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 3هدایت شیخی زاده، 2محمد بلخی، 1دکتر حمیدرضا قریشی

 15/02/1399دریافت: 

 04/04/1399پذیرش: 

 چکیده:

هیا  آموزشیی اراءیاه متیار       موجیود در شییوه   هیا   این پژوهش شناخت آسیی   هدف اصلی

دار اربیت دانشجویانی  عتده و از طرفی این دانشگاه استآموختگان یک دانشگاه نظامی  ایرانداز  دانش

التحصیلی، دفاع از انءالب اسالمی و حفی  دسیتاوردها  آن    ها پس از فارغ که مأموریت اصلی آن است

 است.

روش احءیق، اوصیفی احلیلی و پیمایشی با جامعیه آمیار  بیه     لذا این احءیق از نوع کاربرد  و

ها از آمار اوصیفی و آمار استنباطی کمیک ررفتیه    واحلیل داده یهاجزاعداد نودوهشت نفر بوده و جتت 

مربیان متار  ایرانداز  از نظر دانشجویان با  در اخصصشده است. نتایج پژوهش نشان داد که نءص  

یزا  آموزشی در اجتین نءص و همچن 968/3یانگین با مر مربیان و فرماندهان و از نظ 1046/4میانگین 

، به 02/4و از نظر مربیان و فرماندهان با میانگین  3137/4ی از نظر دانشجویان با میانگین آموزش کمکو 

مربیان قرار  در اخصصیت دوم نءص در اولوی و آموزش و کمکارای  اولویت اول اجتیزا  آموزشی 

 دو حوزهها  آموزشی مربوط به نءص در  ها در شیوه با بازنگر  و اوجه به نءاط ضعف و آسی  دارند.

هیا  دقییق   رییز  آموختگیان و بیا برنامیه    ی دانیش آموزش و کمکیزا  آموزشی و اجتاخصص مربیان 

 ها را از بین ببریم.اوانیم آسی  می

 ایرانداز . ر شناسی، شیوه، متا اربیت پاسدار، آموزش، آسی  ها: کلیدواژه
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 :مقدمه

ایرین انءیالب ارزشیی و ف یر  عصیر       ارین و عمییق  بزرگ انءالب اسالمی ایران،

م ت   پیرو  از حضر  امام خمینی )ره( با رذار این نتضت مءدس، بنیان حاضر است.

( امیام زمیان )عیج    ها  است بار  را از کشور سلطه قدر  دست ستم و ع(،) سیدالشتدا

هیا    و اصالح امیورا  و اح ییم پاییه   (   رسول اکرم )ص   سیرهبه احیا کوااه کرد و

ح ومت اسالمی پرداخت و نتادها  پرثمر  را ی ی پس از دیگر  در جامعه اسیالمی  

بیا   زمان همایران بنیان نتاد. سپاه پاسداران انءالب اسالمی از خجسته نتادهایی است که 

و دوراندیش اأسییس رردیید و   ریر  نظام مءدس اسالمی به دستور آن پیر عارف  ش ل

رسالت عظیم پاسدار  از انءالب اسالمی و دسیتاوردها  آن و دفیاع از حیریم و ییت     

رییر  سیپاه پاسیداران انءیالب اسیالمی،       از آغیاز شی ل   مطلءه فءیه را بر عتده ررفت.

عنوان حاف  انءالب، وظیفه  ریر انءالب هم شده بود و سپاه به ها  فراوانی رریبان بحران

سیسیتان و   صیحرا،  ایرکمن  هیا  رنبید،   دار شید. بحیران   ها را عتیده  ابله با این بحرانمء

کلی از بین رفتند و چندین  آذربایجان به دست سپاه به خوزستان و کردستان، بلوچستان،

طرح برانداز  اوسط آن خنثی و سرکوب رردید و همچنین بسیار  از احزاب  کوداا و

با نظام جمتور  اسالمی که در برابر آن دست بیه   عاندها و افراد ضدانءالب و م و رروه

در این برهه،  خشونت و اسلحه بردند؛ اوسط این نتاد انءالبی فروپاشیده یا کشته شدند.

رفت اا دوران بحران اولیه را پشت سر بگذارد و وارد  می نظام نو پا  جمتور  اسالمی

اوان خیود بیه ییار  شیر  و      مرحله ثبا  و استح ام شود که رژیم بعث صدام با امام

ا  نداشت جز این ه بیه   در این شرایط، سپاه چاره وااز قرار داد. غرب آن را مورد ااخت

مءابله با دشمن متجاوز پرداخته و از امامیت ارضی کشور دفاع کند. در آن زمان، کسیی  

داده  اجربه بتواند معاد   جنی  را اییییر   اصور این را نداشت که این نیرو  نوپا و بی

ها  بزرگ دنیا شود. پس  هایی شود که باعث حیر  اراش و مجر  و هدایتگر عملیا 

و با به مییدان آوردن ام انیا  متندسیی،     سپاه وارد عرصه سازندری شد از پایان جن ،
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ها  بیزرگ،   با اجرا  این طرح زمان هم سعی در افزایش آبادانی و نوساز  کشور نمود.

و نیرو  انسانی خود را نیز بتبود بخشید و امروز ابیدیل بیه    فنّاورانه قدر  لجستی ی،

 ها  برار خاورمیانه در حوزه نظامی شده است. ی ی از قدر 

اوجه  متنوع که همواره مورد  ها تیبا داشتن مأمور یپاسداران انءالب اسالم سپاه

ار  متی  ،یعلمی  دیی جد  ها و ابزارهیا  بتواند با استفاده از روش دیصحنه است، با و در

از  ی ی ی  راندازیداشتن متار  ا ان،یم نیخود را اراءا دهد. در ا یانسان  روهاین یرزم

 نیایر  از متیم  ی ی ی  رانیداز یمسیل  اسیت. ا    روهیا ین  سنجش اوانمند  ها شاخص

 ،ینظیام   هیا  به هیدف  دنیراه رس آن در تیاست که با در نظر ررفتن اهم ییها متار 

جتت  یمختلف  ها راستا روش نیکه در ا ردیرار بگش ل مورد آموزش ق نیبه بتتر دیبا

ها  آموزشی باید اجتیزا   ؛ همچنین عالوه بر شیوهوجود دارد  راندازیمتار  ا جادیا

بتوانید   اا سپاهمربیان مربوطه هم مورد اوجه باشد  و اخصصی آموزش کمکآموزشی و 

 شده رام بردارد. در راستا  رسیدن به اهداف ارسیم

 :بیان مسأله

انءالب اسالمی با ماهیت دینی و شعارها و رفتمان م تبیی خیود و در مواجتیه بیا     

رر که این انءیالب را میانع جید  سیلطه و      ها  شر  و غرب سلطه اتدیدا  ابرقدر 

به نتادهایی نیازمند بود که بتواند نیازها  انءالب را  دید؛ رشایی در برابر جتان می جتان

ها  دشمن داخلی و خارجی پاسخ دهد.  ر برابر هجمهها  رونارون خصوصاً د در زمینه

  رو، ی ی از دستاوردها  بزرگ نظام اسالمی، اأسیس نتیاد مءیدس سیپاه بنیا بیه       از این

 ا  از عیده  رهبر کبیر انءیالب اسیالمی کیه بیا حضیور     ( ره) ینیخمفرمان حضر  امام 

