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چکیده
کشوری با توجه به نیاز آموزشی و زمینه اجتماعی خود، چارچوب  توسعه آموزش پدافند غیر عامل در جهان روند رو به رشدی یافته و هر 
آمریکا،  ایــران،  کشورهای  در  غیرعامل  پدافند  آمــوزش  درسی  برنامه های  تطبیقی  بررسی  پژوهش،  این  هدف   . است  کرده  اجرا  را  خاصی 
کیفی  که در دو مرحله  کتشافی متوالی و مدل ابزارسازی است  ع ا انگلستان، روسیه و استرالیا است. این پژوهش جزء پژوهش های ترکیبی از نو
تأییدی  از روش های تحلیل عامل  با استفاده  کّمی  کیفی و بخش  از روش مطالعه موردی  با استفاده  کیفی  کّمی اجرا شده است. بخش  و 
و  تدوین  کالین  برنامه ی درسی  بر عناصر  پدافند غیرعامل مشتمل  آموزش  برنامه ی درسی  ابتدا  است.  انجام شده  پیمایشی  توصیفی -  و 
در  که  داد  نتایج نشان  مقایسه شد.  پدافند غیرعامل  آموزش  برنامه ی درسی  مؤلفه های  در دسترس،  اطالعات  اساس  بر  اعتباریابی سپس 
کتاب و فیلم؛ در فعالیت های  کمک های اولیه؛ در منابع آموزشی ،  هدف برنامه ی درسی، پیش گیری از بحران؛ در محتوا، آشنایی با حوادث و 
گروه بندی یادگیرندگان، توانایی جسمی؛ در شیوه ی ارزشیابی،  گردی؛ در  یادگیری، شیوه ی فعال؛ در روش های آموزشی، روش استاد- شا
کالسی فراوانی  ارزشیابی عملی و در زمان آموزش، زمان از قبل تعیین شده بیشترین فراوانی و در عنصر مکان آموزش، شیوه ی درون و برون 

یکسانی دارند.
کلیدی: برنامه ی درسی، آموزش، پدافند غیرعامل. واژگان 

Passive Defense Education Curriculum: 
A Comparative Study between Iran, USA, 
England, Russia and Australia
Reza Naseri Jahromi1, Rahmatollah Marzooghi*2, Mehdi Karbasiyan3, Jafar Torkzadeh4, Mehdi 
Mohammadi5

Abstract: 
Passive defense educational development is growing in the world. Each country implemented it according 

to their educational needs and social context, in a special framework. The main purpose of this study was a 
comparative study between Iran, USA, UK, Russia and Australia passive defense education curriculum. This 
research is developed based on the sequential exploratory mixed method that has been implemented in two 
phases: qualitative and quantitative. The qualitative part established based thecase study and in the quantitative 
part used confirmatory factor analysis and descriptive methods. At first passive defense education curriculum 
was developed based on Klein’s curriculum elements and validated. Then according to the available infor-
mation, the elements of the educational curriculum were compared. The results showed that the curriculum 
includes crisis prevention, introduction to disaster aid in training resources, book and videos on learning activi-
ties, practices in teaching methods, method of a master apprentice in group learners, physical ability in evalua-
tion method, and practical evaluation in a predetermined time with the highest frequency rates. 
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پدافند غیر عامل

کلی دفاع بدون استفاده از سالح و  پدافند غیرعامل1 با مفهوم 
درگیری مستقیم در برابر تهاجم، مکمل دفاع عامل، و صلح آمیزترین 
آسیب پذیری  کــاهــش  کــه  اســت  دفــاعــی  روش  اثــربــخــش تــریــن  و 
ملی  پایداری  و  کز حیاتی، حساس، مهم  مرا و  ملی  زیرساخت های 
را موجب می شود. پدافند غیرعامل از طریق توسعه ی ظرفیت های 
توان  افــزایــش  ضمن  عمومی،  تحمل  آستانه ی  ارتــقــای  و  دفاعی 
بازدارندگی ملی و مقاومت مردمی و در عین حال، افزایش هزینه ی 
تهاجم، تردید اساسی در اراده ی تهاجمی دشمن ایجاد می کند]1[ 
تجهیزات  کارگیری  به  بدون  عامل  غیر  بهتر،پدافند  عبادت  به  یا 
نظامی در عرصه ی مدیریت بحران نقش اساسی دارد]2[. پدافند 
مقاوم سازی  و  اندیشه  تعقل،  تفکر،  گــاهــی،  آ ــع  واق در  غیرعامل 
افراد  که  که الزمه ی پدافند غیرعامل این است  انسان هاست؛ چرا 
بتوانند در  تا  کنند  پیدا  کامل  و معرفت  و بصیرت  بیندیشند  خوب 
برابر تهاجمات بیرونی مقاوم باشند ]3[. با توجه به اینکه تضمین 
امنیت و آسایش، همواره بزرگ ترین دغدغه های حکومت ها بوده، 
که دشمن با استفاده  ع در هزاره ای  ضرورت پرداختن به این موضو
اهداف  پیشبرد  منظور  به  رخنه  و  تجاوز  مترصد  امکانات،  تمام  از 
کاماًل ضروری و الزم جلوه می کند]4[. از این رو،  خود است، امری 
برای  غیرعامل  پدافند  آمــوزش  برنامه های  و  مهارت  ها  توسعه ی 
پیدا  به رشدی  رو  روند  جهان  مختلف  کشورهای  در  گیرندگان  فرا
کشورهای مختلف باتوجه به نیازهای آموزشی و بافت  کرده است و 
پیاده  خود  کشور  در  را  برنامه  این  از  خاصی  شکل  اجتماعی شان، 

کرده اند]5، 6، 7[.
ــان دفــاع  ــازم ــا عــنــوان س ــی، نــهــادی ب ــالم پــیــش از انــقــالب اس
عهده  بر  را  مأموریت  دسته  سه  که  داشت  وجود  ایــران  غیرنظامی 
از  پشتیبانی  و  کنترل  هدایت،  سازمان،  این  اول  مأموریت   داشت؛ 
کمك به امداد  مردم حین حوادث و بالیای طبیعی، مأموریت دوم 
ایــران و  خ  کنار جمعیت شیر و خورشید سر و نجات در حــوادث در 
تهدیدات  برابر  در  کشور  آسیب پذیری های  کاهش  سوم  دسته ی 
با  مقابله  بــرای  مردمی  و  گروهی  مانورهای  برگزاری  بــود.  خارجی 
حمالت شیمیایی و میکروبی، برگزاری دوره های آموزشی مختلف 
تدوین دستورالعمل های  و  به مصدومان  اولیه  برای رسیدگی های 
اجرایی برای سازمان ها و ادارات از وظایف این سازمان بوده است. 
انقالب اسالمی، این سازمان منحل و مأموریت های آن به  از  پس 
گرفته  گذار شد. اما پس از مدتی بر اساس تحقیقات صورت  بسیج وا
که هر یک مربوط  ع  ع و نیازسنجی، با سه موضو و با بررسی موضو
کاهش  که بخش  به سه عرصه مجزا بودند، مواجه شدند. از آنجا 
خارجی  تهدیدات  با  و  بود  مرتبط  دفــاع  بخش  با  آسیب پذیری ها 
کشور منتقل شد.  سنجیده می شد، وظایف آن به نیروهای دفاعی 
که مأموریت های اول و دوم سازمان دفاع  بخش مدیریت بحران 
و  اضافه  دولت  وظایف  به  می شد  شامل  را  کشور  وقت  غیرنظامی 
که در نتیجه، ستاد حوادث غیرمترقبه  کشور محول شد  به وزارت 
گرفت. بعد از بررسی های مختلف در باره ی دفاع غیرنظامی و  شکل 

