
 

 

 

 

 

 

 

 

 (،دوفصلنامه پژوهش های علوم نظامی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین )ع

 79-108ص : 1399 پاییز و زمستان، 2سال اول، شماره  

 هایافزایشکاراییآموزشیگانیرزمدرشرایطویژهشیوه

 2دار نیدقدرت اهلل ، 1دکتر مهدی نطاق پور

 11/04/1399: دریافت

 10/06/1399ذیرش: پ   
چکیده:

، های نامنظم گهدف کلي از انجام تحقيق، شيوه و روش افزایش کارایي آموزش یگاني )جن

ماندن در شرایط سخت و آموزش و  ، آموزش فن زنده، کوهستان، کویرعمليات ویژه در جنگل

منظور افزایش کارایي آمادگي این  های پياده نزسا به آزمایش( رزم در شرایط ویژه گردان

و  استای است. نوع تحقيق کاربردی  ها، در راستای مقابله با تهاجم دشمنان فرامنطقه گردان

ها نيز از آمار توصيفي و  وتحليل داده ، توصيفي و پيمایشي بوده و جهت تجزیهروش تحقيق

 60و حجم جامعه نمونه نيز تعداد  نفر 219آمار استنباطي استفاده گردید. جامعه آماری تعداد 

از  ها با استفاده نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و سپس اطالعات پرسشنامه

های آمار توصيفي مؤید آن است  وتحليل گردید. نتایج حاصله از روش تجزیه SPSS افزار نرم

درصد، آموزش  29/79های نامنظم حداکثر به ميزان  که افزایش کارایي وضعيت آموزش جنگ

درصد، آموزش فن  42/83عمليات ویژه در جنگل، کویر و کوهستان حداکثر به ميزان 

درصد، آموزش و آزمایش رزم در شرایط  43/86ميزان  ط سخت حداکثر به ماندن در شرای زنده

 باشند. ای مؤثر مي درصد جهت مقابله با تهاجم دشمنان فرامنطقه 41/89ویژه حداکثر به ميزان 

 یگاني، آمادگي رزمي. آموزش های پياده، کارایي، گردان ها:دواژهیکل

                                                                        
 استاد یار دانشگاه جامع امام حسین )ع( 1

2
 ع() نیحسمدرس دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام  
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مقدمه:

عنوان یك  شناسان آن را بهست که جامعهجنگ یكي از عناصر پایدار تاریخ بشری ا

هزارساله تمدن  که از تاریخ پنج طوری  اند؛ به پدیده و واقعيت اجتماعي قلمداد نموده

ی روين (.13: 1390نيا،  موحدیاست )سال بدون جنگ و درگيری بوده  268بشری فقط 

يم که آستانه انساني برای رزم، اصل و اساس هستند. باید به این نكته توجه داشته باش

انساني چه به شكل انفرادی و چه در قالب یگاني، یكي از معيارهای موفقيت و   تحمل

یعني با همه این تغييرات و پيشرفت که در ؛ ی جدید استها جنگیا عدم موفقيت 

آمده، ولي یك عنصر ثابتي نسبت به گذشته وجود  به وجودی جدید ها جنگتكنولوژی 

ی جدید بسيار باال است و اگر ها جنگعناصر انساني در  تأثير دارد و آن اینكه؛ همچنان

های  مهارت و آموزش را به عنوان عناصر و پارامترهای انساني تعریف کنيم، جنگ

تر از آن به بينش و  جدید به ميزان بسيار زیادی به مهارت، آموزش، تمرین، دانش و مهم

رکان اصلي و مهم و حياتي هر قدرت خالقيت بستگي دارد. آموزش به عنوان یكي از ا

وابسته به تدوین  کامالًسازمان و تشكيالتي بوده و موفقيت آن سازمان و تشكيالت، 

، سازمان و تشكيالت آموزشي منسجم و پویا است. در تیمأموراهداف، استراتژی، 

وسيله و عامل  نیتر مهم، استرکن اصلي  نكهیبر ای نظامي، آموزش عالوه ها سازمان

بردن توان رزمي  در باال ها نقشاین  است؛ کهسویي و اقتدار نيز  ي، همزبان هم، هماهنگي

 (.2: 1384کالن منابع انساني سپاه،  )نظام است.و نظامي بسيار حساس 

یكي از عوامل آمادگي رزمي، آموزش کارکنان بوده که مقوله آموزش خود  نیبنابرا

روزه بخصوص با توجه به پيشرفت ی است که اما گستردهنيز یك موضوع بسيار مهم و 

کمتر  ها نهیهزی پيدا کرده است. از طریق آموزش، ا ژهیوآن در عناوین مختلف، جایگاه 

. آموزش از طریق دنگرد يم تر مطلوبو  تر راحتی رسيدن به اهداف کوتاه و ها راهو 

ي ی نظامها گان. لذا آموزش یگردد يمی صحيح و دقيق و اجرای آن حاصل زیر برنامه
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انجام و ارزیابي شود؛ به همان ميزان در زمان جنگ،  تر قيدقدر زمان صلح هرچقدر 

 یگان از آن بهره خواهد برد.

 تیمأموربا توجه به اهميت  ها گاننسبت به سایر ی معموالًی پياده نزسا ها گردان

از عنایت و توجه بيشتری برخوردار بوده و هميشه سعي گردیده با تعيين تقدم  ها آن

و تجهيزات مناسب، از آمادگي رزمي مطلوبي برخوردار  مند عالقهاگذاری کارکنان و

ی واگذارشده را به اجرا در آورند. ها تیمأمورباشند تا بتوانند در کمترین زمان ممكن 

لذا از طریق آزمون و آزمایش عملي و تئوری و ارزیابي دقيق، فرمانده را به کميت و 

 .سازد يمآن بر یگانش آگاه  ثيرتأکيفيت کار آموزش و نتيجه 

ماندن در شرایط  ی ویژه، فن زندهها طيمحدر  رزم های نامنظم، اگر آموزش در جنگ

ی پياده نزسا ها گانتوان به نقاط ضعف و قوت ی سخت مورد آزمایش قرار نگيرند، نمي

عمل  وارد ماًيمستقی ویژه ها طيمحی پياده سبك که در ها گانبنابراین در این ی؛ پي برد

ی ها آموزش؛ لذا ارزیابي کند يم، پيروزی و شكست را نصيب فرمانده باالتر دنشو يم

که  استی ویژه، مرحله بسيار مهمي از مراحل آموزش یگان فوق ها طيدر محرزم 

عوامل آمادگي رزمي را ارزیابي و نقاط قوت را تقویت و برای نقاط ضعف و  تواند يم

 ي نماید.شیاند چاره ها تیمحدود

بیانمسئله:

ی آن ريکارگ بهگسترش علوم و فناوری که منجر به توليد انواع تجهيزات نظامي و 

تغيير داده است. از  ها آنرا نسبت به آموزش  ها دگاهیدنگرش و  طبعاًدر جنگ گردیده، 

دفاعي متناسب با هر منطقه عمليات به منزله حصار  یها آموزشسوی دیگر، تقویت 

ی نظامي برای قوای دفاعي هر کشوری ها تيفعالوسعه تمامي مستحكم و بسترساز ت

ی ها آموزشی ريکارگ بهدر  مؤثرنقش  تواند يماست. نيروی نظامي ماهر و مجرب 

 تاًینهای منطقه رزم داشته و باعث موفقيت یگان و نابودی دشمن و ها يژگیومتناسب با 

 عزت دین و زینت کشور گردد.
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ابزار را با فنون مناسب در  توانند يممجرب و  دهید آموزشنيروهای نظامي 

ی بكار گيرند که تهدیدات ا گونه بهو منطقه عمليات  تیمأموری رزم، متناسب با ها دانيم

