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 مقدمه

باشند که سرمایه یمدارای ارکان مهمی از قبیل نیروی انسانی، مدیریت و...  هاسازمان

ین رکن در این ترمهمبسیاری از صاحبان فکر و اندیشه،  نظرهستند. به  هاسازمانآن  اصلی

و پیشرفت سازمان بستگی دارد به نوع  توسعه ،رشد یی،کارآانسانی است، زیرا میان نیروی

انسانی در یروین باشد.یمآموزش  های مختلف که وظیفه سازمان بوده و مشخصهینهزم آموزش

یت خود و مأموردهد. این سازمان برای انجام یمفش را چگونه انجام صف و ستاد وظای

های پذیر با پیشرفتافراد مؤمن، متعهد و والیتتربیت های مورد نیاز به سازی در قسمتکادر

روزافزون در تکنولوژی و تغییرات سریع در چگونگی و نوع نبردها )جنگ آینده در محیط 

 پردازد.یمناهمگون( 

و  و ارتقاءی استکبار جهانی هاتوطئهبردن آمادگی یگانی و مقابله با باال سازمان جهت

در مرکز  روز گرداند که این مهم راهی خود را بهاآموزشتربیت جوانان جدیدالورود باید 

که  ی تئوری و عملی( بودههاآموزششامل ) هاآموزشاین . دهدیمآموزش نظامی انجام 

ها کردن یگانقالب اجرای اردوهای رزمی که به سمت عملیاتیی عملی در هاآموزشبخشی از 

کارآمد همیشه باقی بماند،  اگر بخواهید این حالت عملیاتی و سبک و شود.، انجام میاست

را  اردوهای رزمی. ای فروگذار نکنیمبایستی از تمرین و مانور الزم عملیاتی، هیچ لحظه

ای که حساب آورد؛ به عبارتی ماحصل و نتیجهمی بههای نظاعنوان خمیرمایه آموزشتوان بهمی

 عد نظامی یک افسر باید بگیرد، در اردوهای رزمی آموزشی بهدر پایان هر دوره آموزشی در بُ

. عمل حوزه نظر و آموزش در حوزه اردو پلی است بین آموزش در ،به عبارتی آید.دست می

برای انجام  مجموعه است. همچنین های یککننده آموزشاردو تکمیل در یک توضیح دیگر

رزمنده( نظامی )ی آینده که یک نیروی هاجنگو مناطق منطبق با  یطمحعملیات رزمی در 

توانایی و آمادگی رزمی که با کسب آموزش و مهارت در مرکز  دیبا ،خواهد انجام دهدیم

 اعم ی آموزش،زاربرگ یتمأمور. بر این اساس واگذاری باشددارا  ، راآموزش فرا گرفته است

یدالورود با اتخاذ یک شیوه صحیح جدی رزمی برای دانشجویان اردوها از تئوری و اجرای

تواند در اجرای مطلوب و بازدهی مناسب آموزش جهت کاهش یمعلمی و تخصصی 
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جامع که مورد  صورتبه هم آنبرای رسیدن به اهداف  برداشت؛ وپذیری قدمی مؤثر یبآس

اهلل( هم به این نکته توجه خاص حفظهرهبری )باشد و حتی مقام معظم یمر دغدغه مسئولین ام

  پذیری نیروی انسانی را به حداقل کاهش دهید.یبآسفرمایند: یم را دارد که

یر تجهیزات و تأثاین منظور پژوهش علمی اردوهای رزم در کویر دانشجویان براساس  به

عدم انجام این پژوهش علمی ضربات  تاکتیک انجام گرفته است و از طرفی در صورت

 شدهمصرفهای ینههزبر روحیه و  ترمهمانسانی و از همه یری بر آموزش، نیرویناپذجبران

 باشد.یمقبول یرقابلغکه جبران آن  شودمیوارد 

 ادبیات تحقیق:

 تعریف مفاهیم:

 اردو -
به معناای مجماوع یک واژه عربی است که ریشه در زبان ترکی دارد و  اردو از نظر لغوی

یافته اسات ی فعالیتی سازماننظر اصطالحهمچنین از  .سپاهیان و تمام لوازم آنان در سفر است

تفریحی، سرگرمی، رقابتی، ورزشی، هناری، فرهنگای ) ینمعهای صورت گروهی با برنامهکه به

 های مشخص، تحت نظارت و هدایت مربی در زمانی کوتاه و در محیطای خاارجو هدف...( و

( ها و یاا طبیعتای مناسابهای تربیتی، گردشاگاهمانند اردوگاه)های روزمره از محدوده فعالیت

گاردد ها و ایجاد شورونشاط برگزار مایمنظور رشد و شکوفایی استعدادها، ارتقای توانمندیبه

 یارفراگباشد کاه یماست اردوی نظامی  موردنظراما اردو که در این مقاله  .(17: 1389رسایی، )

و بایاد در یاک محایط  فراگرفتاهدروس تئوری و عملی که در مرکز آموزش  فراگرفتنبعد از 

 مناسب )کویر( و شرایط متناسب با آن را به اجرا درآورد.