1 . passive defense

کشور در برابر تهدیدات  کاهش آسیب پذیری زیرساخت های اساسی 
خارجی و پایدارسازی، در سال 1382 مقام معظم رهبری )مدظله( 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با صدور فرمانی، این وظیفه را به ستاد 
کشور  گذار فرمودند و سازمان پدافند غیرعامل  کل نیروهای مسلح وا
سازمان  فعالیت های  گستردگی  دلیل  به  آن  از  بعد  شــد.  تأسیس 
نبودن  نظامی  و  فعالیت ها  در  تسریع  به  نیاز  غیرعامل،  پدافند 
فعالیت های مذکور، این مأموریت به دو بخش تقسیم و در نتیجه، 
در  کشور  غیرعامل  پدافند  دائمی  کمیته  رهبری  فرمان  اســاس  بر 
پدافند  و  برنامه ریزی دفاع غیرنظامی  برای  ریاست جمهوری  نهاد 

غیرعامل در سازمان ها و ارگان های غیرنظامی تشکیل شد2]8[.
 ،1963 ســال  در  کوبا  و  برلین  بــحــران هــای  از  پــس  آمریکا  در 
شد.  ح  مطر دسته جمعی  و  خانگی  پناهگاه های  ساخت  ع  موضو
داشــتــنــد،  فعالیت  خــصــوص  ایـــن  در  کــه  کــوچــکــی  ســازمــان هــای 
مردم  جان  از  حفاظت  بــرای  متعددی  ضدهسته ای  پناهگاه های 
کارتر3،  جیمی  آمریکا  وقت  جمهور  رئیس   1979 سال  کردند.  بنا 
کرد  امضا  را  )فما4(  فــدرال  بحران  مدیریت  آژانــس  تأسیس  فرمان 
و به دنبال آن، نواحی ده گانه فما در سراسر آمریکا تأسیس شدند. 
هدف از تأسیس این سازمان، اطمینان از حیات و حفظ بقا اعالم 
و پس از مدتی بیش از 4000 مرکز محلی و ایالتی با هدف حفاظت 
پدافند  توسعه ی  شــد.  ایــجــاد  احتمالی  حــمــالت  مقابل  در  مـــردم 
آمریکا  غیرعامل  دفاع  مرد  که  بود  گونه ای  به  آمریکا  در  غیرعامل 
ژانویه  در  و  شد  نوبل  صلح  جایزه  برنده  ویگر5  پی  یوجین  نام  به 
برنامه  آمریکا،  جمهور  رئیس  عنوان  به  ریگان6  انتخاب  با   1981
وی در بیان استراتژی قدرت ملی با توجه ویژه به دفاع غیرعامل، 
توسعه ی  و  کرد  اصالح  را  غیرعامل  دفاع  برنامه  عقب ماندگی های 
بیشتری داد. چشم انداز این سازمان، آماده سازی مردم و مأموریت 
تقلیل حوادث  و  آنها  کاهش  و  تهدیدات  به  پاسخ  آن، پیشگیری، 
مردم  به  خدمتگذاری  در  کنون  تا  تأسیس  روز  از  فما  شد.  عنوان 

آمریکا متعهد مانده است7]9[.
که دفاع غیرعامل را به  کشوری در جهان است   انگلستان تنها 
صورت غیررسمی از سال 1935 آغازکرد. سال 1938 اندکی پیش از 
کشور مجموعه اقدامات پیشگیرانه ای  آغاز جنگ جهانی دوم،این 
آن،  دنبال  به  و  داد  قــرار  کــار  دستور  در  را  هوایی  حمالت  برابر  در 
ارائه ی خدمات صلح آمیز تأسیس  را برای  مؤسسه دفاع غیرعامل8 
باره ی  در  عمومی  گاهی  آ افزایش  مؤسسه،  این  اصلی  هدف  کرد. 
کنش  تهدیدات احتمالی هوایی با ارائه ی آموزش های همگانی و وا
به بحران های احتمالی بود. همچنین قدیمی ترین مؤسسه علمی 
که تحقیقات خود را به دفاع غیرعامل  در جهان محسوب می شود 
جنگ  از  پــس  اســـت.  داده  اخــتــصــاص  طبیعی  بــالیــای  کــاهــش  و 
جهانی دوم و با آغاز جنگ سرد، نگرانی دفاع غیرعامل از تهدیدات 
و  تحقیقات  تمامی  رویکرد  دلیل،  همین  به  و  شد  بیشتر  هسته ای 

کشور 2 . مرکز مطالعات پدافند غیرعامل 
3 . Jimmy Carter 
4 . Federal Emergency Management Agency )FEMA( 
5 . Eugene P Wigner
6 . Reagan

7 . آژانس مدیریت حوادث اضطراری آمریکا
8 . Institute Civil Defense )ICD(



89

مل
عا

یر 
د غ

افن
پد

ش 
وز

 آم
سی

در
ی 

ها
مه 

رنا
ب

لیا
ترا

اس
 و 

یه
وس

ن،ر
ستا

گل
،ان

کا
مری

ن،آ
یرا

ی ا
بیق

تط
ی 

رس
بر

بهار و تابستان
۱۳۹۴

دوفصلنامه
علمی و پژوهشی 

شمـاره هفتـم 

گذشته به حفاظت غیرعامل در زمان صلح  آموزش های دهه های 
منظم  و  منسجم  ساختاری  ایجاد  به  نیاز  احساس  یافت.  تغییر 
تا در  بر آن داشــت  را  انگلستان  بــرای دفــاع غیرعامل، دولــت وقت 
کند.  تأسیس  را  انگلستان1  غیرعامل  دفــاع  سازمان   ،1960 ســال 
کنیم2 از بخش های  این سازمان با شعار زنده بمانیم و محافظت 
اورژانــس3،  تخصصی  خدمات  بین المللی  تیم های  نظیر  مختلفی 
نجات و جستجو4، تیم  ملی مقابله با حوادث غیرمترقبه5، خدمات 
مرکز  و  غیرعامل7  پــدافــنــد  ملی  ــورای  شـ حــیــوانــات6،  نــجــات  ملی 
و  ایجاد  اســت.  شده  تشکیل  غیرعامل8  دفــاع  و  حــوادث  مطالعات 
از طریق آموزش  و پژوهش هدف اصلی این  حفظ آمادگی عمومی 

سازمان است9]10[.
 1960 سال  اواســط  در  سابق  شــوروی  غیرعامل  دفــاع  سازمان 
میالدی تأسیس شد. از سال 1966 با تحوّلی بزرگ، تجدید سازمان 
کردن  منظوره  دو  و  هسته ای  ضد  پناهگاه های  ساخت  و  یافت 
پارکینگ های  مترو و  معابر  ایستگاه ها،  مانند  تأسیسات  از  بسیاری 
ساخت  بــا  و  گــرفــت  قـــرار  ــار  ک دســتــور  در  زمـــان  هــمــان  از  زیرزمینی 
استحکامات ایمن و زره های مقاوم در مقابل انواع بمب و موشک 
غیرعامل  پدافند  زمینه  در  شــوروی  گرچه اقدامات  ا یافت.  توسعه 
باعث  اطالعات  از  حفاظت  اما  بوده،  موارد  این  از  گسترده تر  بسیار 
گسترده منتشر نشود.  که اخبار این اقدامات به صورت  شده است 
و  پشتیبانی  آژانـــس  وقـــت،  جمهور  رئــیــس  دســتــور  بــا   1996 ســال 
توسط  بین المللی10  انسانی  عملیات  در  روسیه  مشارکت  هماهنگی 
آژانس، سازمانی  این  تأسیس شد.  و بحران  وزارت دفاع غیرعامل 
ویژه در روابط اقتصادی خارجی و بخشی از ارتش ملی روسیه بود 
بحران های  به  پاسخ  در  بشردوستانه  فعالیت های  انجام  برای  که 