نیروهیا  مسیل  در   رییز  رردیید. اصیو ً     جوانان انءالبی و پیرو راستین معظم له پاییه 

رردد،  ها اش یل می ها  سیاسی با هدف پاسدار  از امامیت ارضی و استءالل نظام نظام

قانون اساسی، فلسفه کارکرد وجیود    150اما در نظام جمتور  اسالمی براساس اصل 

پاسدار  از انءالب اسالمی و دستاوردهایش الءی رردید. سیپاه پاسیداران وظیفیه     سپاه،
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عتده ررفت که مرزها  آن هزاران کیلومتر از مرزهیا    نءالب بزرگ را بردفاع از یک ا

العاده بزرری را ایجاد کرده  کشور ما فراار رفته است. این انءالب دایره نفوذ و اأثیر فو 

بند  جتانی را مءابل خود قرار داده است. نیروهایی که در ایین صیحنه جتیانی     و صف

هیا را در رسییدن بیه اهیداف      کیه آن  هایی باشند ویژریکنند، باید دارا   وظیفه می انجام

 آمیوزش  ی نیروهیا  نظیامی دنییا،   در امیام رمیان   یبی  وا   انءالب اسالمی یار  کند.

هیا      اکتسیابی دارد و ی یی از میال    هیا  متار   را در بین ا برجستهایرانداز  نءش 

امی نیروها  یرا این متار  برا  امز رردد؛ یماصلی سنجش اوانمند  رزمی محسوب 

یی کیه  هیا  متار ی ی از اولین  یروز  در نبرد است.و پها  موفءیت  نظامی ی ی از پایه

ایرانیداز    متیار     دارد؛ا کننده اعیین نءش ی نیروها  نظامی زبده،و آمادردر اربیت 

  متیم نیروهیا  مسیل ،    هیا  دانشیگاه ی یی از   عنیوان  بیه یک دانشگاه نظامی  در است.

 آنان   ایرانداز  آشنا شوند.ها متار بایست با  یم ورود به سازمان، در بدودانشجویان 

هیا  مختلیف اءسییم     افسیر ، در یگیان   در دانشیگاه بعد از طی دوران احصییل خیود   

ی ی از  ها  متنوع را به عنوان یک فرد نظامی برآورده کنند. شوند و باید نیاز سازمان می

یی است که متار  ایرانیداز  داشیته باشیند.    یاز به نیروهان   نظامی،ها سازمانیازها  ن

و ییزا   و اجت بیا سیالح   زم به ذکر است که نءش نیرو  انسیانی کارآمید، در مءابلیه    

یه( و سیور عرا  امروز )  درریر   و صحنهنیست  ان ار قابل  پیشرفته دشمن ا نولوژ

کیه،   ی اصیور  در   زم برسیند.  ها حداکثر متار نیازمند پرورش نیروهایی است که به 

 یدن به این هدف فاصله داریم.اا رسهنوز  که دهد یمها  صور  ررفته نشان  یابیارزش

در این احءیق بتوانند کمک کنند که خروجی دانشیگاه   با انجامکنند اا  یمان االش محءء

 یه قرار بگیرد.و سور در عرا به صحنه درریر   با اوجه   زم ها متار یر کس  مس

  ایرانیداز  بیرا  ییک رزمنیده و نمیرا       هیا  متیار  ءیش  بیه ن  بیا اوجیه  حال  

هیا    شناسیی شییوه   ی آسی ی مطالعه در پ  ایرانداز ، محءءان ها متار دانشجویان در 

ییت پاسیدار    و اربدانشیگاه افسیر     آموختگیان  دانیش   ایرانیداز   ها متار آموزش 
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رانیداز   ها  آموزش متار  ای شناسی شیوه ی آس  اصلی این پژوهش،  ألهو مسهستند 

کیردن ایین      پیشنتادا  جتت برطیرف  ارائهین و همچنیان و مرب  اجتیزا   در حوزه

 .استها  ی آس

 :تحقیق و ضرورتاهمیت 

قوه التیی دسیتاوردها  ذییل عایید ییک       انجام این احءیق، به حول و با اهمیت:

 آیندران است، خواهد شد. ارین مرکز اربیت جوانان و دانشگاه نظامی که متم

 ها  آموزشی ایرانداز ؛ اجرا  شیوه یه درو روبه وحد  نظر کمک  (1

 نتادن و اوجه بیشتر به موضوع متار  ایرانداز  در دانشگاه نظامی؛ ارج (2

 نمرا  دانشجویان در میادین ایر؛ رفتن با کمک به  (3

منید   ی دانشیگاه بتیره  از خروجی هایی که  کمک به با بردن میزان رضایتمند  یگان (4

 رردند؛ یم

 ها به سرمایه؛ ابدیل هزینه ها  دانشگاه و هزینه ویی درج صرفه (5

 .دهنده آموزش   رده عنوان بهدانشگاه  و اعتبارکمک به اراءاه ارزش  (6

یین موضیوع،   بیا ا یءیا  میرابط   و احء ها طرحدر صور  عدم اوجه به  ضرورت:

 بود. کند خواهدها  زیر  ییو نارساروند حل مش ال  

هیا  غیرضیرور  جتیت ایجیاد متیار        ینیه هز صرفو  در آموزشااالف وقت  (1

 یان؛در دانشجوایرانداز  

 ها  آموزشی دانشگاه؛ دادن شیوه و ناکارآمد نشان اأثیررذار  منفی بر اف ار نیروها (2

 عدم استفاده صحی  از منابع و نیرو  انسانی کارآمد؛ (3

 ها  آموزشی متار  ایرانداز ؛ ها  شیوه رفع آسی  عدم شناسایی و (4

 ها  اربیتی در نظر ررفته نخواهد شد.   واحد و مشترکی برا  شیوهاستانداردساز (5
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 :اهداف تحقیق -

 هدف اصلی: -

 ییک   آموختگیان  دانیش ها  آموزش متار  ایرانداز   شناسی شیوه ی آس

 دانشگاه نظامی

 اهداف فرعی: -

  و ها  آموزش ایرانیداز  مربیوط بیه معایی       شیوه  شناخت میزان آسی

 یآموزش کمکی و اجتیزا  آموزش نواقص

  و ها  آموزش ایرانیداز  مربیوط بیه معایی       شیوه  شناخت میزان آسی

 اخصص مربیان نواقص

 :سؤاالت تحقیق -

 سؤال اصلی: -

  هییا  آمییوزش متییار  ایرانییداز      شیییوه هییا  موجییود در  آسییی

 آموختگان یک دانشگاه نظامی چه میزان است؟ دانش

 سؤاالت فرعی: -

  در اجتییزا    از نیواقص   آموزشیی ناشیی   ها ها  مربوط به شیوه آسی

 ی چه میزان است؟آموزش کمکآموزشی و 

  در اخصیص   از نیواقص ها  آموزشیی ناشیی    ها  مربوط به شیوه آسی

 مربیان ایرانداز  چه میزان است؟

 :روش تحقیق

احلیلیی،   –احءییق اوصییفی   این احءیق از نظیر نیوع کیاربرد  بیوده و از روش     

آموختگان و مدرسیان   از دانش نفر 98جامعه آمار  احءیق،  پیمایشی استفاده شده است.