 تاکتیک -
مانورهای  ی جنگ اعم از طراحی و آرایش نظامی،دانش و هنر فرماندهی در صحنه

نظامی و رزم، ترتیب آرایش و حرکات  ، چگونگی استفاده از واحدهاییاای و مرحلهمنطقه

ای که برای وصول به ماهرانه یهاواحدهای نظامی نسبت به یکدیگر و نسبت به دشمن و طرح
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است  نتیجه تاکتیک آن دانشی در .(75 :1381 ،نوروزی نژاد،)محمدشوند هدف بکار گرفته می

تا بتواند جان خود و  ،گیردیمو مراحل مختلف فرا  اردوهاکه یک نیرو بعد از آموزش، 

 نیروهای تحت امر را چگونه هدایت و نجات دهد.

 نبرد ناهمگون -
های مختلاف سیاسای، اقتصاادی، نظاامی، در حوزه برخورد دو نیروی متخاصم غیرمشابه

ساازی باا دور از قرینهتر باه امنیتی و فرهنگی و اجتماعی در گستره جهانی که طارف ضاعیف

فرد هاای ابتکااری منحصاربهپذیر دشمن باا تاکتیکه نقاط آسیبدرک شرایط زمان و مکان علی

 نمایادتأثیر نامتناسب اراده خود را به دشمن تحمیل می عملیات مناسب را انجام داده و به دنبال

 (.11: 1385 ،یاتب) هدف تاکتیکی ولی تأثیر استراتژیکی()

ا توجه به نیاز بحث آموزش نظامی در دوران جنگ تحمیلی و قبل از شروع آن نیز ب

برگزاری . گردیدشده از طرف فرماندهان و مسئولین قوت گرفت و به جدیت اجرا میاحصاء

های دفاعی و اردوهای آموزشی رزمی و نظامی در طول هشت اردوها با هدف کسب آمادگی

جمله افتخارات سازمان سپاه بود که در مراکز مختلف آموزشی انجام  سال دفاع مقدس از

یکی از مراکز اصلی و مطرح آموزشی نظامی، پادگان وابسته بوده است که در خالل . گردیدمی

ها و اردوهای رزمی، تجربیات فراوانی را کسب و اندوخته است و امروزه برگزاری این آموزش

کلی برگزاری هر اردو را با  هدف .دهدعنوان دانشگاه افسری به مأموریت خود ادامه میبه

 سوره مبارکه نحل،) 1فَسِیرُواْ فِی اأَلرْضِ فَانظُرُواْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِین :هتوجه به آیه شریف

و گرفتن عبرت از زندگی  منظور آشناییتوان سیر در مکان و سیر در زمان را بهمی  َ(36یه آ

دو هرچند که برای ار. گذشتگان دانست تا چراغ راه زندگی امروز و فردا را روشن سازد

بنابراین ؛ شودتوان در نظر گرفت که به فراخور نوع اردو تعریف میهای دیگری نیز میهدف

ها ها و اولویت آنلیکن تقدم و تأخر هدف ،تواند یکسان باشداگرچه کلیات هدف اردوها می

توان از جهات مختلف تواند متغیر یا شناور بوده و لذا اردو را میبا توجه به نوع اردوها می

ینکه ابندی آن دارد، با توجه به های اردو نقش مهمی در تقسیمماهیت و هدف. بندی کردطبقه

گونه اردوها، ایجاد نوعی آمادگی هدف اصلی این؛ بحث مورد نظر ما اردوی نظامی بوده
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در این نوع . یک جامعه برای دفاع از کشور است جسمی و روحی در آحاد نیروهای نظامی

صورت تئوری و عملی متناسب با محیط ها و فنون نظامی و دفاعی بهتکنیک ها، عمدتاًآموزش

های اندکی که بر فرماید: چه بسیار گروهمی کریمقرآن  .آیه تجلّی و تفسیر اینیعنی،  نامتقارن

سوره انفال که به پیامبر  65و براساس آیه  (249 یة)بقره: آهای کثیری، پیروز شدندجماعت

 200تن صابر باشید، بر  20را بر مبارزه تشویق کن که اگر شما  ینمؤمن د:فرماینیماکرم)ص( 

بر این اساس سردار  .فهمندها نمیزیرا آن ؛تن از نیروهای دشمن، غلبه خواهید کرد

که در آن نقاط قوّت، در برابر نقاط ضعف قرار داده : جنگ نامتقارن را جنگی 1382سالمی

برداری کند: خوبی بهرهشود که از همان نقاط قوّت خود بهشود و به دشمن امکان داده نمیمی

ها، خلق تاکتیک ؛نبرد نامتقارن درواقع .هیچ تقارنی در امکانات و تجهیزات وجود ندارد درواقع

ها علیه نقاط کارگیری آنبینی برای دشمن و بهپیشهای ناشناخته و غیرقابلتجهیزات، روش

های جنگ ارن، یعنی خالقیت و نوآوری، در تمام عرصهکالم نبرد نامتقضعف او. در یک

 .(18:1386 ،)قنبری جهرمی

شاود یمزمانی مطلاوب ها . این آموزششودبه افراد آموزش داده می اما در حوزه تاکتیک

کناد و خاود را باا شارایط و در این محیط زندگی می گرفتههای ویژه قرار که نیروها در محیط