ی مناسب ها كيتكنو  ها كيتاکتموجود را دفع و ایجاد بازدارندگي کنند. استفاده از 

 نگ دارد.ی آموزشي در زمان صلح و تداوم آن در زمان جها تالشبستگي به 

در شرایط ویژه و ... از موضوعات آموزشي نزسا  رزم های نامنظم، آموزش جنگ

ي توجه قابلرا به ميزان  ها گان، آمادگي یها آنی دقيق و اجرای کامل زیر طرحبوده و 

به ميزان توانایي و افزایش کارایي رزمي  تواند يمبنابراین نزسا زماني ؛ دهد يمافزایش 

و فنون اجرای  ها روشنان حاصل نماید که کارکنان نظامي به ی خود اطميها گانی

آورند. افراد باید  به دستدر شرایط گوناگون آشنا شده و مهارت کافي را  ها تیمأمور

در ميدان رزم نقاط قوت و ضعف دشمن را کشف کرده و با تكيه بر خداوند متعال و 

 و او را نابود کنند.قوت خود بر دشمن غلبه  و نقاط ها یيتوانااستفاده از 

در طول دوران دفاع مقدس و  اش ارزندهتجربيات و نقش  سپاه پاسداران براساس

تشكيل تا حال به  داخلي و خارجي از بدو زيدآمیتهدی ها صحنه با تمامي مقابله در نيز

دنبال حفظ و ارتقاء آمادگي رزمي مستمر و مداوم خود بوده و اقدام به تشكيل سازمان 

ی و ساز يبومبا جنگ آینده با رویكرد حفظ توان رزم، دفاع همه جانبه و  رزم مناسب

شایسته است که آمادگي  ی مفيد از دفاع غيرعامل را مد نظر داشته است؛ لذاريگ بهرهنيز 

 به شرایط و محيط منطقه با توجهی پياده سپاه نيز ها گردانرزمندگان  رزمي و آموزش

از  تیمأمورخوردار باشد تا بتوانند در زمان اجرای از انطباق قابل قبولي بر تیمأمور

 وظایف خود به نحو احسن بر آیند. انجام عهده

ایجاد فضای حاکم بر صحنه عمليات با رویكرد ناهمگون و احتمال تجاوز دشمنان 

ی پياده نزسا در مقابله و تنبيه متجاوز، ها گانبه خاک کشورمان و لزوم آمادگي رزمي ی

ی افزایش کارایي آموزش یگاني رزم در ها وهيشاشت تا در این تحقيق محقق را بر آن د
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ی پياده ها گردانماندن در شرایط سخت  زنده فن ی ویژه،ها طيمح های نامنظم، جنگ

 نزسا را مورد بررسي قرار دهد.

:اهمیتوضرورتتحقیق

نقاط ضعف دشمن را درست رصد و شناسایي کنيد و در یك ستون ثبت کنيد. نقاط 

های رزمي و طراحي خودتان را جوری وت او را هم در ستون دیگر ثبت کنيد و شيوهق

طراحي کنيد که از نقاط ضعف دشمن حداکثر استفاده را بكنيد. مثالً دشمن در رزم 

که رزم نزدیك باشد،  رودررو ضعيف است. او طرفدار رزم از دور است؛ پس وقتي

ها را شمن نيز باید استفاده کنيد، طراحيضعف د دشمن ضعيف خواهد بود. از این نقطه 

-تر ميوقت خود را قوی جوری تنظيم کنيد که دشمن به رزم نزدیك کشانده شود، آن

(. در عصر کنوني، 1383قسمتي از بيانات مقام معظم رهبری، ) ديکنتوانيد بر او وارد 

ب های روز جهان گذاشته و سب پيشرفت علم و فناوری اثر زیادی بر نحوۀ جنگ

های رزم شده است. در این راستا تعداد معدودی از  های متعددی در شيوه دگرگوني

اند. لذا  کشورها هستند که از نظر ابزار و ادوات جدید جنگي از قافله جهاني عقب افتاده

های  های جنگ ي، از شيوهماندگ عقبرسد که برای رفع این عيب و  ضروری به نظر مي

ماندن در شرایط سخت در شرایط گوناگون  یژه و فن زندهی وها طيمحدر  رزم نامنظم،

جغرافيایي و در شرایط سخت اقليمي، بهره گرفته تا بتوانند کمبود ابزار و ادوات جدید 

های رزمي فوق حائز اهميت  را در جنگ جبران نمایند. لذا افزایش کارایي آموزش

ت، تاکتيك، تكنيك، ابزار و که امروزه در قالب راهبرد، عمليا . جنگ ناهمترازباشند يم

عرصه امور دفاعي است؛ بيش از دو  نظران صاحبشيوۀ نبرد مورد توجه کارشناسان و 

 که در ادبيات نظامي غرب نيز مطرح شده است. بنابراین از جمله موارد حائز  استدهه 
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 اهميت و ضرورت در این تحقيق عبارتند از:

پياده نزسا با توجه به وجود   رزمي یگانارتقاء( آمادگي ) یيکاراحفظ و افزایش  (1

تهدیدات بالقوه از ناحيه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسالمي ایران، امری 

 .است ریناپذ اجتنابضروری و 

در قالب  ها وهيشهای نبرد با دشمن و افزایش کارایي این  ضرورت شناخت شيوه (2

ماندن در شرایط  دهزن فن ی ویژه وها طيمحدر  رزم های نامنظم، های جنگ آموزش

 .است ریناپذ اجتنابسخت 

در  رزم های نامنظم، های جنگ ی افزایش کارایي در اجرای آموزشها وهيش (3

های آموزشي  ماندن در شرایط سخت و برگزاری کالس زنده فن ی ویژه،ها طيمح

پياده نزسا، متناسب با نيازهای صحنه   در راستای افزایش آمادگي رزمي یگان

 .شود يمه، امری الزم و مهم محسوب عملياتي آیند

 فن ی ویژه،ها طيمحدر  رزم های نامنظم، های جنگ آموزش تأثيربا تعيين نقش و  (4

 توان يمی پياده نزسا ها گانماندن در شرایط سخت بر افزایش آمادگي رزمي ی زنده

و تقليل  ها آنمنطقي برای رفع  حل راهی موجود را شناسایي و ها یينارساموانع و 

 ی نوین به مسئولين امر ارائه نمود.افزارها جنگنمودن اثر  خنثي یا

 فن ی ویژه،ها طيمح های نامنظم، ی پياده نزسا در جنگها گانپرداختن به آموزش ی (5

ماندن در شرایط سخت با توجه به محوریت گردان در جنگ آینده، با استفاده  زنده

حنه عملياتي سپاه حائز ی علمي برای پاسخگویي به نيازهای آینده صها روشاز 

 .استاهميت 
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:تحقیقسؤاالت

:یسؤالاصلالف(

ی پياده، جهت ها گردانیي آموزش یگاني رزم در شرایط ویژه کارای افزایش ها وهيش

 چه ميزان تأثير دارد؟ ای به مقابله با تهاجم دشمنان فرامنطقه

:فرعیسؤاالتب(

های پياده  های نامنظم گردان گی افزایش کارایي آموزش جنها روشو  ها وهيش (1

 ؟است مؤثرای  نزسا به چه ميزان جهت مقابله با تهاجم دشمنان فرامنطقه

و  کویر ی افزایش کارایي آموزش عمليات ویژه در جنگل،ها روشو  ها وهيش (2

های پياده نزسا به چه ميزان جهت مقابله با تهاجم دشمنان فرا  کوهستان گردان

 ؟است مؤثرای  منطقه

ماندن در شرایط سخت  ی افزایش کارایي آموزش فن زندهها روشو  ها وهيش (3

 مؤثرای  های پياده نزسا به چه ميزان جهت مقابله با تهاجم دشمنان فرا منطقه گردان

 ؟است

های  ی افزایش کارایي آموزش و آزمایش رزم شبانه در گردانها روشو  ها وهيش (4

 ؟است مؤثرای  دشمنان فرا منطقه پياده نزسا به چه ميزان جهت مقابله با تهاجم

:اهدافتحقیق 

:الف(هدفاصلی

های  بررسي شيوه و روش افزایش کارایي آموزش یگاني رزم در شرایط ویژه گردان

ای  ها در راستای مقابله با تهاجم دشمنان فرا منطقهآمادگي این گردان منظور بهپياده نزسا 