صور  امام شمار جتیت   اند که به نظر بوده و نخبگانی است که در این موضوع صاح 

آور  اطالعا  در این پژوهش پرسشنامه بیوده   ابزار جمع اند. انجام احءیق انتخاب شده
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 بر نیز استفاده شده است.ها  معت ها، اسناد و مدار ، مجال  و فصلنامه و از کتاب

 :مبانی نظری

 شناسی: مفهوم

علوم پزشی ی بیه علیوم اجتمیاعی      شناسی یا پااولوژ  از آسی  شناسی: آسیب -

عالئیم غیرعیاد     عیوار  و    علیل بیمیار  و   وارد شده و در اصل به معنا  مطالعیه 

اوانید   یدیگیر، می   بییان   بیه   آسی  مم ن است ش ل بالفعل یا بالءوه داشته باشد. است.

هیا  خیارجی رفتیه     لف  آسی  از موانع که معمو ً بیه آسیی    ش ل احتمالی نیز بیابد.

در  ریردد.  اعیم میی   ریردد،  ها  داخلی اطال  میی  ها که معمو ً به آسی  آفت شود و می

موانعی اسیت   شناسی، شناخت مجموعه آفا  و اوان رفت مءصود از آسی  مجموع، می

 (.14: 1378اتدید کند )فءیه،  ا  را و بالفعل پدیدهکه مم ن است به ش ل بالءوه 

به معنا  افزودن و رشد و نمو آمده اسیت )راغی    « ربو»اربیت از ماده  تربیت: -

اأدییی   آمییوختن، پییرورش، (. اربیییت بییه معنییا  پرورانیییدن،340 :  1420اصییفتانی، 

 ر رفتیه اسیت  کا دیگر زیردستان به افءد به شاررد و احسان و ارقی و برار  و سیاست،

 (.57: 1373دهخدا، )

یی و میوزون از صیفا  او و بیا لفی      هرجا و است مجاز روش معنی به شیوه: -

ش سیتن مسیتعمل    هیم  رو  و ررفتن و داشتن و بیر   طلبیدن وکردن و دادن و سپردن 

ها و ادابیرى اسیت کیه بیراى     مجموعه شیوهفرهن  دهخدا(. پس روش: طرز و طریق )

روش بیه سیه چییز     ،ایر  طور دقیق رود. به مى کار به خطابهارى از شناخت حءیءت و برکن

 .مجموعه ابزار یا وسایل ،مجموعه قواعد ها، راهشود: مجموعه  اطال  مى

سیبک   طریءیه و  رسم، روش، به معنی طرز عمل، کار یا همان شیوه، راه کار: راه -

روش  ییا  الییت معیین،  یا ارای  اوالی انجام فع روش انجام کار و دیگر،  عبار  است. به

ا   باشد کیه دارا  قیواره مشخصیه    طرح ااخاذشده برا  اجرا  مأموریت می یا هدایت،

بیودن   مشیروح  قبیول( اسیت.   بدون خسار  غیرقابیل ) پذیر  کم آسی  بودن، مثل عملی
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 -1عنصر اسیت کیه عبارانید از:     کار دارا  پنج هر راه اوجه به عناصر مربوطه. کار با راه

نحوه  چطور؟ -4اجرا؛  محل عمل و کجا؟-3چه وقت؟ زمان عمل؛  -2 چه؟ نوع عمل؛

 (.51:عمل )رستمیچرا؟ منظور از اجرا   -5کاربرد ام انا ؛ 

هیا  سیپاه پاسیداران     ی یی از دانشیگاه   تربیت پاسداری: دانشگاه افسری و -

وان عنی  به 1365سال  در ،(ابتدا پادران بوده است در) . این دانشگاهاستانءالب اسالمی 

ادابیر مءیام   با 1384 شده و در سال  و مرکز علمی سپاه انتخاب( دانشگاه امام حسین )ع

حیوزه اربییت    شده که ی یی در   ها  سپاه به دو دانشگاه ابدیل سیاست معظم رهبر  و

 دکتیرا  دیگر  برا  دانشیجویان مءیاطع ارشید و    مءطع کارشناسی و افسران موردنیاز اا

 ه است.شد دانشگاه جامع( ابدیل)

کیه   اسیت ها  پذیرش افسران دانشگاه افسر   ی ی از دوره :آموختگان دانش -

 بیا اوجیه بیه سیط  احصییال  در      شیده و   با مدار  دانشگاهی کاردان به بیا  جیذب  

التحصییلی وارد بدنیه سیپاه     پس از فارغ ماهه مشیول به احصیل شده و 9 و 4ها   دوره

 خواهند شد.

رانیداز ، متییارای اکتسیابی اسیت و بیه کمییک     ای متیار   مهاارت تیرانادازی:  

کند. البته، عالوه بر قدر  عضیالنی و ف یر     یمها  فیزی ی و ف ر  پیشرفت  ییاوانا

ایراندازان، نحوۀ آموزش ایرانداز  به آنیان نییز ایأثیر بیه سیزایی در عمل یرد و دقیت        

 (.16: 1384ذوالفءار ، دارد )ایرانداز  آنان 

بایست عوامل یادریر  و اأثیررذار بر آن را  داز ، میجتت رسیدن به متار  ایران

شناخت. این عوامل عباراند از: دانش روز، محیط، ام انیا ، اجتییزا ، نیوع ایدریس     

کیارریر    معلم، عوامل روانی، فیزیک بدنی و... . با در نظر ررفتن عوامل یادریر  و بیه 

زمیان کمتیر  حاصیل     د شده؛ هم با کیفیت و هم در می  ها، متار  ایرانداز  کس  آن

 شود. می

  آمیوزش ایرانیداز ، بیه معرفیی     هیا  روششناسیی   این پژوهش با موضوع آسی 
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آمیوزش سینتی، نیوین و ارکیبیی( در      هیا   )روش   آموزش متار  ایرانداز ها روش

بر یادریر  و ایجیاد   مؤثرپردازد و در ادامه با بررسی عوامل  یمع( ) دانشگاه امام حسین

آموزشیی را   اجتییزا  آموزشیی و کمیک    عامل اخصص مربی و  ، دومتار  ایرانداز

سنجد. لیذا ابتیدا    با وضع مطلوب می   وضع موجود را فاصله مورد سنجش قرار داده و

شناسیی   ی آسی  دهیم که عبار  است از: شناسی را مورد کندوکاو قرار می موضوع آسی 

منظیور اعرییف و    ار ، بیه علیوم رفتی    هیا  فرآیند استفاده از مفیاهیم و روش » ؛سازمانی

 «هیا اسیت   برا  افیزایش اثربخشیی آن   ییها ها و یافتن راه اوصیف وضع موجود سازمان

و  ییور  بیه مفتیوم کیارا    بیودن سیط  بتیره    که پایین آنجا اما از (.1: 2003 )هریسون،

بل یه عوامیل    ؛عامیل انسیانی نیسیت     هیا  ییاثربخشی، فءط ناشی از اش ا   و نارسا

بیودن فرآینیدها     نامناس ، ضعف نظام کنتیرل، نامناسی    یده سازماندیگر  همچون 

واقعییت  . مطالعه قیرار ریرنید   بایست مورد نیز در این میان نءش دارند که می... کار  و 