مانی که نیروها در مناطق کاویری بارای آماوزش و زنادگی در شارایط دهند، مانند زتطبیق می

ی، پشاتتجهیازات )کولهی کاویری بار روی نیروهاا و وهاواآبگیرد. از طرفی سخت قرار می

اثارات  .گاذاردیمتاأثیر  ، لباس کویر و استتار و غیاره(قمقمه، سالح ،کاله خواب، پوتین،یسهک

هاا نفس آنکمک به باال رفتن اعتمادبه ،یآبکمدر برابر ی و تحمل سوختگآفتابناشی از گرما و 

شاود، خاود یماجارا  های نامنظم که در محیط کاویرآموزش تاکتیکدر از طرفی دیگر  .کندمی

 -1باشاد:یمشامل ماوارد زیار  . این آموزشیر هم در اجرا و برگزاری نقش مستقیم دارندفراگ

و حجم آتش زیاد از یک موضع پنهاانی باا صابر  با غافلگیری توأمیزی کمین که رطرحاجرا و 

تاخات  -2(. 86: 1387مهرپویاا، )کمین با اجرای مشق رزم خود را نجات بدهاد باال و در ضد

یسات و مواضع ثابت و حیاتی دشامن کاه تاوأم تأسشده و غافلگیرانه علیه تکی است هماهنگ

باه جغرافیاا، ساازمان، محال  نفوذ و دستبرد. نفوذ هرگوناه ورود -3 با حجم آتش زیاد است.

(. 3: 1382افاروز، ) نامنادیمرا نفاوذ  او و عاواملش توجاهجلبزندگی، ذهن حریف، بادون 
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منظور کسب اطالعاات، نفوذ در قلمرو دشمن به عملیاتی است با مقیاس کوچک که با ،دستبرد

و  دهشاانجامکردن، به دست آوردن اشخاص و اشیاء معین و تخریب تأسیساات دشامن گمراه

یکای از  سازی روستاهای پاکتاکتیک -4(.15: 1376صمدی، گردد )نشینی میطبق طرح عقب

( 5اسات. و ساندانهای نامنظم است که خود شامل شکار خرگوش، محاصره و چکش تاکتیک

افزارهاای رزم نزدیک عبارت است از رزم با دشامن در فاصاله نزدیاک و باا اساتفاده از جنگ

بارن ( ضد هلی6 (.89: 1391فروشان، نیل) یگردافزارهای دستی و جنگ کالیبر کوچک، سرنیزه

افزار مجموعه اقداماتی کاه بارای جلاوگیری از حمال نیارو و تجهیازات، وساایل و جناگ به

ی به نقطه دیگار جهات انجاام مأموریات توساط بالگردهاای دشامن انقطهموردنیاز دشمن از 

بارن، حاین شامل اقادامات قبال از هلی و شودبرن گفته میعملیات ضد هلی ،گیردصورت می

 (.25: 1392زایی، لک) برن استهلی برن و بعدهلی

صورت توان یک دوره فشرده آموزشی و پرورشی دانست که در آن افراد بههمچنین اردو را می

داوطلبانه و یا اجباراً با عوامل و شرایط مختلف طبیعی و غیرطبیعی مواجه شده و با غلبه بر 

کردن وظایفشان در زیستن و بهتر عمل یابند و برای بهترها به رشد و بالندگی دست میآن

های شدن و همکاری گروهی در محیط رزم و سایر محیطشده و همچنین اجتماعیآینده، آماده

و  زمان ی،دهسازمان ،برنامه ی همچون هدف،یهایژگیواین اردو با . نمایندتجربه می جمعی را

تجربه نشان داده اردویی مؤثر . (21 :1389 رسایی،) شودیمجمعیت مشخص طراحی مکان با 

ریزی آن موردتوجه قرارگرفته مدت بوده و مراحل زیر در برنامهنظر زمانی، میان است که از

فَسِیُرواْ فِی األَرْضِ فَانظُرُوْا  :با توجه به آیه شریفه اجرای اردو برای .(21 :1389رسایی،باشد )

توان سیر در مکان و سیر در زمان می  َ(36یه آ سوره مبارکه نحل،) 1فَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینکَیْ

و گرفتن عبرت از زندگی گذشتگان دانست تا چراغ راه زندگی امروز و  منظور آشناییرا به

ر نوع توان در نظر گرفت که به فراخوهای دیگری نیز میبرای اردو هدف. فردا را روشن سازد

لیکن تقدم و  ،تواند یکسان باشدبنابراین اگرچه کلیات هدف اردوها می .شوداردو تعریف می

تواند متغیر یا شناور بوده و برخی از ها با توجه به نوع اردوها میها و اولویت آنتأخر هدف

دنظر های موردر این مجال به تعدادی از هدف .ها بر گروهی دیگر رجحان و برتری یابندهدف

 :شوداردوهای نظامی اشاره می
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 ؛های حیطه نظامی افرادکسب تجربه و افزایش مهارت (1)

 ی؛جویافزایش روحیه تعاون و مشارکت (2)

 ؛های نظامی و علمیگسترش خالقیت (3)

 ؛آشنایی با معارف و مفاهیم و اخالق و آداب اسالمی (4)