ملی و منطقه ای به وجود آمد11]11[.
کالج  نام  با   1956 سال  در  استرالیا12  بحران  مدیریت  مؤسسه 
تأسیس  دفاع  وزارت  از  بخشی  عنوان  به  و  استرالیا  غیرعامل  دفاع 
شد، اما در سال 1993 به این عنوان تغییر نام داد و سال 2001 از 
سازمان  ایــن  کــرد.  پیدا  انتقال  وزارت  دادگستری  به  وزارت دفـــاع 
از  کم  تابع سیستم سیاسی حا و  از دولت استرالیا  به عنوان بخشی 
سوی مدیران ارشد دولتی اداره می شود و وظیفه ی آموزش، توسعه 
جامعه  اقشار  به  خدمات  ارائه ی  اطالعات،  انتشار  افراد،  حرفه ای 
دارد.  برعهده  را  غیرعامل  پدافند  با  مرتبط  پژوهش های  انجام  و 
عامل اساسی در موفقیت این مؤسسه، از یک سو ارتباط تنگاتنگ 
دیگر،  ســوی  از  و  دولتی  سازمان های  سایر  و  قضایی  حــوزه  با  آن 
که سبب  ارائه ی آموزش های به روز و مدیریت دانش مناسب است 

1 . British Civil Defense
2 . survive and protect
3 . International Emergency Technical Aid Team
4 . International Search & Rescue Team 
5 . National Emergency Response Team 
6 . National Animal Rescue Service 
7 . National Civil Defense Counsil
8 . The Institute of Civil Defense and Disaster Studies )ICDDS(
سازمان دفاع غیرعامل انگلستان . 9
10 .Agency for Support and Coordination of Russian Participation in Interna-
tional Humanitarian Operations )EMERCOM Agency(

11 . وزارت دفاع غیرعامل روسیه
12 . Australian Emergency Management Institute )AEMI(

است13  شده  منطقه ای  و  ملی  سطح  در  افــراد  توانمندی   توسعه ی 
.]12[

کشورهای جهان پس از ایجاد ساختاری منسجم  به هر روی، 
به  را  خود  تالش  تمامی  غیرعامل،  پدافند  اقدامات  سازماندهی  در 
و  داشتند]4[  معطوف  جامعه  آحــاد  به  الزم  آمــوزش هــای  ارائـــه ی 
و  تعلیم  به نظام  برنامه های درسی  از  به عنوان یکی  ع  این موضو
تربیت اضافه شد. در بین تمامی عناصر و خرده نظام های آموزشی، 
این  به منزله قلب  و  به عنوان مهم ترین عنصر  برنامه ی درسی  از 
دانــش،  آورنـــده  فراهم  ــزار  اب بنیادی ترین  زیــرا  مــی شــود؛  یــاد  نظام 
گیرندگان برای ارائه ی  خدمات به جامعه  تجربه و مهارت های فرا

است[13[.
پدافند غیر عامل در برنامه ی درسی

مفهوم برنامه ی درسی در طول دوران حیات خود از تعریف به 
عنوان دروس و موضوعات ثابت به مفاهیم وسیع تری مانند ایجاد 
کسب شود،  گیران  که باید به وسیله فرا فرصت یادگیری و تجربیاتی 
برنامه ی  حــوزه  در  تعاریف  تعدد  و  ع  تنو که  چرا  یافته]14[؛  تغییر 
ارائــه ی  از  ناشی  نظرها  اختالف  ایــن  اســت.  طبیعی  امــری  درســی 
که این  موضوعات و مباحث گسترده، اما مستقل در یک حوزه بوده 
امر را اجتناب ناپذیر کرده است]15[. یکی از معروف ترین برداشت ها 
از عناصر برنامه ی درسی، طبقه بندی نه گانه]16[ شامل عناصر زیر 

است:
اهداف  و  غایت ها  شکل  به  درســی  برنامه ی  1(هدف:مقاصد 
عبارات  اهـــداف،  و  مقاصد  کلی  عــبــارات  غــایــات،  می شوند.  بیان 
یک  مطالعه  نتیجه  عنوان  به  گیران  فرا آنچه  از  است  خاص تری 

درس باید قادر به انجام آن باشند]17[.
ــه مــجــمــوعــه دانـــش ســازمــانــدهــی شــده،  2(مــحــتــوا:مــحــتــوا ب
مفاهیمی  و  روش هــا  اطــالعــات،  واقعیات،  عــبــارات،  اصطالحات، 
از محتوای  واقع، منظور  در  اطالق می شود.  آموخته شود،  باید  که 
مــواد  و  منابع  سایر  و  ــی  درس کتاب های  متون  درســـی،  برنامه ی 
یادگیری  خأل  آن  مطالعه  با  گیر  فرا می رود  انتظار  که  است  آموزشی 
کند و بدین وسیله به اهداف آموزش از پیش تعیین شده  خود را پر 

نایل آید]18[. 
از  مجموعه ای  معنای  بــه  آمــوزشــی  آمــوزشــی:مــواد  3(مــــواد 
را  تولید  یادگیری  تــوان  گیرنده  فرا به  که  موقعیت هاست  یا  مــواد 

می دهد]19[. 
به  فعالیت ها  گــیــرنــدگــان:ایــن  فــرا یــادگــیــری  هــای  4(فعالیت 
کسب  که منجر به  گیرندگان در امر یادگیری اشاره دارد  درگیری فرا
تجربیات یادگیری خواهد شد؛ هرچه سطح درگیری بیشتر باشد به 

همان نسبت تجربیات یادگیری عمیق تر خواهد بود]20[. 
که  است  تدابیری  آموزشی  آموزشی:روش های  5(روش هــای 
با هدف تسهیل انتقال دانش و اطالعات و فرایندهای انجام شده 
گیر  کسب محتوا اشاره دارد و باید یادگیری فعال فرا به شیوه های 
آوردن  فراهم   آمــوزشــی  هــای  واقـــع،روش  در  کند]21[.  تسهیل  را 

که در آن یادگیری اتفاق بیفتد]18[.  شرایطی است 

13 . مؤسسه مدیریت بحران استرالیا
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6(شیوه ی ارزشیابی:فرایندی در پژوهش برای بهبود ماهیت 
بر  که  است  آموزشی  روش هــای  و  اجرایی  رویه های  برنامه درسی، 

گیران اثر می گذارد]22، 23، 24[. یادگیری و رفتار فرا
کالس  داخل  گروه های  به  گیرندگان:اشاره  یاد  بندی  7(گروه 
خواهند  یادگیری  و  یاددهی  راهبردهای  محتوا،  جسب  بر  که  دارد 
مسئولیت پذیری  یادگیرنده  تا  می شود  سبب  گروهی  کار  داشــت. 
که  بیشتری در یادگیری عهده دار شود و به ویژه برای دانش آموزانی 
که در موفقیت  پیشرفت تحصیلی ضعیفی دارند، سبب خواهد شد 
گروهی سهیم شوند و احساس خوداثربخشی و مؤثر بودن را تجربه 