 ؟استچگونه 

:فرعی(اهدافب

های پياده  های نامنظم گردان وش افزایش کارایي آموزش جنگبررسي شيوه و ر (1

 .استای به چه ميزان  نزسا جهت مقابله با تهاجم دشمنان فرامنطقه
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 و کویر بررسي شيوه و روش افزایش کارایي آموزش عمليات ویژه در جنگل، (2

ای به چه  های پياده نزسا جهت مقابله با تهاجم دشمنان فرامنطقه کوهستان گردان

 استزان مي

ماندن در شرایط سخت  بررسي شيوه و روش افزایش کارایي آموزش فن زنده (3

ای به چه ميزان  های پياده نزسا جهت مقابله با تهاجم دشمنان فرامنطقه گردان

 .است

های پياده  بررسي شيوه و روش افزایش کارایي آموزش و آزمایش رزم در گردان (4

 .استای به چه ميزان  قهنزسا جهت مقابله با تهاجم دشمنان فرامنط

 روشتحقیق:
است روش آن تـــوصيفي و از نوع پيمایشي  و تحقيق ماهيت کاربردی داشته این 

بوده که برای تعيين  نفر 219تعداد افراد نمونه تحقيق حاضر، تعداد  جامعه آماری و و

 .نفر انتخاب گردید 60حجم جامعه نمونه، از طریق فرمول کوکران محاسبه و تعداد 

مبانینظری:

 یرفتار یها و الگوهاها، مهارتيها، آگاهنگرش كيستماتيس یتوسعه آموزش: (1

: 1384 رومند،يشغل خود دارا است )ن ای فهيانجام درست وظ یاست که فرد برا

195). 

 منظور بهآموزشي است انفرادی و یا گروهي که در یك یگان  یگانی:آموزش (2

 (.46: 1378رستمي، گردد )مي اجراکسب آمادگي رزمي طبق برنامه 

کارایی: (3 ی رزمي است که ها یتوانمندمنظور از ارتقاء رزم، شامل  افزایش

نيروها پس از هشت ماه آموزش در مرکز آموزش تكاوری کسب و آمادگي الزم 

شامل مهارت در استفاده از  ها یتوانمند. این آورند يم را برای رزم به دست

در رزم از  تواند يمو  شود يمبا آموزش کسب  که یي استها كيتاکتو  ها كيتكن
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براساس سرفصل ابالغي آموزش  ها آموزشاین  و مؤثر استفاده نماید طور به ها آن

 است. ز 3 – 011651نيروی زميني با شناسنامه 

آمادگي رزمي مترادف با آمادگي عملياتي است و با در نظر  آمادگیرزمی: (4

 (.36: 1373رستمي، ) رود ن بكار ميها و توانایي یگا گرفتن مأموریت

آموزشي است انفرادی و یا گروهي که  یگانیرزمدرشرایطویژه:آموزش (5

های آموزشي جدید کسب آمادگي رزمي طبق سرفصل منظور بهدر یك یگان 

 گردد.مي ( اجرا)ریشه برنامه تفصيلي رزم در شرایط ویژه

مار پوشيده شده باشد، جنگل شپهناوری که از درختان انبوه و بي زمين جنگل: (6

 (.707: 1337عميد،) شودناميده مي

به مناطقي که در آن ميزان ریزش باران فصلي ساالنه، کمتر از ميزان تبخير  کویر: (7

 و آفتابهای روان فصلي است و کمبود آب، نوسانات شدید دما، پوشش شن

: 1373رستمي، ) های این نوع مناطق است سوزان از جمله عوامل و مشخصه

656.) 

های مرتفع و دارای رشته ارتفاعات بلند که ممكن است به زمين کوهستان: (8

 ها و قلل پوشيده از برف باشد،ای و مشجر بوده و دارای پرتگاهخشك، بيشه

 .(657همان: )گویند کوهستان مي

گردان یك واحد تاکتيكي اساسي سپاه پاسداران انقالب اسالمي است که  گردان: (9

 های گوناگون در شرایط مختلف است و شامل فرماندهي، جام عملياتقادر به ان

 .(1376معاونت آموزش نزسا، ) های لجستيكي و ... است قسمت چندین گروهان،

ی ویژه قرار ها طيمحشدن تكاور زماني مطلوب است که در  اعتماد به نفس و رزمي

؛ مانند زماني که دهد يمو خود را با شرایط تطبيق  کند يمگرفته و در این محيط زندگي 

. آب و دنريگ يمنيروها در مناطق کویری برای آموزش و زندگي در شرایط سخت قرار 

ي و سوختگ آفتاب، اثرات ناشي از گرما و گذارد يم تأثيرهوای کویری روی نيروها 
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و پس از مدتي  کند يم ها آنتحمل در برابر کم آبي، کمك به باال رفتن اعتماد به نفس 

 (.17و  16: 1386)معاونت آموزش نزسا،  دینما يمرا برای رزم در کویر آماده  ها آن

-2؛ بارش ناچيز باران -1 :عبارتند ازست که اروبرو زیر عامل  8کویر با لذا رزم در 

بافت گياهي ناچيز و  -4دامنه زیاد تغييرات دمایي؛  -3گرما و نور شدید خورشيد؛ 

ی ها جاده -8 ؛سراب -7طوفان شن؛  -6طح زمين؛ در س موجودمواد کاني  -5 ؛پراکنده

ی ها كيتاکتبياباني. کليد موفقيت انجام عمليات در کویر تحرک است؛ ولي در اجرای 

ی باراني، ها فصلی نمكي در طي ها باتالقخود باید به موانع موجود نيز توجّه کرد. 

ویي را آهسته ی بيابان حرکت افراد و خودرها ماسهحرکت را از شما خواهد گرفت؛ 

. حاشيه گردند يمموجب توقف خودروها  ها و صخرههای شن های تپه کند. دیوارهمي

و بارندگي موجب طغيان سریع  در هنگامها لغزنده و ناپایدار است و بستر رودخانه

ی، الستيك خودروها سریعاً پنچر ا صخره در مناطقو  شود يمی فراواني وال گل حرکت

باقيمانده روی  عالئمبه خاطر  و خودروهار، حرکت نفرات سوی دیگ از .شوند يم

این عمل به خاطر در  اگرچهگردد. ي کشف ميسادگ به جادشدهیا گردوغبارو  ها ماسه

دهد، ولي اصل امان بودن از آتش کمك بسياری خواهد کرد و تحرک را افزایش مي

 .برد يمغافلگيری را از بين 

نگل نسبت به محيط جنگل آشنا و با آن سازگاری نيروها با قرار گرفتن در محيط ج 

عادت کرده و رزم در جنگل را  در جنگلگياهي  و پوششپيدا کرده، نسبت به رطوبت 

با تجهيزات خاص آموزش دیده و رعایت نكات ایمني و بهداشتي را در آن محيط 

آن همه جامعه طبيعت است که در  نیتر افتهی تكامل؛ زیرا منطقه جنگلي کنند يمتجربه 

 (.16: 1389جانداران حضور دارند و رزم در آن پيچيدگي خاص خود را دارد )مددی، 

موجب بوده که فشرده و زمين ناهموار  بافت گياهي یها يژگیودارای  رزم در جنگل

آتش و  ،د و تير و سرعت حرکت خواهد شد. عوامل زیریایجاد محدودیت در ميدان د
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قادر  تيربارها ؛های بزرگ و تنومند درختانشاخه :سازندحرکت را در جنگل مشكل مي