 ؛پذیریهای گروهی و تقویت روحیه نظمآشنایی با فعالیت (5)

 نفس، خودباوری و بروز خالقیتو اراده و ایجاد روحیه اعتمادبه تقویت ایمان (6)

 .(13: 1389شورچی، )

ینکه هدف از اردو برای ما روشن شده و از طرفی انواع اردوها عبارت است ابا توجه به 

ی نظامی از اردوها، نظامی که عبارت است تربیتی از: اردوهای تفریحی، از نظر ماهیت،

گونه اردوها، هدف اصلی این. ز اردوهای معمول، اردوهای نظامی استیکی دیگر ا(: آمادگی)

در . ایجاد نوعی آمادگی جسمی و روحی در آحاد مردم یک جامعه برای دفاع از کشور است

صورت تئوری و عملی به افراد ها و فنون نظامی و دفاعی بهها، عمدتاً تکنیکاین نوع آموزش

اغلب ( نظامی و آمادگی)ها گونه فعالیتاطرنشان کرد که اینالبته باید خ. شودآموزش داده می

 .(22: 1389شورچی، ) آیدبینی شده و به اجرا درمیها اردویی پیشهمراه با سایر فعالیت

ها هستند و در پایان یک دوره ترین شکل تمرینها که کاملپس اردوهای رزمی و رزمایش

طراحی و اجرا شوند که ضمن جوابگو بودن به ای گونهگردند، باید بهآموزش برگزار می

تهدیدات در زمان بحران، از توانایی بازدارندگی الزم در زمان صلح برخوردار باشند، زیرا توان 

ین شکل ممکن در اختیار کشور ترنخوردهدستبازدارندگی ممکن است باعث شود تا هدف با 

 اول قرار گیرد.
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 مدل مفهومی تحقیق -5

 روش تحقیق
پیمایشی است.  تحلیلی، -از روش توصیفی و تحقیق از حیث نوع، کاربردی است این

کنیم. در اینجا ما یمگردد، لذا از این روش استفاده یمچون پاسخ به مسأله مربوط به زمان حال 

جاری را در پرتو آن روشن سازیم و در  مسائلدهیم تا یمشرایط فعلی را مورد بررسی قرار 

ی ترکاملشرایط فعلی، به شناخت  ۀدربار ترمناسبو  ترکاملی هادادهدآوری پی آنیم که با گر

یابی به حقایق و بررسی عوامل و تبیین دستاز وضعیت در زمان حال برسیم. در خصوص 

شود و برای احصاء عوامل مؤثر و تأثیر آن از یمتحلیلی انجام  –موضوع، با روش توصیفی 
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 گرفتهبهره برداری و پرسشنامه یشفابزار گردآوری  از ینهمچن. شودیمروش پیمایشی استفاده 

 است. شده

 :هادادهوتحلیل یهتجز

 :هادادهوتحلیل یهتجز -6

های پژوهش نیز از وتحلیل یافتهیهتجزجهت  آمار توصیفی، آمار استنباطی، جداول: -الف

پراکندگی مثل  هایهای گرایش به مرکز مثل میانگین و شاخصشامل شاخص) یفیتوصآمار 

انحراف معیار( و آمار استنباطی )تحلیل رگرسیون جهت بررسی سؤال اصلی و همبستگی 

 است. شده گرفتههای فرعی( کمک پیرسون برای بررسی سؤال

. برای رسم نمودار و جداول از spss افزارنرماستفاده از  :هادادهوتحلیل یهتجز -ب

 شد. کمک گرفته wordو  excelی افزارهانرم

های پژوهش عیناً در پیوست ،ی تحقیق که توسط رایانه صورت گرفتههالیوتحلهیتجزسایر 

 محققین بعدی قرار گیرد. مورداستفادهآورده شده است تا در صورت لزوم 

 های پرسشنامهبررسی آماری پاسخ-ب  

یمون چگونه ناهمگ طیمحای در نبرد ارهای بهینههکها در اردوهای کویر و راتاکتیک نقش -1

 ؟باشد

 یر در حوزه تاکتیکمتغسؤاالت  (1)جدول

یر در حوزه متغ سؤاالت

 تاکتیک

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

ک
کتی

 تا
زه

حو
در 

 

تاکتیک استفاده 

یری کارگبهو 

صحیح 

تجهیزات 

 اردو در یانفراد

- - 1 1.1 1 1.1 14 14.7 79 83.2 
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استفاده صحیح 

 از زمین
- - - - 3 3.2 11 11.6 81 85.3 

 حرکات یکتاکت

در رزم و 

 هایشرویپ

- - 2 2.1 - - 26 27.4 67 70.5 

تاکتیک رزم 

 شبانه
- - 1 1.1 2 2.1 17 17.9 75 78.9 

اجرای مناسب 

راهپیمایی 

 تاکتیکی

- - 2 2.1 3 3.2 12 12.6 78 82.1 

رای نامناسب اج

 گشتی برد بلند
1 1.1 - - 5 5.3 32 33.7 57 60 

اجرای  کیفیت

 کمین
- - 1 1.1 6 6.3 20 21.1 68 71.6 

در ناهماهنگی 

ی ضد اجرا

 کمین

- - - - 5 5.3 41 43.2 49 51.6 

روش اجرای 

تاخت در 

های ینزم

 مختلف

1 1.1 - - 7 7.4 44 46.3 43 45.3 

اجرای مناسب 

 ناوبری
1 1.1 - - 4 4.2 22 23.2 68 71.6 
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 انسیوار و نیانگیم (2) جدول