کنند]25[. 
به  محتوا  آن،  در  که  است  زمانی  آموزش:چارچوب  8(زمــان 

همراه شیوه ها و مواد آموزشی مربوط ارائه می شود]26[. 
کلیه ی  که  است  محیطی  همان  واقــع،  آمـــوزش:در  9(مکان 
این  و  می پذیرد  انجام  آن  درون  یادگیری  یــاددهــی-  فرایندهای 
موجب  باید  آموزشی  فضای  می دهد.  قــرار  تأثیر  تحت  را  فرایندها 
تحریک یادگیرندگان و ایجاد انگیزه در آنان شود و از فعالیت های 
ح  طر بتواند  مربی  اینکه  تا  کند  تسهیل  را  آن  و  حمایت  یادگیری، 

کند]27[. درس را به خوبی اجرا 
و  اثربخش  آمــوزشــی  نظام های  پــایــه گــذاری  که  اســت  بدیهی 
کارآمد نیاز به اندیشه های جدید و روش های نوین دارد. پاسخ به 
درسی  برنامه ی  در  باید  محتوایی  و  اهداف  چه  نظیر:  سؤال هایی 
گنجانده شود؟ تلفیق نظر و عمل چگونه  آموزش پدافند غیرعامل 
کسانی  گیرندگان چه  فرا نیاز است؟  آموزشی مورد  باشد و چه مواد 
خواهند  مذکور  درســی  برنامه ی  در  نقشی  و  جایگاه  چه  و  باشند 
منظور  به  تا  مـــی دارد  آن  بر  را  آمــوزشــی  امــور  برنامه ریزان  ــت؟  داش
همگام شدن با تحوالت و پیشرفت های جدید به ویژه در عرصه ی 

دفاعی به جست وجو بپردازند.

 روش شناسی
کتشافی  ا ع  نــو از  ترکیبی1،  پــژوهــش هــای  جــزء  پــژوهــش  ایــن 
به  مرحله  دو  طــی  کــه  ــت  اس  ]28[ ــازی3  ــزارسـ ابـ ــدل  م و  مــتــوالــی2 
پدافند  آمـــوزش  درســی  برنامه ی  مؤلفه های  تطبیقی  مقایسه ی 
کشورهای ایران، آمریکا، انگلستان، روسیه و استرالیا  غیرعامل در 
می پردازد. در مرحله کیفی، چارچوب برنامه ی درسی آموزش پدافند 
چارچوب  اساس  بر  کّمی،  مرحله ی  در  و  می شود  کشف  غیرعامل 
برنامه ی  مؤلفه های  مقایسه ی  به  قبل،  مرحله  در  شــده  تدوین 
درسی آموزش پدافند غیرعامل کشورهای مورد مطالعه می پردازیم. 
ح و پیگیری شده اند: بر این اساس، سؤاالت زیر طی دو مرحله مطر

سؤال کیفی: 
برنامه ی درسی آموزش پدافند غیرعامل در نظام آموزش و 
پرورش دارای چه مؤلفه هایی است؟ روش پژوهش در این مرحله، 
کیفی4 است و برای پاسخگویی به این سؤال از  مطالعه ی موردی 

روش تحلیل مضمون5 استفاده شده.

1      . mixed methods
2 .sequential exploratory
3 .instrument development
4 .qualitative case study
5 .thematic analysis

سؤاالت کّمی: 
1( آیا مؤلفه های برنامه ی درسی آموزش پدافند غیرعامل از 
اعتبار الزم  از  نظر اساتید، متخصصان، صاحبنظران و مجریان 
کیفی برنامه ی درسی تدوینی از  برخوردار است؟ برای اعتباریابی 

دو روش استفاده شد: 
است  میزانی  معیار  ایــن  واقــع،  در  مقبولیت6:  تکنیک  الــف( 
دانست.  بــاور  قابل  و  صحیح  را  آمــده  دست  به  نتایج  می توان  که 
با  است  از روش همسوسازی7 سعی شده  استفاده  با  از سوی دیگر 
کافی و مرتبط با آموزش های پدافند غیرعامل  جمع آوری داده های 
در کشورهای مختلف مشتمل بر کتب ]1، 2، 3، 4[، مقاالت ]5، 6، 
7، 17، 22[ و جستجو در شبکه ی جهانی ]8، 9، 10، 11، 12، 13[ 

این باورپذیری ایجاد شود.
ب( تحلیل عامل تائیدی8: بر اساس برنامه ی درسی تدوینی، 
اساس  بر  پرسشنامه  این  اقدام شد. سؤاالت  پرسشنامه  به ساخت 
 ،)2( کم   ،)1( کم  خیلی  صــورت  به  لیکرت  درجــه ای  پنج  مقیاس 
اختیار  در  و  نمره دهی شد   )5( زیاد  و خیلی   )4( زیاد  متوسط )3(، 
پدافند  حوزه  در  متخصص  اساتید  و  دفاعی  آمادگی  درس  معلمان 
مالک  صنعتی  شریف،  صنعتی  تهران،  دانشگاه های  در  غیرعامل 
از  با استفاده  ع  گرفت. در مجمو اشتر و جامع امام حسین )ع( قرار 

روش نمونه گیری در دسترس، 36 نفر به سؤاالت پاسخ دادند. 
در  غیرعامل  پدافند  آمــوزش  درســی  برنامه ی  مؤلفه های   )2
کشورهای مورد مطالعه در چه  نظام آمــوزش و پــرورش ایــران با 
مواردی و تا چه میزان تفاوت دارد؟ روش پژوهش در این مرحله، 
توصیفی- پیمایشی بوده و برای پاسخگویی به سئوال ارائه شده از 

آمار توصیفی استفاده شده است.
کتشافی  ا ع  نــو از  ترکیبی9،  پــژوهــش هــای  جــزء  پــژوهــش  ایــن   
برنامه ی  کیفی  اعتباریابی  که  است  ابــزارســازی11  مدل  و  متوالی10 

درسی تدوینی از دو روش استفاده شد:

یافته ها
در  غیرعامل  پدافند  آمـــوزش  ــی  درس برنامه ی  کیفی:  ســؤال 
روش  اســـاس  بــر  دارد؟  مؤلفه هایی  چــه  پـــرورش  و  آمـــوزش  نــظــام 
تحلیل مضمون، ابتدا برای هر یك از منابع جمع  آوری شده، تمامی 
ایده های مستقل در قالب مضامین اصلی مشتمل بر عناصر نه گانه 
فعالیت های  آموزشی،  مواد  محتوا،  )هدف،  درسی]16[؛  برنامه ی 
شیوه  یادگیرندگان،  گــروه بــنــدی  آمــوزشــی،  روش هـــای  یــادگــیــری، 

ارزشیابی، زمان و مکان آموزش( دسته بندی شدند.
مضامین  اصــلــی،  مضامین  از  یــک  هــر  بــا  متناظر  همچنین 
از  حفاظت  »روش هـــای  دفــاعــی«،  تفکر  »شکل گیری  مانند  فرعی 
کد اختصاص  کدام یک  کلیدی« شناسایی و به هر  زیرساخت های 
کاری برای هریک از منابع انجام و در صورت وجود  داده شد. چنین 
کدهای  همان  از  قبلی،  منابع  در  مشابه  مضامین  با  بخش هایی 

