاع یآمادگدرسی عام برنامه  کردیرو

با  رانیشود که فراگیم یسازمانده و یطراح یاگونهبه یدفاع یآمادگ درسی برنامه . بنابرایناست

 یندگزرا در  بهیط اتیتحقق ح ینهیخود، تالش کنند تا زم تیو درک موقع یبر فطرت اله هیتک

دفاعی است.  تفکر و بصیرت کسب این برنامه، رویکرد خاص سازند. ایمه شیخو یو اجتماع یفرد

شود. انتظار می آموزان منتقلبه دانش دفاعی دانش و فرهنگ به مربوط در این رویکرد، موضوعات
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 از بتوانند و یابند دست الزم دفاعی شناخت به تفکر با و مناسب دفاعی نگرش ایجاد با رودمی

 درسى کتب تألیف نمایند )دفتر دفاع عمل میدان در شانجامعه و خود اعتقادی و باورهای سرزمین

نظری(. خالء برنامه درسی مستقل آموزش پدافند غیرعامل در مقاطع متوسطه به  متوسطه و ابتدایی

 سازد. های دهم تا دوازدهم(، لزوم این برنامه درسی را دوچندان میکالسی دوم )ویژه دوره

 و پرورش آموزان یکی از وظایف اساسی آموزشدانشزندگی به  هایآموزش مهارتطور کلی به

ه کارائه شود. لذا با توجه به این درسی به فراگیرندگان هایبرنامهاست که بخشی از آن باید در 

ل ئافراد باید با مسا یههایی است که همیکی از ضروریات زندگی و از مهارتی دفاع غیرعامل مقوله

دافند صورت عام و بحث پبه نسبت به موضوع دفاع جامعهجوانان  ، بایستیآن آشنا باشند مربوط به

نمایند. امری که از طریق طراحی را کسب  شناخت، نگرش و مهارت الزم غیرعامل به شکل خاص،

 پذیر خواهد بود.ی پدافند غیرعامل امکانهای درسی متناسب با اهداف موردنظر در حوزهبرنامه

 منابع
 الف. فارسی

  رستانیو دب ییراهنما یلیدر مقاطع تحص یدفاع یدرس آمادگ ینحوه ارائه ییاجرا ینامهنییآ

 .1390مصوب سال 

درسی (. بررسی نقش عناصر برنامه1394اکبر. )ابراهیم کافوری، کیمیا، ملکی، حسن و خسروی، علی

هش ژوپکالین در افت تحصیلی درس ریاضی اول دوره متوسطه از دیدگاه شرکای برنامه درسی. 

 .62 -50(: 44) 17، ریزی درسیدر برنامه

 کردیبر رو یمبتن یآموزش علوم تجرب ریتأث ی(. بررس1391) .شوبو ،یو عبدالملک یغالمعل ،یاحمد

 ،یدر علوم انسان تیابتکار و خالق یمجلهآموزان. دانش شرفتیپ یزهیو انگ تیبر خالق یاکتشاف
2 (2) :95- 123. 

تهران:  د(.مدیران و کارشناسان ارش یهای پدافند غیرعامل )ویژهدانستنی(. 1389اسکندری، حمید. )

 انتشارات بوستان حمید.

 برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران. 

 ینگاران در حوزهپدافند غیرعامل؛ بایدها و نبایدها: رسالت رسانه(. 1391جابری انصاری، سعید. )
 . تهران: انتشارات کردگاری.پدافند غیرعامل کشور

. تهران: انتشارات مرکز آموزشی و سایبر یپدافند غیرعامل در حوزه(. 1391خوش عمل، حسین. )

http://www.adinehbook.com/gp/product/6009187508/ref=sr_1_1000_4/396-2201749-6026855
http://www.adinehbook.com/gp/product/6006095059/ref=sr_1_1000_17/396-2201749-6026855
http://www.adinehbook.com/gp/product/6006095059/ref=sr_1_1000_17/396-2201749-6026855
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 پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی.

. تهران: انتشارات آشنایی با اصول و مبانی پدافند غیرعامل(. 1391دوست محمدیان، حمید. )

 فارسیران.

 علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان: تهران. جدید شهرهای ریزیبرنامه(. 1388) .اله کرامت زیاری،

 (.سمت) هادانشگاه انسانی

 سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران.

. کرمانشاه: خانه چاپ و برنامه درسی فراشناخت(. 1390اله. )صفری، یحیی و مرزوقی، رحمت

 گرافیک سارینا.

درگیری  یرابطه(. 1389. )مهناز اخوان تفتی، و زهره خسروی، ،علیرضا کیامنش، ،راضیه وند،ظهره

 .راهنمایی یآموزان دورهای با عملکرد تحصیلی و گرایش به ترک تحصیل در دانشمدرسه

  .70 -49(: 22) 102، ی تعلیم و تربیتفصلنامه

های برنامه درسی: تحلیلی بر روند های علم و نظریهپارادایماله. )زیرچاپ(. مرزوقی، رحمت

 امه درسی.پردازی در رشته مطالعات برننظریه

 لکمای صنعت دانشگاه انتشارات: تهران .غیرعامل پدافندی مبان و اصول(. 1386) .جعفر نیا،یموحد

 ی جامع علمی کشور.نقشه.اشتر
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Abstract 

 The purpose of this study was developing and validating of passive defense 

education curriculum framework for the secondary schooling system of the 

Islamic Republic of Iran’s ministry of education. This research benefitted from 

an instrument-development, sequential exploratory mixed method and done in 

qualititative and quantitative stages. Qualitative case study used in the 

qualititative stage and descriptive method in the quantitative stage. In qualititative 

stage, participants were experts and in quantitative stage, the statistical population 

consisted of Shiraz passive defense techers. Experts were interviewed by 

snowball and saturation sampling teqniques. Passive defense education 

curriculum framework is developed regarding subject, content, role of educator, 

role of students, educational methods, evaluation, educational instruments, 

educational location and time. The validity and reliability of the framwork were 

also attested. 

Keywords: Curriculum framework, Education, Passive Defense 
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