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 تاکتیک حوزه ریمتغ به مربوط هایشاخص (3)جدول 

 مقدار شاخص مقدار شاخص مقدار شاخص

معیار انحراف 4.6379 میانگین  5.00 حداکثر 0.43053 

تغییر دامنه 4.7000 میانه  95 تعداد 2.40 

   2.60 حداقل 4.90 نما

 تغییر دامنه به توجه با که ،است 4.6379 های حوزه تاکتیکیبآسیر متغ به مربوط یانگینم

ازنظر  یعنی ،استتر باال متوسط میانگین از میانگیناین  5و حداکثر  2.40 حداقلو  2.60

 اند.کرده ارزیابی ترباال متوسط حد از رایک این شاخص حوزه تاکت یرمتغهای پایوران شاخص

 

 واریانس میانگین های در حوزه تاکتیکیبآسیر متغ سؤاالت

زه
حو

در 
 

ویر
ر ک

م د
رز

ی 
ها

دو
 ار

در
ک 

کتی
تا

 

 در یانفرادیری صحیح تجهیزات کارگبهتاکتیک استفاده و 

 اردو
80/4 247/0 

 212/0 82/4 استفاده صحیح از زمین

 353/0 66/4 هایشرویپدر رزم و  حرکات یکتاکت

 297/0 75/4 تاکتیک رزم شبانه

 382/0 75/4 اجرای مناسب راهپیمایی تاکتیکی

 486/0 52/4 رد بلنداجرای نامناسب گشتی بُ

 427/0 63/4 اجرای کمین کیفیت

 358/0 46/4 ی ضد کمیندر اجراناهماهنگی 

 506/0 35/4 مختلف هایینزمروش اجرای تاخت در 

 445/0 64/4 اجرای مناسب ناوبری



 1399، بهار و تابستان 1، شماره اول، سال پژوهش های علوم نظامیدوفصلنامه علمی  
 

 

62 

 تاکتیک حوزه ریمتغ یداریمعن و متغیره یک T فرض آزمون (4) جدول

 

 

 

 

در  دارییمعن از متغیر حوزه تاکتیک دارییمعنکه  شودمی مالحظهجدول باال چنین  در

حوزه  یرمتغ وشده محاسبه دارییمعن بین تفاوت معنی بدین .است ترکوچک 0.05 آلفایسطح 

دهد که آزمون همچنین نتایج جدول فوق نشان می ؛ واست داریمعن زینه متوسطگ تاکتیک

با حد  شدهمشاهدههای یک گروهی در خصوص ارزیابی میانگین نمرات مقایسه میانگین

 است. معنادارها برای همه گزینه درصد 95( در سطح اطمینان 3متوسط مقیاس )نمره 

 .دارد وجود داریمعن تفاوتحوزه تاکتیک  ی متغیرها: بین مؤلفهفریدمن آزمون
 فریدمن آزموننتایج  جدول

 95 تعداد

 898/94 اسکوئر کای آماره

 9 آزادی درجه

 000/0 دارییمعن
 

 نیمیانگی رتبههای پرسشنامه و گویه (5)جدول 

 نیمیانگی رتبه های پرسشنامهگویه

 6.29 استفاده صحیح از زمین

 6.20 اردو در یانفرادیری صحیح تجهیزات کارگبهتاکتیک استفاده و 

 6.01 اجرای مناسب راهپیمایی تاکتیکی

 5.96 تاکتیک رزم شبانه

 5.62 اجرای مناسب ناوبری

 5.54 هایشرویپتاکتیک حرکات در رزم و 

 آزادی جه در t آزمون میانگین تعداد یرمتغ
 دارییمعن

 دوسویه

 0.000 94 37.080 4.6379 95 حوزه تاکتیک
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 5.54 اجرای کمین کیفیت

 4.99 نامناسب گشتی برد بلنداجرای 

 4.63 ی ضد کمیندر اجراناهماهنگی 

 4.22 های مختلفینزمروش اجرای تاخت در 

 در دارییمعن از باال عوامل برایشده محاسبه دارییمعن دهدمی نشان فوق جدول نتایج

تاکتیک  حوزه در یرمتغی هامؤلفه تأثیر میزان بین لذا .است بوده ترکوچک 0.05 آلفای سطح

این موضوع  دهندهنشانجدول فوق  . همچنیندارد وجود داریمعن تفاوتاردوی رزمی کویر 

استفاده صحیح  -1ی هامؤلفه دهد که به ترتیبی را نشان میمعنادارتفاوت  ،یبندرتبهاست که 

اجرای مناسب  -3کارگیری صحیح تجهیزات انفرادی در اردو تاکتیک استفاده و به -2از زمین 

تاکتیک حرکات در  - 6اجرای مناسب ناوبری  -5تاکتیک رزم شبانه  -4راهپیمایی تاکتیکی 

ناهماهنگی  -9بلند اجرای نامناسب گشتی برد  -8 ینکماجرای  کیفیت -7ها یشرویپرزم و 

حوزه تاکتیک  های مختلف در اولویتروش اجرای تاخت در زمین -10 ینکمی ضد در اجرا

 احصا شده قرار دارد.