سیازمان، ابعیاد متفیاوای از قبییل اهیداف، سیاختار، نییرو  انسیانی،         ییک  آن است که 

انی باید هر یک از این ابعیاد را  ا نولوژ  و محیط دارد و برا  شناخت مش ال  سازم

، برخیی پژوهشیگران معتءدنید کیه پدییده      نی(. همچنی 3: 1379 بررسی نمود )فرهنگی،

،  ا نیه یدر قال  سه دسته عوامل رفتیار ، سیاختار  و زم   اوان یسازمان و مدیریت را م

عوامل مربوط بیه نییرو     ۀنمود. منظور از عوامل رفتار ، کلی لیاحل و  هیبررسی و اجز

مانند انگییزش، روحییه کیار و رضیایت      ؛دنده یانسانی که محتوا  سازمان را اش یل م

مجموعیه روابیط مینظم حیاکم بیر اجیزا  داخلیی         رندهیعوامل ساختار  دربرر .شیلی

قیوانین و مءیررا  اسیت و     و مانند سیاختار سیازمانی   ؛سازند یسازمان که بدنه آن را م

سیاز عوامیل    رایط بیرونیی اسیت کیه سیب     شامل محیط و شی   ،ا نهیسرانجام عوامل زم

میدل  »(. این دسته عوامل را در قالی   316: 1377 رفتار  و ساختار  هستند )میرزایی،

. بیدین  دهید  یاند که ابعاد اساسی این پیژوهش را اشی یل می    ادوین نموده« یشاخگ سه

انی بیانگر نیمیر  سیازم   اواند یم ینوع که به یشاخگ ارای ، مدل احلیلی ی کاربرد  سه 
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میدل مزبیور، عیواملی کیه نءیش        ریکیارر  باشد، انتخاب رردید. در این پژوهش با بیه 

، گیر ید  عبار  . بهرردد یدارند، مطالعه و بررسی م سازمانیها   ا  در آسی  کننده اعیین

را کشیف   ألهمس  ها حل پس از شناسایی پیامد هر آسی  و بررسی علل و ریشه آن، راه

 حل مناس  برا  رفع مش ال  پیشینتاد خواهید شید.    ، راهها  یبند  آس هو پس از طبء

منظور رقابیت و حتیی بءیا بایسیتی      به رای؛ زرندیپذ یاأثیر م ،ها از ایییرا  محیط سازمان

ایییرا  و احو    نیوسیعی را در اطابق با احو   محیطی انجام دهند. ا  ها تیفعال

 .ندینما یهستند که سازمان را مجبور به بتساز  و نوساز  م

کیه اریر درسیت و     ییها  یآس ؛شود یآغاز م یشناس  یبتبود سازمان با مرحله آس

ها پیچیده نشود، سیازمان را   درمانی مرابطی برا  آن  ها موقع شناخته نشوند و نسخه به

  هیا  شیسازمانی در رام نخست بیا آزمیا   یشناس  ی. مطالعا  آسدینما یمدچار مش ل 

منظیور میداوا  بیمیار ،     را اشخیص داده و رام بعد  بیه  مختلف، نوع بیمار  سازمان

و ضمن ایجاد اعادل در سیستم و افزایش  چدیپ یدرمانی مرابط م  ها راه ارها و نسخه

بیودن   . پیایین آورد یسازمانی، عواق  مثبتی را برا  جامعه و سازمان به بیار می    ور بتره

واقع نشیانه بیمیار     لول و در، خود معسازمان( در ی)کارایی و اثربخش  ور سط  بتره

 در ایین  .سیازمانی دارد  یشناسی   یها، نیاز بیه مطالعیا  آسی    علل آن یابی شهیاست که ر

قرار خواهید   یبررس نیز مورد نظامی سازمان یشناس  یو الگوها  آس ها کیا ن احءیق،

ین کار داشتن بییا اییأم   و به دلیل سر  و ارایش  سیپاه  نظامى همچون  ها ررفت. سازمان

برخیوردار هسیتند.     ا العیاده  فیو    اهمییت   از  امنیت کشور و حف  مال و ناموس میردم 

هاى اقیتصادى، سییاسى و  حیوزه  وجود اراش و سیپاه قیوى، عالوه بر حوزه امنیتى، بر

  طیور  ( اأثیررذار است. همیان المللی ینو محیط بداخلی اجتماعى هر کشور )در میحیط 

هیا و   مش ال  و چیالش   ساز منظور برطرف شناسى به از آسی  انتفاعى  ها سازمان  که

شناسیى   نظامى نیییز بییه آسییی      ها سازمان ؛کنند مى  استفاده  و بتبود  راه ایوسعه یا در

هیاى   هیا مجموعیه   سازمان رونه ینا  . در اى( نییاز دارد )در هیر دو بیعد پزش ى و اوسعه
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 یکلی  طیور  به  است  ناسى در هرکدام مم نش که آسی  وجود داردمتفاواى برحس  نیاز 

  ستادى و برخى صفى اسیت و بیه   ها ستمیکه بیرخى از س با دیگرى متفاو  بیاشد؛ چرا

  ها صور  میستءل اداره و انتا اوسط برخى روش هیرکدام به ها، یتوسیعت فعال  دلیل

ایوان   نییز میى   هیا  د. ضمن این ه در هرکدام از این مجموعهنشو مرابط مى  هم  به  پیچیده

، وظیفه و فرد اعمیم داد که لزوماً از الگوى واحد  ، واحد بخش  شناسى را در سط  آسی 

وضعیتى که سازمان نظامى در آن قرار دارد نییز از ن یا    . کند نمى  پیروى شناسی ی آس

موقعیت که دو رونه و شامل حالت صیل  و   کرد. این  اوجه  باید بدان متمى است که مى

شناسیى اسیت. در وضیعیت     شیوه مناسی  آسیی     نیازمند  هرکدام ؛جن ( استبحران )

،  هییاى مییادى و انسییانى دلیییل دررییییرى فییراوان و صییرف هزینییه  بیییه  ، مسییلماً جنیی 

فرصت زیادى نیدارد ایا نءیاط داراى ضیعف و ییا نءیاط قابیل اوسیعه را           شناس آسی 

بییحرانى و خطرنیا  )کیه    صل  هر سه نوع آسیی  مییءدمااى،   زماندر  .کند  شناسایى

فتید. بیا بررسیى سیازمان اوسیط      بی  اافیا    نظیامى   اوانید در سیازمان   شرح داده شد( مى

ایوان   سازمان، بیرون و ییا ارکیبیى از ایین دو(، میى      )در داخل یشناس ی متخصصان آس

در   اییوسعه   وضییعیت   ها و نیییز  نوع و شد  آن ها، ی لحاظ آس وضعیت سازمان را از

شناسی بیر پاییه اطالعیا  جتیت      آسی  ود )عوامل الگوى منتخ ( سنجید.عوامل موج

 ریهیا و سیا   هیا و روش  ار ساختار، اعامال ، روییه عمیل   و شناخت دقیق لیواحل هیاجز

شناسی، اشخیص مسئله و کیانون   عناصر سیستم  زم و ضرور  است. به عبارای آسی 

ل یرد سیازمان، امیر  اسیت     منظور بتسیاز  عم  علمی آن جتت اعیین اقداما   زم به

کل فراینید اسیت     سیستماایک و منظم به ینگرش ازمندیشناسی ن  یا  و اساسی. آس پایه