6 .credibility
7 .triangulation
8 .confirmatory factor analysis
9 .mixed methods
10 .sequential exploratory
11 .instrument development
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بهار و تابستان
۱۳۹۴

دوفصلنامه
علمی و پژوهشی 

شمـاره هفتـم 

بر  اختصاص داده شده به عنوان نشانگر استفاده شد. در نهایت، 
پایان  در  شد.  انجام  کلی تری  دسته بندی  فرعی،  مضامین  اساس 
که برنامه ی درسی  فرایند تحلیل، مضامین اصلی و مضامین فرعی 
تشکیل  را  پـــرورش  و  آمـــوزش  نظام  در  غیرعامل  پدافند  آمـــوزش 

ح جدول 1 مشخص شدند. می دهند به شر
کّمی اول: آیا مؤلفه های برنامه ی درسی آموزش پدافند  سؤال 
از  مجریان  و  صاحبنظران  متخصصان،  اساتید،  نظر  از  غیرعامل 

اعتبار الزم برخوردار است؟
که  از نرم افزار لیزرل نشان داد  نتایج تحلیل عاملی با استفاده 
عاملی  بار  دارای  محتوا  عاملی0/80،  بار  دارای  هدف  مؤلفه های 
0/74، مواد آموزشی دارای بار عاملی 0/67، فعالیت های یادگیری 
بار  آموزش دارای  بار عاملی 0/74، روش های  گیرندگان دارای  فرا
 ،0/70 عاملی  بار  دارای  یادگیرندگان  گروه بندی   ،0/68 عاملی 
بار  بار عاملی 0/88، زمان آموزش دارای  ارزشیابی دارای  شیوه ی 
برنامه ی  با   0/85 عاملی  بار  دارای  آمــوزش  مکان  و   0/71 عاملی 
درسی تدوینی و همگی در سطح 0/0001 معنا دار هستند. جدول 2، 
بار عاملی و خطای معیار برآورد شده هر یک از مؤلفه های برنامه را 

نشان می دهد.
تقریبی  مــجــذورات  میانگین  خطای  ریــشــه ی  شــاخــص هــای 
 ،)RMR2( باقیمانده  مجذورات  میانگین  ریشه ی   ،)RMSEA1(
نیکویی  شــده  شاخص تعدیل   ،)GFI3( بــرازش  نیکویی  شاخص 
شاخص   ،)NFI5( برازندگی  شده  نرم  شاخص   ،)AGFI4( برازش 
 )IFF7( برازندگی فزاینده برازندگی )NNFI6(، شاخص  نرم نشده 
شاخص های  عــنــوان  بــه   )CFI8( تطبیقی  بــرازنــدگــی  شــاخــص  و 
که نتایج آن  برازش مؤلفه های برنامه تدوینی بسیار مطلوب است 

گزارش شده است. در جدول 3 
پدافند  آموزش  درسی  برنامه ی  مؤلفه های  دوم:  کّمی  سؤال 
کشورهای مورد مطالعه  غیرعامل در نظام آموزش و پرورش ایران با 
به  پاسخگویی  بــرای  دارد؟  تفاوت  میزان  چه  تا  و  مــواردی  چه  در 
این سؤال، هر یک از مؤلفه های شناسایی شده بر اساس اطالعات 
که دسترسی  کشورهای ایران، آمریکا، انگلستان، روسیه و استرالیا 
به آنها میسر شد، در جداول مجزا ارائه و با استفاده از آمار توصیفی 
با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج در جداول 4 تا 12 ارائه شده است.
بحران،  از  پیش گیری  که  می دهد  نشان   4 جــدول  اهـــداف: 
خصوصی  امــوال  از  محافظت  رسانی،  گاهی  آ میر،  و  مرگ  کاهش 
عمومی،  امنیت  ارتقای  و  تهدیدات  با  مقابله  چگونگی  دولتی،  و 
از  جامعه  مصون سازی  بــحــران،  هنگام  در  آسیب پذیری  کاهش 
شکل گیری  سایبری،  تهاجم  ویژه  به  کننده  تهدید  عوامل  هرگونه 
تفکردفاعی، ارائه ی کمک های انسان دوستانه بین المللی، مدیریت 
اسناد و بصیرت افزایی به ترتیب بیشترین فراوانی را در میان اهداف 

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 .Comparative of Fit Index

برنامه ی درسی آموزش پدافند غیرعامل در نظام آموزش و پرورش 
کشورهای مورد مطالعه دارند.

کــه آشــنــایــی بــا حـــوادث و  مــحــتــوا: جـــدول 5 نــشــان مــی دهــد 
کلیدی، دانش  کمک های اولیه، مهارت حفاظت از زیرساخت های 
شرایط  در  ارتباطات  فناوری  با  آشنایی  بحران،  شرایط  پیش بینی 
بحران، مهارت ارزیابی ریسک، مهارت های فردی در دفاع و رزم، 
مفاهیم جنگ  با  آشنایی  و  بحرانی  در شرایط  رفتاری  مهارت های 
نرم به ترتیب بیشترین فراوانی را در میان محتوای برنامه ی درسی 
کشورهای مورد  آموزش پدافند غیرعامل در نظام آموزش و پرورش 

مطالعه دارند.
مواد آموزشی: جدول 6 نشان می دهد که کتاب و فیلم مستند، 
بیشترین  ترتیب  به  جــزوه  و  نرم افزار  مجله،  کت،  ما و  فشرده  لوح 
درسی  برنامه ی  عناصر  از  آموزشی  مــواد  عنصر  میان  در  را  فراوانی 
کشورهای مورد  آموزش پدافند غیرعامل در نظام آموزش و پرورش 

مطالعه دارند.
فعالیت های یادگیری: جدول 7 نشان می دهد که فعالیت های 
ترتیب  بــه  نیمه فعال  و  فعال  صــورت  بــه  گیرندگان  فرا یــادگــیــری 
از عناصر  را در میان عنصر فعالیت های یادگیری  بیشترین فراوانی 
برنامه ی درسی آموزش پدافند غیرعامل در نظام آموزش و پرورش 

کشورهای مورد مطالعه دارند.
که روش های آموزش  روش آموزش: جدول 8 نشان می دهد 
گردی و تدریس کالسی، شبیه سازی، بازدید، سخنرانی و  استاد- شا
ایفای نقش به ترتیب بیشترین فراوانی را در میان عنصر روش های 
آموزش برنامه ی درسی پدافند غیرعامل در نظام آموزش و پرورش 

کشورهای مورد مطالعه دارند.
گروه بندی  که  گروه بندی یادگیرندگان: جدول 9 نشان می دهد 
بر مبنای توانمندی جسمانی، سن، عالیق و ویژگی های شخصیتی 
به ترتیب بیشترین فراوانی را در میان عنصر گروه بندی یادگیرندگان 
از عناصر برنامه ی درسی آموزش پدافند غیرعامل در نظام آموزش و 

کشورهای مورد مطالعه دارند. پرورش 
شیوه های  کــه  مــی دهــد  نــشــان   10 جـــدول  ارزشــیــابــی:  شیوه 
خودارزشیابی  و  شفاهی  رفتار،  مشاهده  کتبی،  عملی،  ارزشیابی 
ارزشیابی  شیوه های  عنصر  میان  در  را  فراوانی  بیشترین  ترتیب  به 
برنامه ی درسی آموزش پدافند غیرعامل در نظام آموزش و پرورش 