پشتيباني به دليل دید محدود  ميرمستقيبه اجرای آتش تراش نيستند. تنظيم آتش غ

در مناطق  ميمستق دیصدا در جنگل متفاوت است. فقدان د و کيفيت سر ،مشكل بوده

اً زماني که گرما، بافت گياهي ضخيم و زمين ناهموار، نيروها را خصوصجنگلي به علت 

. فقدان جاده نيز عمليات سازد يکنند، خسته مسيم حمل ميسنگين یا بي یها سالح

 . حرکت نيروی پياده بسيار مشكل استاندازدرساني و تخليه را به تعویق ميآماد

 یها كيتاکت(. لذا با توجه به موارد اشاره شده، در جنگل باید از 86:1385،رقم خوش)

ابتدا به فرماندهان تا ردۀ گروه آموزش داد. در این بخش باید  واستفاده کرد  خاص

 کوچك و انجام عمليات با هوانيروز قرار یها گانیخاص  یها كيتأکيد را روی تاکت

 ها گانی ؛زدن در رزم جنگل معمول است که عمليات شبانه، خصوصاً کمين آنجا داد و از

یگر باید به انواع راهپيمایي از سوی د و باید به رزم در شب توجه خاصي داشته

توجه  ریآشنایي داشته باشند. در این مورد الزم است به موارد ز ،تاکتيكي خاص جنگل

 نمایيد:

 ؛زني زني و رد شناسایي، گشت 

 ؛العبور صعب یها نيحرکت در خارج از جاده و زم 

 هوایي و تمرین عمليات کمين و ضد کمين  رعامليپدافند عامل و غ

 .(92:1386لویي، حمزه)

چون مسئوليت رزم در مناطق خشكي به نيروی زميني اختصاص دارد؛ بنابراین  

که در عرف نظامي به عنوان  شود يمواحدهایي برای رزم در مناطق آبي تشكيل 

، کنند يمواحدها اجرا  گونه نیامشهور هستند و عملياتي را که  ردبُ آبواحدهای 

، عمليات زميني است برد آب. عمليات دشو يمیا دوزیست ناميده  برد آبعمليات 

برای برد ) آبدر آن واحدهای رزمي  ي که دریایي است( کهخاک آب)برخالف عمليات 

ی که به ا رودخانهرسيدن به اهدافي که در نظر دارند( از مناطق آبي و باتالقي و یا 
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جهيزات با استفاده از تكنيك و تاست )واقع شده  ها آنعنوان مانع طبيعي در سر راه 

که نيروها برای اجرای این عمليات،  رسانند يم الزم( عبور کرده و خود را به دشمن

گردند  يمو آماده برای رزم  ننديب يمی الزم با شناورها و غواصي را ها آموزش

، شامل شناخت محيط کوهستان و در کوهستان(. رزم 18و  17: 1388یاراحمدی، )

ی فرود و ها كيتكنمتر، آموزش  3500اع باالی زیست در این محيط و زندگي در ارتف

ی آفندی و ها كيتاکتصعود، آموزش استفاده از دواب در مناطق کوهستاني و آموزش 

ایران کشوری کوهستاني  (.17-18: 1390کربالیي، است )پدافندی رزم در کوهستان 

ایران  یها کوه ارتفاعات پوشانده است. و ها که حدود نيمي از مساحت آن را کوه است

 مرکزی و ،غربي یها کوه رشته -کوه اصلي تشكيل یافته که عبارتند از:  از چهار رشته

ها،  نظامي باید اطالعاتي هرچند نسبي راجع به کوه . نيرویجنوب ،شمالي ،شرقي

و تردد در کوهستان، تهيه آب و غذا، نحوه  یيمايپ این مناطق، نحوه کوه یوهوا آب

چگونگي  ن بدن و خيلي مسائل و موارد دیگر در رابطه باداشت پوشاندن و گرم نگاه

مناطق  به هر دليلي مجبور به رزم در مناطق بداند که اگر احتماالً نیزیست در ا

 (.7:همان) مناطق کنار بياید نیبا مشكالت زندگي در ا يراحت بتواند به ،کوهستاني شد

دشمنان  مجبورندمن بجنگند، با دش خواهند يمنيروهای گردان پياده که  نيچن هم

را بشناسند؛ هم از نظر تاکتيك و تكنيك، نقاط ضعف و قوت و ... . لذا  ای فرامنطقه

ی از نيروها و تجهيزات جنگي که از سرزمين ا مجموعه ای عبارتند از: دشمنان فرامنطقه

، ؛ در عرف رایجاند نمودهکه کشورمان در آن قرار دارد، عزیمت  ای منطقهدورتر به 

 (.73: 1381انوری، است )نيروهای مسلح کشور آمریكا  ای منطقهنيروهای فرا

  ی:افرامنطقهنقاطقوتدشمنان
ی ساختگي( ها بحران( برخورداری از امكان انجام غافلگيری استراتژیك )ایجاد الف

  ی کار آوردن نيروهای تحت پوشش؛پا بهو 
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  در تجاوز به سایر کشورها؛ تجربه (ب

 ک خوب به دليل برخورداری از امكانات ترابری زميني، هوایي و دریایي؛( تحرپ

ی مناسب و نيروهای عملياتي ها آموزش( برخورداری از تجهيزات پيشرفته، ت

  باال؛ تيفيباک

ی از بردار بهره( در اختيار داشتن امكانات جنگ رواني و نبرد اطالعاتي به لحاظ ث

ر زمان جنگ و ارائه تصویر مناسب از حمله خود به ی و ارتباطي دا ماهوارهی ها سامانه

  دشمن؛

خود و تكميل  مانيپ همی پرسنلي و اطالعاتي کشورهای ها يبانيپشت(استفاده از ج

 ؛اند نمودهي که قبالً در کشورهای منطقه ایجاد ساتيتأسو  ها گاهیپااطالعات با استفاده از 

ر توسط بالگردها و نيروی هوایي عقبه و پهلوهای نيروهای درگي نيتأمچ( برقراری 

 و اجرای عمليات هوایي با سرعت و دقّت بسيار زیاد؛ 

  ح(قابليت اجرای رزم تصادمي بسيار خوب با تغيير آرایش سریع و انعطاف باال؛

  ؛کننده يبانيپشت( تدارک لجستيكي بسيار باالی عوامل خ

ط بالگردها و نيروی ( توان باالی نيروهای ویژه و کشاندن نيروهای درگير توسد

  هوایي و اجرای عمليات هوایي با سرعت و دقت بسيار زیاد؛

  ، خبرنگاران و گزارشگران؛ها رسانه( عمليات رواني و استفاده از ذ

 ؛ ها آن( استفاده از ماهواره و هواپيماهای بدون سرنشين و هماهنگي بين ر

تمرکز و هدایت جنگ روی ی جدید و پيشرفته استراق سمع و ها وهيشز( استفاده از 

  شبكه مدیریتي و فرماندهي و نابودی آن؛

و استفاده از سيستم  GPSسيستم پيشرفته  لهيوس بهی کروز ها موشك( هدایت ژ

ISR  )ي؛رنظاميغتشخيص اهداف نظامي از  منظور به)تعيين هدف پيشرفته 

 ( توان باالی نيروی هوایي و نداشتن نگراني در این زمينه؛ س 
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ی کاذب و ها هدف عنوان بهتفاده گسترده از هواپيماهای بدون سرنشين ش( اس