است که بروز نموده و نیاز به حیل دارد    ا ألهاشخیص ماهیت و نوع مس ،و هدف از آن

شناسی سازمانی معمو ً بررسیی دو حیوزه وسییع را      یآساما  .(129: 1375زاده،  )ممی

 کیه  شیود  میی  انجام سازمان دهنده لیاش  عوامل از اشخیص حوزه اول: ؛کند می ایجاب

 است؛ هم برها  آن متءابلاأثیر  و عوامل بین روابط و محصو   ادارا ، ،ها بخش شامل
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 شامل که است شده رذار  پایه سازمانی فرآیندها براساس  شناسی آسی  :دوم حوزه و

رهبیر  و اعمیال     هیا  رییر ، سیبک   اصیمیم رروهی مشی ل،   حل اراباطی، ها  شب ه

رییز  و اعییین هیدف و میدیریت اعیار  و رقابیت اسیت         برنامیه   ها قدر ، روش

زا از  هیا و علیل آسیی     آسیی   جادکننیده یمعمول عوامل ا طور (. به16: 1379 )فرهنگی،

کیردن   خارج به سیستم داخلی موجودا  زنده وارد و در نظم ساختار درونی و ییا کیار  

نمایند؛ یعنی اساسیاً عوامیل و علیل     نظمی و اختالل ایجاد می ها بی   داخلی آنفرایندها

شناسی سازمانی، باید  جستجو در آسی    اولیه  ها است. پس در رام« بیرونی»زا  آسی 

ها  اصلی  زا بوده و سرمنشأ آسی  هایی از سازمان که کانون آسی  سیستم به سراغ خرده

هیایی از آن   ا برا  اشخیص در داخل سازمان، در بخیش سازمان است، برویم. بتترین ج

اى با عنیوان   در میءاله برودیر  مای لهمچنین است که آسی  ظاهر و نمودار شده است. 

 هیا   یژریی بییان و  بیه ( 2008) سییازمان شناسیى سیازمانى در یادریییرى     نءش آسیی  

سمت احمیلی به دو ق ها آسی اما  .شناسى مناس  در سط  سازمان پرداخته است آسی 

زمانی خود اسر  به سیه  نظر  ازو  و اسر ( روزمره یزندر و مش ال  مربوط به کار)

 .شوند یم میبار اءس مرگو  خطرنا  ی،بحران ابتدایی، آسی 

 :آموزش

دادن، عمیل آمیوختن،    میاعل  آموزش، اسم مصدر از واژه آموختن است و به معنا

  :عتمداریبیه نءیل از شیر    ییوی(. جان د800: 1363است )دهخدا،  اددادنیو  ییراهنما

  معنیا  ن یه یمنظیور ا  دادن اجربیه اسیت، بیه    سازمان ایوپرورش دوباره ساختن  آموزش

فرد را بتتر قادر سیازد   ، بعد ا یاجرب ترلو کن تیهدا  کند و برا دایاجربه رسترش پ

 ادجی یمنظیور ا  اسیت کیه بیه    ییها تیعبار  از فعالآموزش (. 18، 1370:  عتمداری)شر

آموزریار و   نیو بی  شود یم  زیر معلم طرح ایاز جان  آموزرار  رنده،یادریدر   ریادری

(. معمیو ً  150: 1368 ف،ی)سی  ابید ی یمی  انیی به کنش متءابیل جر  رنده،یادریچند  ای کی

بیه   ایی  ییانتیا  بیه  رنیدران یادریدر   ریادریکردن  قصد آسان  را که معلم به ییها تیفعال
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معلم در دبسیتان و چیه در    نیچه ا ؛نامند یآموزش م ،دهد یم مانجا یکمک مواد آموزش

به آمیوزش مشییول باشید.      دوره کوااه کارآموز کیدر  ایو چه در دانشگاه  رستانیدب

سیاختن   هیدف آسیان   کیه بیا   شیود  یرفته می  ییها تیبه فعال وزشآم ف،یپس بنا به اعر

چنید   ایی  کیی موزریار و  آ نیو بی  شود یم  زیر معلم طرح ایآموزرار   از سو  ریادری

هیا    ارین منابع اعییین هیدف   متم. ابدی یم انیکنش متءابل جر کیصور   به رندهیادری

هییا  متخصصییان اسییت.   آموزشییی، نیازهییا  شییارردان، نیازهییا  جامعییه و دیییدراه  

هیا   ایرین آن  شده اسیت کیه معیروف    ها  آموزشی ارائه  ها  مختلفی از هدف بند  طبءه

نش هست کیه اهیداف را بیه سیه حیطیه شیناختی، عیاطفی و        مربوط به علوم و هم ارا

کمیالی،   مییر شیود )  هایی را شامل می کنند و هر حوزه زیررروه حرکتی اءسیم می -روانی

هایی اسیت کیه    اما حیطه شناختی، هدف از حیطه شناختی آن دسته آموزش؛ (35: 1385

أکیید بیر ییادآور ،    آموزان اوجیه دارد. ا  ها  ذهنی دانش بر دانش و اطالعا  و فعالیت

طور کلی، شش  ریر  مربوط به حیطه شناختی است. به اف ر، استد ل، قضاو  و نتیجه

کنید   یمی یابی( اعرییف  ارزشی  واحلیل، ارکیی ،  یهاجز کارریر ، ، بهمطل  سط  )دانش،

هیایی اسیت    (. همچنین هدف از حیطه عاطفی آن دسته از آموزش35: 1385کمالی،  )میر

و درجاای از پذیرش ییا مءاومیت اوجیه     ها، هیجانا  اطف، انگیزهکه به احساسا ، عو

حیطیه   ریذار  در  ارزش داشتن، انفر، نگرانی، عالقه، اعص ، ستودن و شود. دوست می

کردن،  )دریافت پنج سط ریرد. حیطه عاطفی به  وپرورش قرار می اهداف عاطفی آموزش

 شود ها( اءسیم می طریق ارزشیافتن از  ی، شخصیتده سازماندادن،   ، پاسخرذار ارزش

هدف اساسی این حیطه، انظیم حرکا  فرد و کس  متار   لذا (.35: 1385کمالی،  میر)

ها  جسیمی و عضیو  کیه در کیار بیا       برا  انجام امور مربوط به زندری است. فعالیت

هیا   شود، از این حیطه هستند. ایین فعالییت   ها و مسائل ماد  و م انی ی دیده می دستگاه

حرکتیی نییاز دارد.    -جسیمی ییا روانیی    -به یک نوع هماهنگی و هم ار  عصیبی  نیز

کردن، رانندری، نوشیتن، ورزش و متیار  در کارهیا  فنیی، در      امور  از قبیل صبحت
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  اجیرا  و اءلید، )مشاهده سط  پنجریرند. این حیطه به  حرکتی قرار می –حیطه روانی 

کمیالی،   میر) شود رکا ( اءسیم میشدن ح دقت، هماهنگی حرکا ، عاد  سط  مستءل،

کیه ایین سیه حیطیه چیه       است(. آن چیز  که بیش از همه اهمیت دارد این 35: 1385

ها  شیناختی، عیاطفی و حرکتیی     یطهح اراباطی با هم دارند؟ پاسخ آن عبار  است از:

رییز ، آمیوختن و ارزشییابی     منظور ستولت عمل در برنامه   قرارداد  دارند و به جنبه

آمده است؛ ولی واقعیت امر این است که در اغل  موارد هر سه حیطه در ارابیاط   ملع به

طور مشخص از دیگر  جدا دانست و  اوان هر یک را به کنند و نمی با ی دیگر عمل می

   یاب قبضیه  ا  با زاویه   رلوله که سمت زاویه ها ارسیم کرد. هنگامی مرز معین بین آن

  خمپیاره آشینا شیده       کار با قبضیه  فرد  زم است با نحوهشود،  انداز بسته می خمپاره

  عاطفی(    شناختی( و با عالقه و دلسوزانه این عمل را انجام دهد )حیطه حیطه) باشد

 خیوبی انجیام شیود    ییاب رو  شیاخص بیه    و حرکا  دست و چشم در انظییم زاوییه  

 (.46: 1378معاونت آموزش نزسا، )   حرکتی( حیطه)

شود، اصول و قواعد آن را خیوب   نیروها طراحی عملیا  کمین میزمانی که برا  

   حیطیه )   شناختی( و ارر ایین کیار بیا دقیت و دلسیوز  باشید       اند )حیطه یاد ررفته

   حیطیه ) خواهد اجرا نماید و به دشمن کمین بزند، عاطفی( و زمانی که رو  زمین می

 حرکتی( است.

 یریادگی الف(

 انیی رفتیار او را ب  ،دهد یاز خود نشان م یمءابل محرک عنوان واکنش در آنچه فرد به

« اساس فتیم رفتیار    ریادری» جتت نیبد ؛دیآ یبه وجود م  ریادری. رفتار در اثر کند یم

 ییها که انسان براساس اجربه یمعن نیحافظه دخالت دارد، بد ها  ریادری ۀاست. در هم

 ی،انیی . بیه ب ردیی بگ ادیی را   دیی به دست آورده، مورد جد الًکه قب یکه در مورد موضوع

را به دسیت   طیبا مح  فرد سازرار قیطر نیفرد است؛ و از ا  ها اجربه وندیپ  ریادری

  ایوان رفتیار   ایی در رفتار  دارینسبتاً پا رییای جادیا ندی(. فرا44: 1378 ت،ی)اشم آورد یم
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ماننید   بیدن  یمیوقت   ها آن را به حالت اوان یو نم شود یکه حاصل اجربه است رفته م

: 1968 ز،یو مارک لگاردینسبت داد )ه دیآ یم  داروها پد ای یخستگ ، ماریاثر ب آنچه بر

3). 

بعد از کسی  اجربیه    یعنی انجامد؛ یم رییبه ای  ریادریشده،   داده فیاساس اعربر

حالیت   کیی جمله انسان، از حالت قبیل از کسی  اجربیه بیه      از موجود زنده  ،ریادری

و چه   راندازینحوه ا  ریادریباشد، مانند  دهیچیچه پ  ریادری نیا .ابدی یم رییای دیجد

پیس از   رنیده یادریدرهرحیال،   ؛شخص کینام  ای نشماره الف کی  ریادریساده، چون 

 ، ریادریی از  شیزمیان پی   بیا  سهیدر مءا دادها،یکس  متار  در نحوه برخوردش با رو

 .کند یم رییای

 :مهارتب( 

 ،ییک قابلییت  دهخیدا(.  سیتاد  و زبردسیتی اسیت )   رسیایی در کیار و ا   زیرکی و

بینی نتایج با حداقل صرف زمیان   استعداد انجام یا پیش ،یا به زبانی دیگر ؛یادریر  است

متار  قابلیتى است که با اطمینان معیینن و صیرف حیداقل     .پدیا( و انرژ  است )وی ی

ف بایید اوجیه   به چنیدین مشخصیه در ایین اعریی     انرژى یا زمان کارى به نتیجه برسد.

کردن یک پاس در بیازى   مانند کامل ؛نظر برسد کار باید به هدف مورد ،اول آن ه :داشت

ا   رونیه  فوابال یا اجرا  با نس در ژیمناستیک. معمیو ً میا در میورد ییک متیار  بیه      

کنییم و حرکیت ضیروراًا در محییط بیه هیدف خاصیى         متفاو  با یک حرکت ف ر مى

هدف انگشتان خود را حرکت دهیید؛ امیا بیدیتى اسیت کیه      این ه بدون   مثل ،رسد نمى

کنید   عنوان یک وسیله براى رسیدن به هدف استفاده میى  اجراکننده متار ، از حرکت به

 (.83: 1995 ،)راارى

 ی:آموزش نظامج( 

 ینظیام  زا یی و به کمک اجت انیمرب لهیوس  ها که به اى از اعمال و آموزش مجموعه

 ک،یی ااکت ، رانیداز ی)ا ینظیام   هیا  و ایجاد متار   ریرادیخاص، براى   ها طیدر مح
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: 1383دوسیت،   ریرد )حسن صور  مى انیجیبس ایو...( در افراد  یجسمان یرزم، آمادر

19.) 

 ی:راندازیتد( 

پیدیا(.   وی یی شیود )  رفته میی  افن یا  کمانوسیله   به ایرکردن  به پرااب یا شلیک

سیمت   ( بیه ایرانداز ، عبار  است از شلیک ایر اوسط سالح )باد ، ش ار ، جنگیی 

 (.16: 1389دیواندر ، مشخص )هدف 

  با رلوله جنگیی در  متر 100منظور از ایرانداز  با سالح کالشین ف، در مسافت 

 است. میدان ایر به سیبل استاندارد

 ی:راندازیمهارت ته( 

در امر ایرانداز  اسیت؛ بیدین    ها آن  افراد نظامی میزان متار  ی ی از خصوصیا

  ایرهیا  سیالح    عمیده    زم، قیادر باشیند   ها آموزشمعنا که افراد نظامی باید بعد از 

خود را به هدف مشخص بزنند. متار  میذکور، متیارای اکتسیابی اسیت و بیه کمیک       

(. منظیور  16: 1384لفءیار ،  اجتتد و ذواکند ) یمها  فیزی ی و ف ر  پیشرفت  ییاوانا

از متار  ایرانداز ، میزان دقت ایرانیدازان در امیر ایرانیداز  اسیت. جتیت سینجش       

متر  با اسیلحه کیالش در دامنیه     100متار  ایرانداز  از آزمون ایرانداز  در مسافت 

(، حیداقل نمیره قبیولی در ایین     2شماره شود )دستورالعمل  یماستفاده  100اا  0نمرا  

 بیه  وابسیته  کیه  اسیت  فنیی  ایرانیداز    :راندازیدر ا یجسمان یمادرآ است. 65آزمون 

امرینا  بدنی کیافی  . است ایرانداز فرد در پیروز  کس  به میل و بدنی قدر  ا نیک

لحیاظ   اریر فیرد از   امر  کامالً ضرور  است. ،ها  خوب بدنی در جتت کس  حالت

داشته باشد که در امام طول مسابءه در از سالح خود انتظار  اواند ینم ،بدنی فعال نباشد

ریر   مح م و بدون لرزش باقی بماند. احءیءا  جدید نشان داده که هدف شیها دست

 ا  کیه در پاییان   رونیه  بیه  ؛کنید  یفشار زیاد  را رو  عضال  و دستگاه عصبی وارد می 