کشورهای مورد مطالعه دارند.
که زمان آموزش از قبل  زمان آموزش: جدول 11 نشان می دهد 
تعیین شده از فراوانی بیشتری نسبت به زمان آموزش مستحدثه در 
برنامه ی درسی آموزش پدافند غیرعامل در نظام آموزش و پرورش 

کشورهای مورد مطالعه برخوردارند.
کــه هــر دو مکان  نــشــان مــی دهــد  مکان آمـــوزش: جـــدول 12 
از یک میزان فراوانی در برنامه ی  کالس  از  ج  کالسی و خار آموزش 
درسی آموزش پدافند غیرعامل در نظام آموزش و پرورش کشورهای 

مورد مطالعه برخوردارند.
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شكل گیری تفكر دفاعی
بصیرت افزایی

پیش گیری از بحران
كاهش آسیب پذیری در هنگام بحران

چگونگی مقابله با تهدیدات
 مصون سازی جامعه از هرگونه عوامل

تهدیدكننده به ویژه تهاجم سایبری
كاهش مرگ و میر

محافظت از اموال خصوصی و دولتی
كمک های انسان دوستانه بین المللی  ارائه ی 

مدیریت اسناد 
ارتقای امنیت عمومی 

گاهی رسانی  آ

محتوا

آشنایی با مفاهیم جنگ نرم
مهارت های فردی در دفاع و رزم

كمک های اولیه آشنایی با حوادث و 
كلیدی مهارت حفاظت از زیرساخت های 

آشنایی با فناوری ارتباطات در شرایط بحران
مهارت ارزیابی ریسک

مهارت های رفتاری در شرایط بحرانی
دانش پیش بینی شرایط بحران

مواد آموزشی

كتاب
جزوه

لوح فشرده
فیلم مستند

مجله
نرم افزار
كت ما

 فعالیت های
 یادگیری

گیرندگان فرا

فعال
نیمه فعال

منفعل

 روش های
آموزش

كالسی تدریس 
 ارائه ی آموزش های عملی به صورت استاد-

گردی شا
شبیه سازی
ایفای نقش

سخنرانی
بازدید

 گروه بندی
یادگیرندگان

سن
عالیق

ویژگی های شخصیتی
توانمندی جسمی

 شیوه
ارزشیابی

كتبی
شفاهی

عملی
مشاهده ی رفتار

خودارزشیابی

از قبل تعیین شدهزمان آموزش
مستحدثه

كالس درسمكان آموزش
كالس درس خارج از 

جدول1: مضامین اصلی و فرعی برنامه ی درسی آموزش پدافند غیرعامل  بحث و نتیجه گیری
برنامه ی  مؤلفه های  تطبیقی  مقایسه  هدف  با  پژوهش  این 
و  ایران  پرورش  و  آموزش  نظام  در  پدافند غیرعامل  آموزش  درسی 
کشورهای جهان انجام شد. ابتدا با تحلیل اسناد و مدارک  برخی از 
اطالعات  به  دسترسی  که  کشورهایی  در  غیرعامل  پدافند  آمــوزش 
پدافند  آمــوزش  درسی  برنامه ی  چارچوب  بود،  میسر  آنها  آموزشی 
بر  کشورها  برنامه ریزان درسی در همه  ارائه شد؛ هر چند  غیرعامل 
کشور  اساس عناصر برنامه ی درسی مشترک عمل نکرده اند و در هر 
برای  تدوین شده است.  برنامه ی درسی  از متغیرهای  برخی  فقط 
کشور  درســی  برنامه ی  در  یادگیرندگان  گروه بندی  عنصر  مثال، 
آمده است.  کشورهای مورد مطالعه  بقیه  اما در  روسیه ذکر نشده، 
برنامه ی  اجرای  به  که  نیز  آموزش  زمان  و  همچنین عناصر مکان 
قــرار  غفلت  ــورد  م دیگر  عناصر  از  بیشتر  می شوند،  مــربــوط  ــی  درس

گرفته اند.
و  میر  و  مرگ  کاهش  بحران،  از  پیش گیری  که  شد  مشخص 
درسی  برنامه ی  اهداف  میان  در  را  فراوانی  بیشترین  گاهی رسانی  آ
در  و  داشته اند  مطالعه  مــورد  کشورهای  غیرعامل  پدافند  آمــوزش 
واقــع، اهــداف مــورد نظر، حفاظت از مــردم، دارایــی هــا و همچنین 
که باید  کاهش هزینه های امداد و نجات و بازسازی است. نکته ای 
سانحه  یک  اثــرات  کاهش  و  پیشگیری  اینکه  داشت  توجه  آن  به 
ع  فعالیتی مستمر و دائمی است صرف نظر از اینکه سانحه ای به وقو
کاهش  که پیشگیری و  بپیوندد یا نپیوندد. نکته ی دیگر این است 
اثرات سوانح باید با هر یک از مراحل دیگر مدیریت بحران ترکیب و 
که با تعریف  کشورهای مورد مطالعه در تالشند  یکپارچه شود]30[. 
تأثیر  تحت  که  افــرادی  بــرای  بحران  شرایط  به  مربوط  ح های  طر
اثرات سوانح و حوادث مرگبار صنعتی یا بعضًا جنگ قرار دارند، آمار 
مرگ و میر و تلفات انسانی را به حداقل ممکن برسانند همچنین از 
طریق مطالعات علمی و صحیح با هدف تحلیل و شناسایی خطرات 
بالقوه با هماهنگی تمامی بخش ها و نهادهای دولتی، برنامه های 

کنند. گاه سازی عمومی را در جوامع خود اجرا  آ
غیرعامل  پدافند  آمــوزش  درسی  برنامه ی  محتوای  بررسی  در 
و  حـــوادث  بــا  آشنایی  کــه  شــد  مشخص  مطالعه  مـــورد  کــشــورهــای 
و  کلیدی  زیــرســاخــت هــای  از  حفاظت  مــهــارت  اولــیــه،  کمک های 
دانش پیش بینی شرایط بحران از بیشترین فراوانی برخوردار است. 
آمــوزش هــای  کــارکــرد  تضمین  منظور  بــه  مطالعه  مــورد  کشورهای 
سیستم های  و  تدوینی  راهــبــردهــای  اســاس  بــر  غیرعامل  پدافند 
واســپــاری  طریق  از  منابع  مدیریت  آمــوزشــی،  بــهــره وری  اجــرایــی، 
استاندارد،  غیر  آموزش های  ارائه ی  از  جلوگیری  آموزشی،  خدمات 
طبقه بندی و رتبه بندی مجریان آموزشی، شناسایی و شبکه سازی 
مجریان آموزشی اعم از حقیقی و حقوقی و توسعه ی همه جانبه ی 
کشورهای خود به منظور ارتقای  آموزش های پدافند غیرعامل را در 
خود  کار  دستور  در  را  گیران  فرا رفتار  تغییر  و  مهارت  کسب  دانــش، 
از  کــه  تالشند  در  مطالعه  مـــورد  کــشــورهــای  تمامی  داده انــــد.  قـــرار 
میان  تــوازن  و  ارتباط  برقراری  عملی،  برنامه های  افزایش  طریق 
آموزشی  کز  مرا میان  ارتباط  برقراری  و  عملی  و  نظری  آموزش های 
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شمـاره هفتـم 

کیفیت برنامه های آموزشی اطمینان  از افزایش  و نهادهای دولتی 
یابند.