  طعمه؛

  هواپيماهای ترابری؛ لهيوس به( حمل تانكر سوخت و ذخيره ص

  ( کاهش زمان یافتن هدف و انهدام آن؛ض

  ( استفاده از تجهيزات پزشكي مدرن و جلوگيری از تلفات؛ط

 ای منطقهری خود از بازارهای محلي و بخشي از نيازهای پشتيباني و تراب نيتأم( ظ

 (.4: 1386در خالل جنگ )زهتاب، 

 :ایفرامنطقهنقاطضعفدشمنان 
  ؛جوار هم( نياز به همكاری کشورهای الف 

  ؛طلبانه شهادت( ضعف در برابر عمليات نامنظم و انتحاری و ب

راکندگي بودن محورهای آمادی و لجستيكي به علّت پ ریپذ ضربهشدن و  ( طوالنيپ

  ؛کننده عملی ها گانی

بودن  ریپذ ضربهو  نامساعد( ضعف در اجرای آرایشات تاکتيكي در شرایط جوی ت

  در شرایط )طوفان شن، کویر و غيره(؛

ی در ریپذ بيآسمردم و ضعف کنترل منطقه اشغالي و  فرهنگ با( عدم آشنایي ث

  شدن اشغال؛ صورت طوالني

زمان و مهارت الزم در جهت  نظر ازواجد شرایط نيروی مناسب، ماهر و  کمبود( ج

 ؛ تهاجم موردتعامل با مردم مناطق 

 ؛ بالگردهابودن  ریپذ بي( آسچ

حضور در یك منطقه  و مدتشدن زمان عمليات  طوالني در برابرح( ضعف 

  روحيه آنان؛ و کاهشمشخص 
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حساسيت  ( ضعف نيروهای متجاوز در برابر افزایش تلفات نيروی انساني به دليلخ

  افكار عمومي در آمریكا به این مسئله؛

  ی شبانه؛ها اتيعمل( محدودیت در مقابل د

درصد  30دارای نبرد حداقل  صحنه دریي که واحدها( ضعف در جایگزیني ذ

  اند؛ تلفات شدید شده

  شدن جنگ و مقابله فراگير با نيروی متجاوز؛ ( مردمير

به  ازحد شيبي به دليل اتكای سيومغناطالكتری ها بمبی در برابر ریپذ بيآس( ز

(. حال با توجه به شناخت نقاط ضعف و 5 :ی الكترونيك )همانها سالح تجهيزات و

 ميخواه يمی خاص بر مبنای نوع زميني که ها كيتاکتای باید  قوت دشمن فرامنطقه

ولي ی دقيق و اصزیر برنامه(، اتخاذ کرده و برای شكست آن جنگل )کوهستان، کویر،

 عبارت است از: ها كيتاکتانجام شود. این 

:نیضدکمکمینو-1

شده، توأم با غافلگيری و حجم آتش زیاد از یك موضع  کمين تكي است هماهنگ

ميریان دشمن )ثابت  موقتاًی موتوری، پياده متحرک و یا ها ستونپوشيده و پنهاني عليه 

که باید انجام گيرد تا یك یگان  اقداماتي است نيضد کم(. 96: 1387و زارع الواني، 

بتواند از منطقه آلوده و یا از کشتارگاه کمين، زنده نجات یابد و دشمن را منهدم یا وادار 

بر دو اصل استوار است. این اصول منبعث از مشق رزم  نيضد کمي نماید. نينش عقببه 

دشمن، سریع بوده و مشق رزم سریع عبارت از این است که به هنگام برخورد با 

حجم  عاًیسری دقيق، رو نشانهناگهاني بدون کسب اجازه از فرمانده و بدون  صورت به

از وی سلب  العمل عكستا قدرت هرگونه  شود يمآتش زیاد روی دشمن گشوده 

ی قبلي، سرعت، زیر طرحموفق به  نيضد کمگردد. شایان ذکر است که اجرای یك 

 (.86: 1387ویا، مهرپدارد )حجم آتش زیاد و دقت بستگي تام 
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  تاخت:-2 
و مواضع ثابت و  ساتيتأسشده و غافلگيرانه عليه  ، تكي است هماهنگتاخت

ي سریع در نينش عقبحياتي دشمن که توأم با حجم آتش زیاد است. قطع درگيری و 

عمليات دستبرد، امری حياتي است؛ مگر زماني که به گشتي دستور داده شود تا ظرف 

 (.21: 1387ميریان و زارع الواني، کند )هدف مورد دستبرد، پدافند محدود از  زمان مدت

  نفوذودستبرد:-3
ی ویژه و ها تيحساسیي است که با توجه به ها تيفعالو خروج از جمله  نفوذ

آید،  به وجودمالحظات عمده و تبعات مثبت و منفي که ممكن است در اثر اجرای آن 

ی نيروهای ها آموزشست. به همين دليل باید در ی برخوردار اا العاده فوقاز اهميت 

تكاور که ممكن است در منطقه دشمن برای اجرای عمليات و کسب اطالعات نفوذ 

نمایند، به آن توجه شود. نفوذ: هرگونه ورود به جغرافيا، سازمان، محل زندگي، ذهن 

دستبرد: (. 3: 1382افروز، نامند ) يمرا نفوذ  حریف، بدون جلب توجه او و عواملش

عملياتي است با مقياس کوچك که با نفوذ در قلمرو دشمن به منظور کسب اطالعات، 

کردن، به دست آوردن اشخاص و اشياء معين و تخریب تأسيسات دشمن انجام  گمراه

 (.15: 1376صمدی، گردد ) نشيني مي شده و طبق طرح عقب

  ایذایی:عملیات-4
بردن روحيۀ نيروهای  و باالحيۀ دشمن عمليات ایذایي برای تخریب و تضعيف رو

آوردن خسارت و گرفتن تلفات از نيروهای دشمن و همچنين ابراز وجود  خودی و وارد

شود. این عمليات اغلب شامل حمالت مداوم به مي اجرا ي اعالم موجودیتبه عبارتیا 

های تلهو  ها دامها به هر وسيله و نيز ایجاد جلوگيری از حرکت عده خطوط ارتباطي، 

 (.44 :هماناست ) ی و غيرهگذار نيممختلف و 
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  شدید:حمالت-5
استعداد و تجهيزات،  نظر ازاحساس نمایند که  نكهیا مجرد  بهنيروهای چریكي 

در  ؛ ودرنگ به آن مبادرت خواهند نمود، بيدارندا رتوانایي اجرای حمالت وسيع 

. این زنند يمت به چنين حمالتي ضعيف شده باشند نيز دس که يزمانبعضي مواقع 

حياتي دشمن و  ساتيتأسها، واحدهای رزمي و ا، پایگاهه پادگانحمالت اغلب متوجه 

 (.44 :هماناست )ی مهم نظامي و اقتصادی و اجتماعي ها هدفدیگر 

  عملیاتپدافندی:-6
گاه درصدد تصرف و نگهداری زمين نيست و علت آن نيروی چریك هيچ اصوالً

 رو نیازادم دسترسي او به سالح و تجهيزاتي نظير تانك، توپخانه و غيره است. ع

پدافندی را ندارد؛ ولي گاهي کنترل و نگهداری  مؤثرچریك توانایي اجرای عمليات 

ی برای او حياتي است که قدر بههای چریكي ها، پایگاهبعضي مناطق نظير قرارگاه

های دولتي درگير شود. گاهي نيز عمليات حاضر است در یك نبرد قطعي نيز با نيرو

کردن نيروهای دولتي در یك سمت و حمله به آن از  ثابت منظور بهپدافندی چریك فقط 

چریك در محاصره نيروهای دولتي  که ي هنگامگردد. ی و اجرا ميزیر طرحسمت دیگر 

در  خط محاصره را شكسته و فرار نماید؛ ولي اگر کند يماست، در مرحله اول سعي 

ی موجود خود را ها راهی کوچك تقسيم و با استفاده از ها دستهاین کار موفق نشود، به 

 (.45:همان) دینما يماز نيروهای دولتي مخفي 

  :خرابکاری-7
. اگر شود يم اجراي دولت نيتأمکاهش مقدورات  منظور بهخرابكاری بيشتر  عمليات

تهدید را  ترین بزرگياری کامل توسعه یابد، ی دقيق و هوشزیر طرحعمليات با  گونه نیا

که ممكن است منجر به سقوط دولت گردد.  آورد يم به وجودبرای قدرت حكومت 

ی زیرزميني چریكي ها سازمان به عهدهمسئوليت اجرای عمليات خرابكاری، بيشتر 
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صنعتي، ادارات دولتي، مرکز  ساتيتأسعمليات شامل  گونه نیای ها هدفاست. 