اییییرا  مشخصیی در نیوار     ،خونی در عضال  و بافت عصبی نتیجه کم در، ایرانداز 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B1_%28%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%86%DA%AF
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یعنیی   ،همچنین زمان مرحله بازرشت بیه حالیت اولییه    است. شده  لبی ایراندازان دیدهق

زمانی که برا  اعصاب و عضال   زم است که بعید از هشیت بیار شیلیک بیه حالیت       

نتیجه کاهش اکسییژن بیه وجیود     . این ایییرا  درابدی ینیز افزایش م ،استراحت درآیند

رییر  اسیت. کمبیود     ف اینفس هنگیام هیدف   نتیجه اوق ؛ که خود این کاهش دردیآ یم

و باعث کیاهش   رذارد یاکسیژن رو  عضال  ظریف مانند عضال  مژرانی چشم اثر م

  هیا  روشنیروهیا بایید    امیا  (.54: 1384اجتتید و ذوالفءیار ،   ریردد )  یاطابق چشم م

و باشیند را هیم فیرا بگیرنید      یمی یرانیداز   ا  که جزه اصیول  راندازیمتار  ا یآموزش

سرنوشت نبرد و غلبه بر دشمن اسیت.   نییمتم در اع  ها از مؤلفه ، راندازیر امتار  د

روش مرسیوم کیه    کیی وجود دارد.  یمختلف  ها روش  ،راندازیآموزش متار  ا  برا

بیا   نیامیر  شیود،  یانجام می  یورزش  ها و باشگاه یدر مراکز آموزش نظام یطور سنت به

 اریبسی  یتیوضیع   ساز ضمن فراهم یواقع  ها ولهاست. استفاده از رل یواقع  ها رلوله

   زم بیرا  طیو شیرا  هیا  ییبیا اوانیا   رانیداز یا ییام ان آشینا  ،یاایعمل طیبه مح کینزد

  هیا  بیا رلولیه    راندازیاما با اوجه به مخاطرا  ا کند؛ یفراهم م زیموفق را ن  راندازیا

 نی)امیر  کیشیل  دونبی   رانیداز یاز آمیوزش و ا  یاز مراکیز آموزشی    اریدر بس ،یواقع

  هیا  بدون اسیتفاده از رلولیه    راندازی. روش آموزش متار  اشود یخشک( استفاده م

در  زیی ن گیر ید ۀویاز دو شی  ریی اخ  ها و در سال ستیخشک ن نیمنحصر به امر ،یواقع

هیا، اسیتفاده از سیالن     روش نیی از ا ی ی یشده اسیت.    استفاده  راندازیمتار  ا  اراءا

اسیت کیه     راندازیآموزش ا  سازها هیاستفاده از شب گر،ید روشاست.   باد  راندازیا

 س،یوجی در آمیوزش دارد )  هیا  انیه یو رسترش اسیتفاده از را   در احو   فناور شهیر

2012.) 

اسیت.    ا آمیوزش برنامیه   دهیی مرهون ا ، راندازیآموزش ا  سازها هیاز شب استفاده

و هنیر    ریادریی علیم  »ن احیت عنیوا    ا بار در مءالیه  نینخست  ا آموزش برنامه شهیاند

مرسیوم آمیوزش و     ها روش  یمعا  مءاله ضمن برشمار نیمنتشر شد. در ا« آموزش
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شیید.  شیینتادیپ  یییرفییع معا  بییرا  ا لهیعنییوان وسیی بییه  ا آمییوزش برنامییه ، ریادرییی

آن در آمیوزش ذکیر     ریکیارر  به به زهیو انگ انهیرا تیجذاب  برا لیدو دل ،یزفس  یرم

کرد که راهبرد آموزش خاص را کامالً منطبق بیا    زیر برنامه اوان یا مر واریکامپ( 1کرد: 

هیا،   داده لیی واحل هیی و اجز  نگتدار ، آور در جمع واریکامپ تی( قابل2برنامه اجرا کند. 

امیا بعید از بییان     .(268: 1379 ،یزفسی   ی)رم سازد یم لآهدیا ق،یاحء  ابزار را برا نیا

 نءیش  رونیه بییان نمیود کیه مربیی،      یین اییزا  را  تاجمطال  با  بایید نءیش مربیی و    

 کیه  اخالقی و ایمانی اأثیرا  بر عالوه و دارد خود شارردان سرنوشت در ا  کننده ییناع

 ف یر   وضعیت به دادن ش ل و علمی اوان بردن با  در رذرد؛ یم ایشان روان و روح بر

 میاده  مسیائل  در  و فتیم  به که ی مطلوب کسی است. لذا مرباست مؤثر بسیار نیز آنان

 بتوانید  ایا  دهد یم رسترده را خود معلوما  دامنه اوان حد اا و ن رده اکتفا خود درسی

حیال باییید ییک مربییی مطلییوب دارا     .باشیید شییارردان مختلیف  یازهییا ن پاسیخگو  

 قلیم داشیتن   شییوا،  بییان داشیتن   ،اخالص  ،دار هدف خدا، به یمانمانند اهایی  ویژری

 (.52: 1396شاهءلیان، ) ت و غیره باشدیریمد یتگر ،هدا خوب،

کییه یییک اسییتاد بییرا   یآموزشیی و کمییکامییا وضییع موجییود اجتیییزا  آموزشییی 

 شود: یمکند به شرح ذیل بیان  یمبیان  آموخته دانش

 و اسیتاندارد جتت انجام ایرانداز  اصالً نیو   در دانشگاه  موجود ها سالح سالح:

اسیتاندارد فاصیله دارد. همچنیین متمیا       و باشده است    بازساز ها سالح اکثر نیست.

یک مدل نیست، به فر  مثال اعیداد  سیاخت کشیور    از  متأسفانه در دانشگاهموجود 

بیه   اوجیه  بیا    سیاخت کشیور اییران اسیت.    و اعیداد   سیاخت چیین   اعداد روسیه،

اییر هرکیدام    جمیع  ،هیا  فشین  بیارو    و وزنبودن حالت آیرودینامیک مرمی  متفاو 

همین دلیل نباید انتظار نمره بیا  از ایرانیداز  داشیته باشییم. سییبل:      متفاو  است؛ به 

در آمیده کیه    یشپی  و بارهیا با کاغذ سییبل موجیود اسیت     در رابطهها  متفاوای  یهابالغ

حاضر هیچ هماهنگی  در حالکنند.  یمها را رد  یهابالغ  ستاد ، مسئولین این ها نظار 
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  وجیود نیدارد و هرکیدام کاغیذ سییبل      در رابطه با کاغیذ سییبل بیین نیروهیا  مسیل     

مخصوص خود را دارا است؛ به همین دلییل نمیرا  ایرانیداز  بیین نیروهیا  مسیل        

خط ایرانیداز ،   با چتلمتفاو  است. سالن ایرانداز : انتا سالن ایرانداز  در دانشگاه 

در  ا  ییه ابالغیادین ایر: هیچ انتتا مباشد. در  ینمجوابگو  جمعیت دانشجویان ورود  

ییادین اییر دانشیگاه از    و مموجیود نیسیت    در دانشیگاه استاندارد میادین اییر   خصوص