کت  کتاب، فیلم مستند، لوح فشرده و ما که  یافته  ها نشان داد 
آموزش  درســی  برنامه ی  در  استفاده  مــورد  آموزشی  مــواد  بیشترین 
مواد  از  استفاده  هستند.  مطالعه  مورد  کشورهای  غیرعامل  پدافند 
شامل  که  دارد  یادگیری  امر  در  توجهی  قابل  تأثیر  جدید  آموزشی 
افزایش  گیرندگان،  فرا بیشتر  مشارکت  مربی،  و  متربی  نقش  تغییر 
بهبود مهارت های  و  و رشد  از متون درسی  ج  از منابع خار استفاده 
در  ارتباطات  و  اطالعات  فــن آوری  می  شود]31[.  مطالب  ارائــه ی 
آن،  پــایــداری  یادگیری،  به  وسعت بخشی  و  عمق  انگیزه،  ایجاد 
در  ذهنی  مــهــارت  ایــجــاد  و  گیرندگان  فرا کسالت  و  خستگی  رفــع 
کی از آن  پاسخ گویی به پرسش ها نقش مؤثری دارد]32[. نتایج حا
گیرندگان به صورت فعال و نیمه  که فعالیت های یادگیری فرا است 
مورد  کشورهای  غیرعامل  پدافند  آموزش  درسی  برنامه ی  در  فعال 
بر  تدریس  فعال  روش هــای  در  یادگیری  می گیرد.  صــورت  مطالعه 
کتشاف و استقرار است و بنابراین، در روش مذکور چگونه یاد  پایه ا
گرفتن مهم تر از چه چیز یاد گرفتن است. در این روش، سطوح باالی 
گیران  فرا تمام  که  شکلی  به  می شود  تحریك  گیرندگان  فرا فکری 
باشند]33[.  داشــتــه  دخــالــت  آمـــوزش  فرایند  در  فعال  ــورت  ص بــه 
و  گردی  استاد- شا آمــوزش  که روش هــای  همچنین مشخص شد 
کاربرد را در برنامه ی درسی آموزش پدافند  کالسی بیشترین  تدریس 
 - استاد  آمــوزش هــای  دارد.  مطالعه  مــورد  کشورهای  در  غیرعامل 
گیرنده  که به موجب آن، فرا آموزشی است  گردی یك تجربه ی  شا
کاری  به صورت موقت یا در یك دوره زمانی معّین در یك موقعیت 
به سر می برد و بیشتر بر حرفه آموزی ضمن خدمت متکی است. این 
کسب تجربه ی عملی و واقعی به وجود  برای  آموزش محملی  ع  نو
حرفه  یک  موفقیت آمیز  انجام  در  آمادگی  کسب  برای  که  مــی آورد 
حــدودی  تا  غیرعامل  باید  پدافند  آمــوزش هــای  اســـت]34[.  الزم 
طوالنی و با نظارت، هدایت، آماده سازی و برنامه ریزی همراه باشد 
که در  تا به دستاوردهای مورد انتظار منجر شود. نتایج نشان داد 

کشورهای مورد مطالعه  برنامه ی درسی آموزش پدافند غیرعامل در 
انجام  آنان  جسمانی  توانمندی  اولویت  با  یادگیرندگان  گروه بندی 
که دارای توانمندی های  گروهی از افرادی  می شود. قطعًا تشکیل 
جسمانی مناسب و در سطح یکسانی هستند به انجام موفقیت آمیز 
که از سطح  فعالیت های آموزشی محوله منجر خواهد شد. افرادی 
کمتری برخوردارند، الزم است خود را به سطح جسمانی  توانمندی 
امری  نیز  مناسب  ورزشی  فعالیت های  انجام  دهند.  ارتقا  مطلوب 

ضروری است.
در بررسی ها معلوم شد که شیوه ارزشیابی عملی بیشترین کاربرد 
را در شیوه های ارزشیابی برنامه ی درسی آموزش پدافند غیرعامل 
گیرنده  کشورهای مورد مطالعه دارد. اطالعات و دانش نظری فرا در 
کند، به وسیله ی آزمون هایی  و اینکه چگونه دانش نظری را بیان 
و  عملکرد  که  حالی  در  می شود  ارزیابی  پروژه ها  و  تکالیف  کتبی، 
واقعی  محیط  شبیه  آزمون های  توسط  باید  فعل  انجام  شایستگی 
بلکه حیطه های عاطفی  تنها حیطه شناختی،  نه  که  ارزیابی شود 
کند]35[. با توجه به اینکه آموزش  و روانی - حرکتی را نیز ارزیابی 
و  مداوم  منظم،  اعمال  شامل  که  است  فرایندی  غیرعامل  پدافند 
در  که  می شود  حاصل  زمانی  آن،  نتیجه  و  است  شده  ح ریزی  طر
به وجود  محسوس  تغییر  یادگیرنده  مهارت های  و  نگرش  گاهی،  آ

آید، ارزشیابی عملی در درجه اول اهمیت قرار خواهد داشت.
ــه صـــورت از  ــه زمـــان آمــــوزش، ب ک کــی از آن اســـت  نــتــایــج حــا
در  غیرعامل  پدافند  آمــوزش  درســی  برنامه ی  در  شده  تعیین  قبل 
زمان  از  بهینه  استفاده  می شود.  استفاده  مطالعه  مورد  کشورهای 
آموزش، عاملی  توانمندی مربیان در سازماندهی زمان  و  و مهارت 
انجام  تحقیقات  اســـت]26[.  یادگیری  یــاددهــی-  فرایند  در  مؤثر 
و  یادگیری  بــه  یافته  اختصاص  ــان  زم بین  ارتــبــاط  ــورد  م در  شــده 
که تغییر عامل زمان  گیرندگان مؤید آن است  پیشرفت تحصیلی فرا
و  نــدارد  یکسانی  تأثیر  یادگیری  یاددهی-  فعالیت  انــواع  همه ی  بر 
یادگیری  یاددهی-  فعالیت  کیفیت  بر  محققان  دلیل،  همین  به 
که این ارتباط باید از سوی برنامه  ریزان  کید داشته اند و معتقدند  تأ
به  توجه  با  که  موضوعی  شود]36[؛  شناسایی  به خوبی  مربیان  و 
پدافند  بر مهارت آموزی در حوزه  کید  تأ و  گیری مباحث  فرا اهمیت 

غیرعامل از اهمیت بسزایی برخوردار است.

جدول 2: بار عاملی و خطای معیار برآورد هر یک از مؤلفه های 
برنامه تدوینی

جدول 3: شاخص های نیکویی برازش مؤلفه های برنامه تدوینی

بارعاملیابعاد
خطای معیار 
برآورد شده

0/800/55هدف
0/740/32محتوا

0/670/55مواد آموزشی
 فعالیت های یادگیری

گیرندگان فرا
0/740/45

0/680/35روش های آموزش
0/700/66گروه بندی یادگیرندگان

0/880/55شیوه ارزشیابی
0/710/33زمان آموزش
0/850/47مکان آموزش

مقدارشاخص
RMSEA0/056

RMR0/042
GFI0/91

AGFI0/88
NFI0/95

NNFI0/90
IFF0/88
CFI0/93
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درســی  بــرنــامــه ی  در  کــه  شــد  حــاصــل  نتیجه  ایــن  نهایت،  در 
آموزش پدافند غیرعامل در کشورهای مورد مطالعه از درون و بیرون 
استفاده  اندازه  به یک  آموزش های الزم  ارائه ی  برای  کالس درس 
به  و هم  بازدارنده  نیروی  به صورت  آموزشی هم  می شود. فضای 
صورت عاملی تسهیل کننده در مرحله یادگیری عمل می کند. فضای 
است  عرصه ای  بلکه  نیست،  بی روح  اشیای  و  دیوار  فقط  آموزشی 
گیرنده پیامی دارد و آداب و عاداتی را بر  که هر بخش آن برای فرا
پدافند  آموزش های  به ماهیت  با توجه  آنها مترتب می سازد]27[. 
از  استفاده  لــزوم  گیرندگان،  فرا مــهــارت ورزی  بر  کید  تأ و  غیرعامل 