 (.31:همان) ی ارتباطي استها سازمانکشاورزی و توليدات 

  ی:نینشیاعقبیریعملیاتتأخ-8
 یها يژگیزمين کویر و ،ينينش یا عقب یريدر صورت ضرورت انجام عمليات تأخ

د از: استفاده مفيد و مؤثر از آتش نکه عبارت دهد يخاصي را در اختيار مدافعين قرار م

گيری در حداکثر فاصله خارج از ميدان تير و دید روی دوربرد و ایجاد دری ها سالح

دود و تاریكي شب، استفاده بهينه از  يپوشش  استفاده مناسب از پرده - نيروهای خودی

ها  افكن آفندی، هواپيماهای جنگي و بمب یاستفاده مؤثر از بالگردها -، طوفان شن

ه داشت باید توجّ. یبرای ایجاد وقفه درحرکت نيروهای دشمن به سمت نيروهای خود

بهترین گزینه در عمليات کویری است و کليه فرماندهان  ،که استفاده از تكنيك فریب

باالتر جهت اجرای هرگونه عمليات اطالع داشته   ردهی ها ها باید از طرح در تمامي رده

بهترین گزینه برای شما انجام ضد حمله به دشمن  ،در صورت نياز به زمان ضمناً باشند.

ضمن واردکردن آسيب به دشمن پيشروی وی را نيز سد  ،کار نیزیرا با انجام ا ؛تاس

مانند ایجاد  یيها كياز تكن ديتوان يدر انجام عمليات فریب م(. 105:همانخواهيد کرد )

رادیویي نادرست و ایجاد  یها اميایجاد مواضع دروغين، ارسال پ پرده دود کاذب،

 (.105:همانخاص استفاده کنيد ) یها گردوغبار مصنوعي در بخش

یتحقیق:هاافتهی

 :میزانتحصیالتجامعهنمونه-1

 وضعيت ميزان تحصيالت جامعه نمونه -1جدول 

 گروه دکترا کارشناسي ارشد کارشناسي کارداني دیپلم جمع

 فراواني 0 20 40 0 0 60

 فراواني درصدی 0 34 66 0 0 100
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سطح تحصيالت خود را در مقاطع کارشناسي و % جامعه نمونه 100 توصیف:

 .اند نمودهکارشناسي ارشد عنوان 

:ینظامیطیشدهتوسطجامعهنمونههادوره-2
 شده توسط جامعه نمونه  ی نظامي طيها دورهوضعيت  -2جدول 

دوره عالي  درصد 66این واقعيت است که جامعه نمونه،  دیمؤدول باال ج توصیف:

 .اند نمودهدوره دافوس را طي  درصد 34ی و ا رسته

:وضعیتآخرینشغلسازمانیجامعهنمونه-3

آمد که نمودار و جدول  به عملي از جامعه نمونه در خصوص مشاغل خدمتي سؤال

 .استها به شرح زیر  آن

 ل سازماني جامعه نمونهشغ وضعيت -3جدول 

 گروه فرماندهي ستادی آموزشي اجرایي سایر مشاغل جمع

 فراواني 48 6 6 0 0 60

 فراواني درصدی 80 10 10 0 0 100

درصد جامعه نمونه در مشاغل  80که این حقيقت است  دیمؤباال  جدول توصیف:

ر حال درصد در مشاغل آموزشي د 10در مشاغل ستادی و  درصد 10و فرماندهي 

 .اند بودهخدمت 

:یتحقیقهاسؤالبررسی

های پياده نزسا به چه  های چریكي در گردان افزایش کارایي آموزش جنگ -1سؤال 

 ؟است مؤثرای  ميزان جهت مقابله با تهاجم دشمنان فرامنطقه

 

 گروه داعا دافوس یا رستهعالي  جمع

 فراواني 0 20 40 60

 فراواني درصدی 0 34 66 100
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های چریكي در  افزایش کارایي آموزش جنگ تأثيرجدول توزیع فراواني ميزان  -4جدول 

 های مرکزی و پراکندگي( )شاخص ای پياده نزسا جهت مقابله با تهاجم دشمنان فرامنطقه های گردان

 xطبقات 

ميزان مقابله 

با دشمنان 

 ای منطقهفرا

 فراواني

if 

فراواني 

 نسبي

if ' 

فراواني 

 درصدی

if " 

 ارزش

ix 

× زش ار

 فراواني

cf i * 

اختالف 

از 

 ميانگين
XXx i 

 

مجذور 

اختالف 

 ميانگين
2x 

2.xf i
 

 1548/18 6724/0 82/0 135 5 %45 45/0 27 خيلي زیاد

 7128/0 0324/0 -18/0 88 4 %66/36 3666/0 22 زیاد

 7468/9 3924/1 -18/1 21 3 %66/11 1166/0 7 متوسط

 2572/14 7524/4 -18/2 6 2 %5 05/0 3 کم

 1124/10 1124/10 -18/3 1 1 %66/1 0166/0 1 خيلي کم

 984/52 - - 251 - 100 1 60 جمع

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
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�  �                   �    

1.66 5
11.66

36.66
45

ده نزسا های پيا های چریكي در گردان جنگ آموزشافزایش کارایي تأثير ميزان  -1نمودار 

 ای جهت مقابله با تهاجم دشمنان فرامنطقه

 فراواني

 درصدي
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طي نظرسنجي  گردد،که از جدول و نمودار فوق مشخص مي گونه همان توصیف:

های پياده نزسا  های چریكي در گردان تأثير آموزش جنگ ميزان در مورد از جامعه نمونه

حد  % در66/36حد خيلي زیاد،  % در45ای؛  جهت مقابله با تهاجم دشمنان فرامنطقه

%، 66/81ميزان  نتيجه در .اند% در کم ارزیابي کرده5متوسط و  % در حد66/11زیاد، 

های پياده نزسا جهت مقابله با تهاجم دشمنان  های چریكي در گردان جنگ تأثير آموزش

 اند.نمودهای را در حد زیاد به باال ارزیابي  فرامنطقه

های پياده نزسا به چه ميزان  ر در گردانافزایش کارایي آموزش گریز و فرا -2سؤال 

 ؟است مؤثرای  جهت مقابله با تهاجم دشمنان فرامنطقه

افزایش کارایي آموزش گریز و فرار در  تأثيرتوزیع فراواني ميزان  جدول -5جدول 

 ی مرکزی و پراکندگي(ها شاخص) یا منطقههای پياده نزسا جهت مقابله با تهاجم دشمنان فرا گردان

 xطبقات 

ميزان مقابله 

با دشمنان 

 ای منطقهفرا

 فراواني

if 

فراواني 

 نسبي

if ' 

فراواني 

 درصدی

if " 

 ارزش

ix 

ارزش 

 ×

 فراواني
cf i * 

اختالف 

از 

 ميانگين

XXx i 

 

مجذور 

الف اخت

 ميانگين
2x 

2xf i .