 ؟اندکدمناهمگون  طیمحای نبرد کارهای بهینههرا تجهیزات در اردوهای کویر با نقش-2

 یر در حوزه تجهیزاتمتغسؤاالت  (6)جدول 

یر در حوزه متغ سؤاالت

 تجهیزات

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

زه
حو

در 
 

ر ا
ت د

یزا
جه

ت
در 

زم 
ی ر

ها
دو

ر

ویر
ک

 

پوتین مناسب محیط در 

 زمان اجرای اردو
- - - - 1 1.1 17 17.9 77 81.1 

مناسب وجود لباس 

یط در زمان اجرای مح

 اردو

- - 1 1.1 2 2.1 17 17.9 75 78.9 

 87.4 83 11.6 11 1.1 1 - - - - ی مناسبپشتکوله
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چادر انفرادی و 

اجتماعی مناسب محیط 

 اردو در زمان اجرای

- - - - 3 3.2 27 28.4 65 68.4 

خواب مناسب یسهک

محیط در زمان اجرای 

 اردو

- - - - 7 7.4 12 12.6 76 80 

یفیت و باکوجود سالح 

متناسب با محیط همراه 

 با مهمات استاندارد

1 1.1 1 1.1 - - 16 16.8 77 81.1 

 یپزشکتجهیزات 

آمبوالنس و بسته همراه )

 .(..ی اولیه وهاکمک

- - 2 2.1 3 3.2 56 58.9 34 35.8 

 

 

 
 

 واریانس میانگین در حوزه تجهیزات یرمتغ سؤاالت

زه
حو

در 
 

ویر
ر ک

م د
رز

ی 
ها

دو
 ار

در
ت 

یزا
جه

ت
 

 183/0 80/4 پوتین مناسب محیط در زمان اجرای اردو

 297/0 75/4 یط در زمان اجرای اردومناسب محوجود لباس 

 141/0 86/4 ی مناسبپشتکوله

 293/0 65/4 ر انفرادی و اجتماعی مناسب محیط در زمان اجرای اردوچاد

 350/0 73/4 خواب مناسب محیط در زمان اجرای اردویسهک

 377/0 76/4 یفیت و متناسب با محیط همراه با مهمات استانداردباکوجود سالح 

 397/0 28/4 ...(ی اولیه وهاکمکآمبوالنس و بسته همراه ) یپزشکتجهیزات 
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 تجهیزات حوزه ریمتغ به مربوط هایشاخص (7)جدول

 مقدار شاخص مقدار شاخص مقدار شاخص

 میانگین
4.6902 

 معیار انحراف
361310/0 

 5.00 حداکثر

 95 تعداد 1.86 تغییر دامنه 4.8571 میانه

 نما
86/4 

 حداقل
3.14 

  

 

و  3.14 تغییر دامنه به توجه اب که ،است 4.6902تجهیزات یرها در حوزه متغ به مربوط میانگین

نظر پایوران  از یعنی ،استتر باال متوسط میانگین از میانگیناین  5و حداکثر  1.86 حداقل

 اند.کرده ارزیابی ترباال متوسط حد از راحوزه آموزش این شاخص  یرها درمتغشاخص 

 تجهیزات حوزه یرها درمتغ یداریمعن و متغیرهیک T فرض آزمون (8)جدول

 

 

 

 

 از یرها در حوزه تجهیزاتمتغ دارییمعن که شودمی مالحظهجدول باال چنین  در

ده شمحاسبه دارییمعن بین تفاوت معنی بدین ،تر استکوچک 0.05 آلفایدر سطح  دارییمعن

همچنین نتایج جدول فوق  ؛ واست داریمعن گزینه متوسطیرهای در حوزه تجهیزات متغ و

های یک گروهی در خصوص ارزیابی میانگین نمرات دهد که آزمون مقایسه میانگیننشان می

ها درصد برای همه گزینه 95( در سطح اطمینان 3با حد متوسط مقیاس )نمره  شدهمشاهده

 است. معنادار

 .دارد وجود داریمعن تفاوتحوزه تجهیزات  یرهای درمتغی ها: بین مؤلفهفریدمن آزمون

 

 آزادی جه در t آزمون میانگین تعداد یرمتغ
 دارییمعن

 دوسویه

 0.000 94 45.595 4.6902 95 تجهیزات در حوزه
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 آزمون فریدمن : نتایججدول

 95 تعداد

 307/104 اسکوئر کای آماره

 6 آزادی درجه

 000/0 دارییمعن

 