ع آموزشی امری اجتناب ناپذیر است. فضاهای متنو
پدافند  آموزش  درسی  برنامه ی  که  گفت  می توان  به طورکلی، 
کشور متأثر از اهداف و سیاست های نظام دفاعی و  غیرعامل در هر 

کشور خواهد بود. هر چند تفاوت هایی میان برنامه ی  آموزشی آن 
وجود  مطالعه  مورد  کشورهای  در  غیرعامل  پدافند  آمــوزش  درسی 
دارد، اما نه تنها تفاوت ها چندان زیاد نیست شباهت های بسیاری 
کشورهای  در  غیرعامل  پدافند  آمــوزش  درســی  برنامه ی  میان  نیز 
ایران،  در  غیرعامل  پدافند  آموزش های  دارد.  وجود  مطالعه  مورد 
ارائه می شود.  در دو بخش تعلیم و تربیت عمومی و آموزش عالی 
پدافند  با  مرتبط  آمــوزش هــای  عمومی،  تربیت  و  تعلیم  بخش  در 
در  اجباری  شکل  به  و  دفاعی  آمادگی  درس  عنوان  به  غیرعامل 
کالس دهم )دوره دوم متوسطه( ارائه می شود. همچنین در نظام 
تهران،  دانشگاه های  توسط  غیرعامل  پدافند  کشور،  عالی  آموزش 
صنعتی شریف، صنعتی مالک اشتر، جامع امام حسین)ع(، علمی- 
کاربردی و دانشگاه عالی دفاع ملی تدریس می شود. با جمع بندی 

123456789101112کشور
••---•-•••••ایران
••--••••-•--آمریكا

••••••-•••--انگلستان
•--•••••-•-•روسیه
•••-•••-••--استرالیا

 جمع
215343542245فراوانی

جدول 4: مقایسه اهداف برنامه ی درسی آموزش پدافند غیرعامل در کشورهای مورد مطالعه
کشورها  که با این عالمت مشخص شده اند، جزء عنصر اهداف برنامه ی درسی آموزش پدافند غیرعامل آن   خانه هایی 

هستند. 

12345678کشور
•---••-•ایران
•••••••-آمریكا

•-•••••-انگلستان
•-••••--روسیه
•••••••-استرالیا

13554425جمع فراوانی

جدول 5: مقایسه محتوای برنامه ی درسی آموزش پدافند غیرعامل در کشورهای مورد مطالعه 
که با این عالمت مشخص شده اند، جزء عنصر محتوای برنامه ی درسی آموزش پدافند  خانه هایی 

کشورها هستند. غیرعامل آن 

1234567کشور
•--•-••ایران
••-••-•آمریكا

•-•••-•انگلستان
--•••-•روسیه
•••••-•استرالیا

5145324جمع فراوانی

جدول 6: مقایسه عنصر مواد آموزشی برنامه ی درسی آموزش پدافند غیرعامل در کشورهای مورد مطالعه 
که با این عالمت مشخص شده اند، جزء عنصر فعالیت های یادگیری برنامه ی درسی آموزش پدافند  خانه هایی 

کشورها هستند. غیرعامل آن 
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بهار و تابستان
۱۳۹۴

دوفصلنامه
علمی و پژوهشی 

شمـاره هفتـم 

مطالب فوق  و بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهادهای زیر ارائه 
می شود:

اســاس  بــر  آمـــادگـــی دفــاعــی  1(بـــازنـــگـــری در ســرفــصــل درس 
آموزش های حوزه پدافند غیرعامل،

اساس  بر  دفاعی  آمادگی  درسی  برنامه ی  محتوای  تدوین   )2
اسناد باالدستی حوزه پدافند غیرعامل،

3( تشویق دانش آموزان به مشارکت فعال در برنامه ی درسی 
آموزش  پدافند غیرعامل،

4( استفاده از منابع مختلف آموزشی در فرایند تدریس پدافند 
غیرعامل،

غیرعامل  پدافند  ــوزش  آمـ ع  متنو روش هـــای  از  اســتــفــاده   )5
متناسب با ویژگی های جسمانی دانش آموزان .

123کشور
-••ایران
--•آمریكا

-••انگلستان
--•روسیه
-••استرالیا

530جمع فراوانی

جدول 7: مقایسه عنصر فعالیت های یادگیری برنامه ی درسی 
آموزش پدافند غیرعامل در کشورهای مورد مطالعه

که با این عالمت مشخص شده اند، جزء عنصر مواد  خانه هایی 
کشورها  آموزشی برنامه ی درسی آموزش پدافند غیرعامل آن 

هستند. 

123456کشور
••--••ایران
--••••آمریكا

••-•••انگلستان
---•••روسیه
•-••••استرالیا

554223جمع فراوانی

جدول8: مقایسه عنصر روش آموزش برنامه ی درسی آموزش 
پدافند غیرعامل در کشورهای مورد مطالعه 

که با این عالمت مشخص شده اند، جزء عنصر  خانه هایی 
روش های آموزش برنامه ی درسی آموزش پدافند غیرعامل آن 

کشورها هستند.
1234کشور

•--•ایران
••--آمریكا

•-••انگلستان
----روسیه
•-••استرالیا

3214جمع فراوانی

جدول 9: مقایسه عنصر گروه بندی یادگیرندگان برنامه ی درسی 
آموزش پدافند غیرعامل در کشورهای مورد مطالعه

گروه بندی  که با این عالمت مشخص شده اند، جزء عنصر  خانه هایی 
کشورها  یادگیرندگان برنامه ی درسی آموزش پدافند غیرعامل آن 

هستند.

12345کشور
-••-•ایران
•••••آمریكا

-•••-انگلستان
--•••روسیه
-••-•استرالیا

43541جمع فراوانی

جدول 10: مقایسه عنصر شیوه ارزشیابی برنامه ی درسی آموزش 
پدافند غیرعامل در کشورهای مورد مطالعه

که با این عالمت مشخص شده اند، جزء عنصر شیوه های  خانه هایی 
کشورها هستند. ارزشیابی برنامه ی درسی آموزش پدافند غیرعامل آن 

جدول 11: مقایسه عنصر زمان آموزش برنامه ی درسی آموزش 
پدافند غیرعامل در کشورهای مورد مطالعه

که با این عالمت مشخص شده اند، جزء عنصر زمان آموزش  خانه هایی 
کشورها هستند. برنامه ی درسی آموزش پدافند غیرعامل آن 

12کشور
-•ایران
••آمریكا

••انگلستان
--روسیه
--استرالیا

32جمع فراوانی

جدول 12: مقایسه عنصر مکان آموزش برنامه ی درسی آموزش 
پدافند غیرعامل در کشورهای مورد مطالعه

که با این عالمت مشخص شده اند، جزء عنصر مکان آموزش  خانه هایی 
کشورها هستند. برنامه ی درسی آموزش پدافند غیرعامل آن 

12کشور
••ایران
••آمریكا

••انگلستان
--روسیه
--استرالیا

33جمع فراوانی
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