 

 2/24 21/1 1/1 100 5 %33/33 3333/0 20 خيلي زیاد

 24/0 01/0 1/0 96 4 %40 4/0 24 زیاد

 67/5 81/0 -9/0 21 3 %66/11 1166/0 7 متوسط

 88/28 61/3 -9/1 16 2 %33/13 1333/0 8 کم

 41/8 41/8 -9/2 1 1 %66/1 0166/0 1 خيلي کم

 4/67 - - 234 - 100 1 60 جمع
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های پياده نزسا جهت  گریز و فرار در گردان آموزشافزایش کارایي  تأثيرميزان  -2نمودار 

 ای منطقهمقابله با تهاجم دشمنان فرا

طي نظرسنجي  گردد،که از جدول و نمودار فوق مشخص مي گونه همان :توصیف

های  تأثير افزایش کارایي آموزش گریز و فرار در گردان ميزاندر مورد  از جامعه نمونه

% 40خيلي زیاد،  % در حد33/33ای؛  پياده نزسا جهت مقابله با تهاجم دشمنان فرامنطقه

 در .اندحد کم، ارزیابي کرده % در33/13متوسط و  % در حد66/11حد زیاد،  در

های پياده نزسا جهت مقابله با  گریز و فرار در گردانآموزش  تأثير%، 33/73حقيقت 

 اند.نمودهحد زیاد به باال، ارزیابي  را درای  تهاجم دشمنان فرا منطقه

 

 

 

 

 

 فراواني

 درصدي
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های پياده نزسا به چه  افزایش کارایي آموزش عمليات براندازی در گردان -3سؤال 

 ؟است مؤثرای  ميزان جهت مقابله با تهاجم دشمنان فرامنطقه

افزایش کارایي آموزش عمليات براندازی در  تأثيرتوزیع فراواني ميزان  جدول -6 جدول

 ی مرکزی و پراکندگي(ها شاخص) ای ی پياده نزسا جهت مقابله با تهاجم دشمنان فرامنطقهها گردان
 xطبقات 

ميزان مقابله 

با دشمنان 

 ای منطقهفرا

 فراواني

if 

فراواني 

 نسبي

if ' 

فراواني 

 درصدی

if " 

ارز

 ش

ix 

ارزش 

 ×

 فراواني

cf i * 

اختالف از 

 ميانگين
XXx i 

 

مجذور 

اختالف 

 ميانگين
2x 

2xf i .
 

 0125/19 8025/3 95/1 25 5 %33/8 0833/0 5 خيلي زیاد

 3425/15 9025/0 95/0 68 4 %33/28 2833/0 17 زیاد

 055/0 0025/0 -05/0 66 3 %66/36 3666/0 22 متوسط

 82/8 1025/1 -05/1 16 2 %33/13 1333/0 8 کم

 62/33 2025/4 -05/2 8 1 %33/13 1333/0 8 خيلي کم

 85/76 - - 183 - 100 1 60 جمع

0
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26.66 28.33

8.33

 
های پياده نزسا  عمليات براندازی در گردان آموزشافزایش کارایي تأثير  زانيم -3نمودار 

 ای جهت مقابله با تهاجم دشمنان فرامنطقه

�فراوان 

  رصدي
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طي نظرسنجي  گردد،که از جدول و نمودار فوق مشخص مي گونه همان توصیف:

عمليات براندازی در  آموزشافزایش کارایي تأثير  ميزان در مورد از جامعه نمونه

حد خيلي  % در33/8ای؛  های پياده نزسا جهت مقابله با تهاجم دشمنان فرامنطقه گردان

 % در33/13حد کم و  % در33/13% در حد متوسط، 66/26% در حد زیاد، 33/28زیاد، 

 .اندحد خيلي کم ارزیابي کرده

پياده نزسا جهت  های آموزش عمليات براندازی در گردان تأثير%، 32/63حقيقت در 

 اند.نمودهای را در حد متوسط به باال، ارزیابي  مقابله با تهاجم دشمنان فرامنطقه

 

ی پياده نزسا به چه ها گردانافزایش کارایي آموزش زندگي در جنگل در  -4 سؤال

 ؟است مؤثر ای منطقهميزان جهت مقابله با تهاجم دشمنان فرا

افزایش کارایي آموزش زندگي در جنگل در  أثيرتتوزیع فراواني ميزان  جدول -7جدول 

 ی مرکزی و پراکندگي(ها شاخص) ای های پياده نزسا جهت مقابله با تهاجم دشمنان فرامنطقه گردان
 xطبقات 

ميزان مقابله 

با دشمنان 

 ای منطقهفرا

 فراواني

if 

فراواني 

 نسبي

if ' 

فراواني 

 درصدی

if " 

 ارزش

ix 

ارزش 

 ×

 فراواني

cf i * 

اختالف از 

 ميانگين
XXx i  

مجذور 

اختالف 

 ميانگين
2x 

2xf i . 

 845/19 1025/1 05/1 90 5 %30 3/0 18 خيلي زیاد

 0675/0 0.0025 05/0 108 4 %45 45/0 27 زیاد

 025/9 -9025/0 -95/0 30 3 %66/16 1666/0 10 متوسط

 21/15 8025/3 -95/1 8 2 %66/6 0666/0 4 کم

 7025/8 7025/8 -95/2 1 1 %66/1 0166/0 1 خيلي کم

 85/52 - - 237 - 100 1 60 جمع
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های پياده نزسا جهت  زندگي در جنگل در گردان آموزش افزایش تأثيرميزان  -4نمودار 

 ای مقابله با تهاجم دشمنان فرامنطقه

طي نظرسنجي  گردد،که از جدول و نمودار فوق مشخص مي گونه همان توصیف:

زندگي در جنگل در  آموزش افزایش کارایي تأثير ميزان در مورد از جامعه نمونه

حد خيلي  % در30ای؛  تهاجم دشمنان فرامنطقه های پياده نزسا جهت مقابله با گردان

 .انددر حد کم ارزیابي کرده %66/6در حد متوسط و  %66/16زیاد،  % در حد45زیاد، 

های پياده نزسا جهت  آموزش زندگي در جنگل در گردان تأثيردرصد،  75حقيقت  در

 .اند نمودهسطح زیاد به باال ارزیابي  را درای  مقابله با تهاجم دشمنان فرامنطقه

 نتایجمربوطبهمیانگینمتغیرها -

 نتایج حاصل از ميانگين متغيرها -8جدول 

 مؤلفه

  آماره
 های نامنظم جنگ

 جنگل،

 ریکو
 آموزش و آزمایش ماندن زنده

 41/89 95/81 66/78 29/79 میانگین

 707/0 873/0 975/0 0957/1 انحراف معیار

 نيفراواَ

 درصدي
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های  متغيرهای مستقل پرسشنامه )جنگدهد که در ميان  نشان مي 8نتایج جدول 

، آموزش و آزمایش(، مؤلفه آموزش و آزمایش دارای کوهستان ،ریکو منظم، جنگل،

 در 29/79های نامنظم با ميانگين  ( است و مؤلفه جنگ41/89ترین ميانگين ) بزرگ

 دهد که از بُعد ها دارای مقدار کمتری است. این یافته نشان مي مقایسه با سایر مؤلفه

گویان در ميان متغيرهای مستقل پرسشنامه، بيشترین تأثير بر متغير  توصيفي، پاسخ

 اند. البته این بيان صرفاً از بعد توصيفي است. وابسته را از آنِ آموزش و آزمایش دانسته

 گیری:نتیجه
ی پياده نزسا، بستگي به کارایي نيروی انساني ها گرداني افزایش کارایي کل طور به 

افزایش کارایي نيروی انساني نيز وابسته به آموزش و توسعه دانش و مهارت و دارد و 

 توانند يمیي ها آموزشوظایف است.  زيآم تيموفقایجاد رفتارهای مطلوب برای اجرای 

و پر محتوا بوده و  وستهيپ در افزایش کارایي نيروی انساني اثربخش باشند که هدفمند،

 شوند.ی و اجرا زیر برنامهبه طور صحيح 

و ي ژگیواست با  سازماني به عنوان ستون فقرات نزسا، ی پياده نزساها گردان

خود ي و فنی دیني علمي ها زهيانگدارد تا به  خود تالش؛ که فرد منحصربه اتيخصوص

 را ارتقا ... و ورزیدگي ،و مداوم روز به و آموزش تجربه .ی نظاميها و مهارت افزوده

و  توسعه و تسليحات قابلو  مستحكم طف، هوشمند،دهد و با سازماني پویا، منع

ی الزم برای مقابله با هرگونه ها یتوانمند و مقدورات، تجهيزات پيشرفته در حد منابع

 .سازد را فراهمتهدید 

ی ها عرصهی پياده نزسا در جهت دستيابي به اهداف خود و شكوفایي در ها گردان

 منظور  بهنيروی انساني متعهد و متخصص است.  ازمندين محوله، تیمأمورمرتبط با 

ی پياده، ها گردانی علمي و کاربردی متناسب با نياز ها آموزش ارائه تحقق این مهم،

 امری ضروری است.
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ی پياده نزسا، شامل ها گردانویژه در  طیدر شراافزایش کارایي آموزش یگاني رزم 