 نیمیانگی رتبهو  های پرسشنامهگویه (9)جدول

 نیمیانگی رتبه های پرسشنامهگویه

 4.50 سبی مناپشتکوله

 4.32 پوتین مناسب محیط در زمان اجرای اردو

 4.31 یفیت و متناسب با محیط همراه با مهمات استانداردباکوجود سالح 

 4.19 یط در زمان اجرای اردومناسب محوجود لباس 

 4.15 خواب مناسب محیط در زمان اجرای اردویسهک

 3.84 اردو چادر انفرادی و اجتماعی مناسب محیط در زمان اجرای

 2.69 ...(ی اولیه وهاکمکآمبوالنس و بسته همراه ) یپزشکتجهیزات 

 در دارییمعن از باال عوامل برایشده محاسبه دارییمعن دهدمی نشان فوق جدول نتایج

در حوزه تجهیزات اردوی  هامؤلفه تأثیر میزان بین لذا ،است بوده ترکوچک 0.05 آلفای سطح

این موضوع است که  دهندهنشانجدول فوق  . همچنیندارد وجود داریعنم تفاوترزمی کویر 

 -2ی مناسب پشتکوله -1ی هامؤلفه دهد که به ترتیبی را نشان میمعنادارتفاوت  یبندرتبه

یفیت و متناسب با محیط همراه باکوجود سالح  -3پوتین مناسب محیط در زمان اجرای اردو 

خواب مناسب یسهک -5اس مناسب محیط در زمان اجرای اردو وجود لب -4با مهمات استاندارد 

اردو چادر انفرادی و اجتماعی مناسب محیط در زمان اجرای  - 6محیط در زمان اجرای اردو 

های یبآسدر اولویت  ...(های اولیه وآمبوالنس و بسته همراه کمک) یپزشکتجهیزات  -6

 حوزه تجهیزات احصا شده قرار دارد.
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 داریمعن تفاوتدر اردوی رزمی کویر  تاکتیک و تجهیزات() متغیرهای بین :نفریدم آزمون

 .دارد وجود

 فریدمن آزمون نتایج (10)جدول 

 95 تعداد

 762/28 اسکوئر کای آماره

 4 آزادی درجه

 0/000 دارییمعن

 در اردوی رزمی کویر یرهامتغنی میانگی رتبه (11)جدول 

 نیمیانگی بهرت در اردوی رزمی کویر یرهایمتغ

 3.01 حوزه تجهیزات

 2.79 حوزه تاکتیک

 در دارییمعن از باال عوامل برایشده محاسبه دارییمعن دهدمی نشان فوق جدول نتایج

اردوی رزمی کویر  یهاحوزه یرها درمتغ میزان بین لذا ،است بوده ترکوچک 0.05 آلفای سطح

 یبندرتبهاین موضوع است که  دهندهشاننجدول فوق  . همچنیندارد وجود داریمعن تفاوت

حوزه تاکتیک  -2حوزه تجهیزات  -1 یهاحوزه دهد که به ترتیبی را نشان میمعنادارتفاوت 

 شده قرار دارد. ءدر اولویت احصا
 

 گیری: یجهنت
دانشجویان افسری در  اردوهای رزمی کویر پژوهش که بررسی نقش سؤالبا توجه به 

باشد و از طرفی براساس یممطالعه موردی یک مرکز آموزش نظامی  :شرایط نبرد ناهمگون

تاکتیک کمتری نسبت  حوزهو رتبه پایین  6379/4از متغیر حوزه تاکتیک  آمدهدستبه میانگین

کارگیری صحیح تجهیزات تجهیزات؛ استفاده صحیح از زمین، تاکتیک استفاده و به به حوزه

یمایی تاکتیکی، تاکتیک رزم شبانه، اجرای مناسب ناوبری، انفرادی در اردو، اجرای مناسب راهپ

اجرای کمین، اجرای نامناسب گشتی برد بلند در  ها، کیفیتیشرویپتاکتیک حرکات در رزم و 

 یرگذار است.تأث یاربسبهبود حوزه آموزش 
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ما در  نمود کهتوان چنین تشریح کارهای بهینه در این حوزه میهارائه را در مورد

کارگیری صحیح تجهیزات انفرادی در یک استفاده و بهتاکت ی استفاده صحیح از زمین،هامؤلفه

 ی مناسب ناوبری،اجرا های رزم شبانه،ی مناسب راهپیمایی تاکتیکی، اجرای تاکتیکاجرا اردو،

ی ضد کمین، اجرا رد بلند،اجرای کمین، اجرای گشتی بُ ها،یشرویپیک حرکات در رزم و تاکت

بایست به توانمندی در دانش و مهارت و های مختلف میت در زمینروش اجرای تاخ

در حوزه  آمدهدستبه همچنین با توجه به میانگین ؛ ورسیده باشیم مؤلفهیری این کارگبه

ی مناسب، پوتین مناسب پشتکوله به خود اختصاص داده: باالتر راو رتبه  6902/4 تجهیزات

یفیت و متناسب با محیط همراه با مهمات باک محیط در زمان اجرای اردو، وجود سالح

خواب مناسب محیط در زمان یسهکاستاندارد، وجود لباس مناسب محیط در زمان اجرای اردو، 

های جزء اولویت اجرای اردو و چادر انفرادی و اجتماعی مناسب محیط در زمان اجرای اردو

یرگذار بر رشد و تأث یاربسها یتاولوبه این  اصلی در بهبود حوزه تجهیزات است که توجه

 بهبود حوزه تجهیزات است.