و کوهستان، آموزش فن ی نامنظم، آموزش رزم در جنگل، کویر ها جنگ آموزش

ماندن در شرایط سخت و آموزش و آزمایش رزم در شرایط ویژه حداکثر به ميزان  زنده

. با عنایت به اینكه یكي مؤثر است ای فرا منطقهجهت مقابله با تهاجم دشمنان  63/84%

؛ لذا نتایج حاصله از استی آمادگي رزمي جهت عمليات رزمي، آموزش ها مؤلفهاز 

توصيفي، تحليل استنباطي حاکي از آن است که افزایش کارایي آموزش  ليوتحل هیتجز

ی پياده نزسا جهت مقابله با تهاجم دشمنان ها گردانیگاني رزم در شرایط ویژه در 

، افزایش قيتحق مورد. در ميان متغيرهای است مؤثردر حد زیاد به باال  ای فرامنطقه

 تأثيربودن بيشترین ميزان  با داراکارایي آموزش و آزمایش رزم در شرایط ویژه 

بودن  ی نامنظم با داراها جنگ(، در باالترین وضعيت و افزایش کارایي آموزش 41/89%)

 وضعيت قرار دارند. نیتر نیيپا%(، در 29/79کمترین ميزان تأثير )

:پیشنهادات

ی ها گردانی رزم در شرایط ویژه ها آموزشافزایش کارایي  جهت گرددپيشنهاد مي

 :ها گانی ياده،پ

از آموزش انفرادی تا آموزش یگاني پيوستگي الزم را داشته و در طول سال،  (1

 ی عرضي مناسب برگزار نمایند.ها دوره

سازها و سالح و تجهيزات  ي، نشریات، شبيهآموزش کمك لیوسانسبت به تهيه  (2

 .متناسب با رزم در شرایط ویژه اقدام شود

ی رزم در شرایط ها آموزشجهت اجرای  محيط الزم برای ایجاد شرایط مناسب (3

 آب و هوایي فراهم شود. طیو شراویژه در مناطق مختلف جغرافيایي 

های عملياتي و آموزشي رزم در شرایط ویژه نسبت به برقراری و احداث اردوگاه (4

 در مناطق جنگلي، کویری و کوهستاني جهت آزمایش گردان اقدام شود.
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منابع:
رزمي،  دستور ،«رزم در کوهستان» :ویژه(. رزم در شرایط 1385محمدی، داوود )آقا (1

 معاونت آموزشي نزاجا.

 دستور ،«رزم در مناطق شهری» :ویژه(. رزم در شرایط 1385مقدم، سياوش )لوئيحمز (2

 انتشارات معاونت آموزشي نزاجا.رزمي، 

، رزمي دستور ،«رزم در کویر» :ویژه(. رزم در شرایط 1385) مقدم، سياوشحمزلوئي (3

 انتشارات معاونت آموزشي نزاجا.

 (. فن زنده ماندن دستور رزمي، انتشارات اداره سوم سماجا.1347ای، عبداهلل )خامنه (4

رزمي، انتشارات  دستور ،«رزم در جنگل» :ویژه(. رزم در شرایط 1386رقم، داوود )خوش (5

 معاونت آموزشي نزاجا.

رزمي، انتشارات  دستور ،«در کویر رزم» :ویژهرزم در شرایط (. »1387رقم، داوود )خوش (6

 معاونت آموزشي نزاجا.

 موضوع. در خصوصهای نزسا دستورالعمل (7

 سماجا. انتشارات های نظامي،(. فرهنگ واژه1378رستمي، محمود ) (8

چاپ معاونت آموزش )های پياده نزسا  ریشه برنامه تفصيلي قدیم و جدید آموزش گردان (9

 .(نزسا

 فيتألی و زیر برنامهرزم نامنظم، مرکز  نیدکتر (.1390) ستاد تدوین متون درسي دافوس (10

 ی درسي.ها کتاب

تربيت  معاونت :تهران ی دریایي،ها شیرزماتمرین و  تیهدا (.1389ي )عباسعل سلماني، (11

 و آموزش ندسا.

(. چریك در جنگ پارتيزاني، تهران: انتشارات دافوس 1394قرباني زواره، محمدحسين ) (12

 آجا.

 فيتألی و زیر مرکز برنامه :تهران در کوهستان، اتيعمل (.1390ي )مرتض کربالیي، (13

 ي قرارگاه خاتم االنبياءستاد تدوین متون آموزشي.فرمانده ی درسي،ها کتاب
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 ی آموزشي نزسا.آور فن مرکز :تهران در جنگل، رزم (.1389) اهلل حجت مددی، (14

 شي نزاجا.(. رزم انفرادی، انتشارات معاونت آموز1384معاونت آموزش نزاجا ) (15

، انتشارات -ز-3-02-07-7(. عمليات ویژه، دستور رزمي 1371معاونت آموزش نزاجا ) (16

 معاونت آموزش نزاجا.

، -ز-3-02-07-10-(. عمليات تكاور، دستور رزمي1372معاونت آموزش نزاجا ) (17

 انتشارات معاونت آموزش نزاجا.

در شرایط ویژه، چاپ  (. راهنمای آزمایش گردان پياده رزم1395معاونت آموزش نزسا ) (18

 معاونت آموزش نزسا.

(. رزم در کویر، معاونت آموزش نزسا مدیریت برنامه 1384معاونت آموزش نزسا ) (19

 درسي.

(. رزم در برف، معاونت آموزش نزسا مدیریت برنامه 1384معاونت آموزش نزسا ) (20

 درسي.

مدیریت (. زندگي در شرایط سخت، معاونت آموزش نزسا 1379معاونت آموزش نزسا ) (21

 برنامه درسي.

(. عمليات در کوهستان، مرکز 1390معاونت آموزش و نيروی انساني ستاد مشترک سپاه ) (22

 ی درسي.ها کتاب فيتألی و زیر برنامه

(. عمليات جنگل، مرکز 1390معاونت آموزش و نيروی انساني ستاد مشترک سپاه ) (23

 ی درسي.ها کتاب فيتألی و زیر برنامه

(. عمليات سپاه، مرکز 1390انساني ستاد مشترک سپاه ) معاونت آموزش و نيروی (24

 ی درسي.ها کتاب فيتألی و زیر برنامه

(. راهنمای فرماندهي 1390معاونت آموزش و نيروی انساني ستاد مشترک سپاه ) (25

 ی درسي.ها کتاب فيتألی و زیر برنامهی کوچك در عمليات کوهستان، مرکز ها گانی

ی پيادۀ نزسا، شناسۀ ها گردانتا(. آموزش یگاني  معاونت تربيت و آموزش نزسا )بي (26

 .3ز -012802
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، معاونت نامنظمهای  (. اصول و قواعد ویژه عمليات جنگ1387مهرپویا، محمدعلي ) (27

 ی.زیر برنامهنزسا مدیریت  آموزش

های  و اصطالحات جنگ ها واژه فرهنگ (.1387) محمدرضا ي؛ زارع الواني،مرتض ميریان، (28

 آموزش نزسا. معاونت ی آموزشي نزسا،آور فن مرکز :تهران ،نامنظم و نامتقارن

 تیریمد پژوهش، تیریمد ي،تيامن دفاعي، فرهنگ (.1385ي )محمدتق نوروزی، (29

 سنا. انتشارات ع(،) نيحسامام  دانشگاه :تهران راهبردی،

 

 

 

 

 
 