ما در  نمود کهتوان چنین تشریح ارائه راهکارهای بهینه در این حوزه می در مورد

ین مناسب محیط در زمان اجرای اردو، پوت ی مناسب،پشتکولهقبیل  از ی تجهیزاتیهامؤلفه

مناسب محیط در زمان  لباس اندارد،یفیت و متناسب با محیط همراه با مهمات استباکسالح 

انفرادی و اجتماعی مناسب  چادر خواب مناسب محیط در زمان اجرای اردو،یسهک اجرای اردو،

...( های اولیه وآمبوالنس و بسته همراه کمک) یپزشکیزات تجه محیط در زمان اجرای اردو،

 .یمآور ملعیری این تجهیزات به کارگبهبایست دقت الزم را در انتخاب و یم

 ات:شنهادیپ

 در حوزه تاکتیک –الف 

 یری موارد زیر:کارگبهنمودن در دانش و مهارت و توانمند

 نیروها باید بیاموزند که در کویر از زمین موجود به چه شکلی) استفاده صحیح از زمین -1

 .استفاده نمایند و حتی زنده ماندن در آن( جهت اجرای عملیات

و به اینکه آب  اردو )با توجهکارگیری صحیح تجهیزات انفرادی در بهتاکتیک استفاده و  -2



 همگون نای مناسب اردوی رزمی کویر در شرایط نبرد برگزاردر ها و تجهیزات یکتاکتیر تأث

 

69 

یر زیادی دارند، نیرو باید بیاموزد که از تجهیزات به چه تأثهوای کویر روی تجهیزات انفرادی 

یر گرمای هوا بر روی تأثی روان بر سالح یا هاشنیر تأثشکلی استفاده نماید. برای مثال 

 مهمات(.

با توجه به گرمای هوا بهترین زمان حرکت در کویر ) یکیتاکتاهپیمایی اجرای مناسب ر -3

باشد که اگر رعایت یمشب در تابستان  10تا  غروب 6صبح و از ساعت  10صبح تا  5ساعت 

تیمی  صورتبهیر منفی بر روی اجرای راهپیمایی خواهد داشت، حرکت در کویر باید تأثنشود 

 باشد(.

 تاکتیک رزم شبانه -4

در مسافت طوالنی در مدت  ،تیمی باشد صورتبهاجرای ناوبری )جرای مناسب ناوبری ا -5

 (.نماقطبروز و با استفاده از  2حداکثر 

 هایشرویپتاکتیک حرکات در رزم و  - 6 

های کوچک به یمتو در قالب  شدهکمین باید توسط خود نیروها طراحی ) ینکماجرای  -7

شود و اشکال یمگردانی که در حال حاضر اجرا  صورتبهشود، نه  ی مختلف اجراهاروش

 مختلف کمین طراحی بشود(.

گشتی برد بلند همراه با زندگی در شرایط سخت باشد و در طی آن . رد بلنداجرای گشتی بُ -8

 ی مختلفی دنبال شود. برای مثال در طی این مسیر کمین طراحی بشود یا نیروهاهاهدف

های مختلفی برای یتوضعی طورکلبهای دشمن برخورد نمایند و هیگشتتصادفی با  صورتبه

 ایجاد بشود. هاآن

ی نیروها در جهت سازمان رزم که در برخورد با کمین دهسازمانی ضد کمین )اجرا -9

کدام عنصر آتش نماید و کدام عنصر  بدهند کهعناصر بتوانند وظایف خود را انجام  ،دشمن

حال حاضر به دلیل تعداد  در عنصر به سمت دشمن هجوم نماید.ین را برقرار کند و کدام تأم

 شود(.ینمدر اردو رعایت  کنندهشرکتباالی نفرات 

های مختلف )تاخت های مختلف تمرین بشود که در حال روش اجرای تاخت در زمین -10

ی جدید تاخت در هامکاناست  کار الزمی این و براشود یمحاضر فقط یک نوع تاخت اجرا 

 ین شود(.تأمهای مختلف را شناسایی نموده و مهمات و سالح مورد نیاز آن نیز یتضعو
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 حوزه تجهیزات در -ب

و متناسب با فیزیک کمر دانشجو باشد و با توجه  بوده حجمکمی مناسب )سبک و پشتکوله -1

باشد و با توجه به  کنندهاستفادهای بین کوله و کمر شخص فاصلهبه گرمای هوا یک

 .(نتواند به داخل آن نفوذ نماید گردوخاکزیاد، جنس آن طوری باشد که  کگردوخا

باشد و کف آن محکم باشد که  بادوامسبک و اردو )پوتین مناسب محیط در زمان اجرای  -2

دارای  ؛ وگرددیمدر زمان حرکت در زمین رملی زیاد خم نشود که باعث خستگی زیاد 

 و ساق آن از برزنت باشد که عرق نکند(.جهت تبادل هوا  ،سوراخ در اطراف آن باشد

 یفیت و متناسب با محیط همراه با مهمات استانداردباکوجود سالح  -3

 وجود لباس مناسب محیط در زمان اجرای اردو  -4

 خواب مناسب محیط در زمان اجرای اردویسهک  -5

 چادر انفرادی و اجتماعی مناسب محیط در زمان اجرای اردو  -6

 ...های اولیه وو بسته همراه کمک آمبوالنس یپزشکتجهیزات   -7
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