استاندارد فدراسیون جتانی ایرانداز  الگو ررفته است. میادین ایر جتت اراءاه متیار   

ین حاضیر مسیئول   در حیال  کنند کیه ایرانداز  باید به سمت میادین ال ترونی ی حرکت 

مصاحبه با جنیاب سیرهن  اعرابیی،    ) باشند یمانشگاه مشیول به ساخت این میدان در د

 یت پاسدار (.و اربمسئول مرکزاراءاهایرانداز  دانشگاه افسر  

 

 های تحقیق یافته 

 ی )استنباطی(لیتحل آمار

 پژوهش: سؤاالتتحلیل -

هیا  آموزشیی متیار      هیا  مربیوط بیه شییوه     آسی  فرعی اول: الف( سؤال

 آموزشی چه میزان است؟ یزا  آموزشی و کمکاجت ایرانداز  ناشی از نواقص در

 ها  مربوط به اجتییزا   ها  بررسی آسی  رونه که مشاهده شده کلیه رویه همان

هیا   اند و همه رویه آموزشی دانشجویان از معنادار   زم برخوردار بوده و کمک آموزشی

ا اوسیط  هی  دهنیده اأییید ایین روییه     اند کیه نشیان   دارا  میانگین با   حد متوسط بوده

 دهندران بوده است. پاسخ
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 آموزشی دانشجویان و کمک آموزشی ها  مربوط به اجتیزا  آسی  -1 جدول

 مقدار شاخص مقدار شاخص مقدار شاخص

 5 حداکثر 3611/0 معیار انحراف 3137/4 میانگین

 51 تعداد 80/1 تغییر دامنه 4000/4 میانه

   20/3 حداقل 50/4 نما

آموزشیی دانشیجویان    و کمک آموزشی ها  مربوط به اجتیزا   بُعد آسی میانگین

 میانگین این، 5 حداکثر و 20/3 حداقل و 80/1 ایییر دامنه به اوجه با که ؛است 3137/4

 در نیواقص  از یناشی هیا    دانشجویان اأثیر آسیی   یعنی ؛است با ار متوسط میانگین از

انید.   ی بسیار با  ارزیابی کردهشآموز ها  شیوهآموزشی را در  کمکو  یآموزش اجتیزا 

و  آموزشیی  هیا  مربیوط اجتییزا     بُعید آسیی    هیسیتوررام  نمیودار : 2 مطابق نمودار

هیا    آزمیون ایی اسیتیودنت، بعید آسیی       همچنین براساس، آموزشی دانشجویان کمک

 )دانشجویان( عبار  است از: آموزشی و کمک آموزشی مربوط به اجتیزا 

 آموزشی دانشجویان و کمک آموزشی ها  مربوط اجتیزا  آسی  -2جدول 

هیا    آسیی   بیه  مربیوط  هیا   روییه  دار  معنی شود می مالحظهچنین  2 از جدول

 آلفیا   سیط   در دار  معنی زآموزشی دانشجویان ا و کمک آموزشی مربوط به اجتیزا 

 متوسیط  رزینیه  و شده محاسبه دار  معنی بین افاو  معنی دینب است؛ ار کوچک 0.05

دهنده این موضوع است که با اوجه به میانگین با  و معنادار ،  است. این نشان دار معنی

هیا    آموزشی در شیوه و کمک آموزشی ها  مربوط به اجتیزا  دانشجویان اأثیر آسی 

 معناداری tمقدار  نگینمیا تعداد متغیر

 های مربوط تجهیزات آسیب

آموزشی  و کمک آموزشی

 دانشجویان

51 31/4 980/25 000/0 
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 اند. را با  دانسته ظامین دانشگاه آموختگان آموزشی متار  ایرانداز  دانش

 3جیدول  ( آموزشیی )مربییان   و کمیک  آموزشیی  ها  مربوط اجتییزا   آسی  اما 

 عبار  است از:

 (آموزشی )مربیان و کمک آموزشی ها  مربوط اجتیزا  آسی  -3 جدول

 مقدار شاخص مقدار شاخص مقدار شاخص

 79/4 حداکثر 4358/0 معیار انحراف 022/4 میانگین

 25 تعداد 93/1 تغییر دامنه 0000/4 میانه

   86/2 حداقل 86/3 نما

آموزشیی   و کمیک  آموزشیی  ها  مربوط به اجتییزا   بعد آسی  به مربوط یانگینم

 و حیداکثر  86/2 حیداقل  و 93/1 اییییر  دامنه به اوجه با که ؛است 022/4اوسط مربیان 

 از یناشی ها   مربیان اأثیر آسی  یعنی ؛است با ار متوسط میانگین از میانگین این، 79/4

ی را بیا  ارزییابی   آموزشی  هیا   شیوهوزشی در آم کمکو  یآموزش اجتیزا  در نواقص

آموزشی  و کمک آموزشی ها  مربوط اجتیزا  بعد آسی  هیستوررام نمودار. و اند کرده

 مربیان

ی آموزش کمکو  آموزشی اجتیزا  مربوطها   ی آس: آزمون ای استیودنت بعد 4جدول 

 )مربیان(

 یمعنادار tمقدار  میانگین تعداد یرمتغ

 ط به تجهیزاتهای مربو آسیب

 آموزشی مربیان و کمک آموزشی
25 022/4 735/11 000/0 

هیا    آسی  به مربوط ها  رویه دار  که معنی شود می مالحظهدر جدول با  چنین 

 آلفیا   سیط   در دار  معنی زآموزشی دانشجویان ا و کمک آموزشی مربوط به اجتیزا 

 متوسیط  رزینیه  و شیده  بهمحاسی  دار  معنیی  افیاو   معنی بدین است؛ ار کوچک 0.05
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دهنده این موضیوع اسیت کیه بیا اوجیه بیه مییانگین بیا  و          و این نشان است؛ دار معنی

را در  آموزشیی  و کمیک  آموزشیی  ها  مربوط به اجتیزا  معنادار ، مربیان اأثیر آسی 

 اند. با  دانسته نظامی دانشگاه آموختگان ها  آموزشی متار  ایرانداز  دانش شیوه

 آموزشی از دید و کمک آموزشی ها  مربوط اجتیزا  ءایسه اطبیءی آسی م -5جدول 

 دانشجویان و مربیان

 یمعنادار tمقدار  میانگین تعداد یرمتغ

 آموزشی های مربوط به تجهیزات آسیب

 آموزشی دانشجویان و کمک
51 31/4 980/25 000/0 

 آموزشی های مربوط به تجهیزات آسیب

 آموزشی مربیان و کمک
25 022/4 735/11 000/0 

 هیا  مربیوط بیه اجتییزا      شیود آسیی    رونه که در جدول با  مشاهده می همان

 4/80و از دیید مربییان    2/86، 100آموزشی از دید دانشجویان از نمره  و کمک آموزشی

آموزشیی در   و کمک آموزشی ها  مربوط به اجتیزا  است که هر دو رروه اأثیر آسی 

اوجیه اشیخیص    با  و قابل را نظامی دانشگاه آموختگان انشآموزش متار  ایرانداز  د

و  آموزشیی  اجتییزا  اند و در این بین، دانشجویان با اوجه به ارابیاط مسیتءیم بیا     داده

 اند. آموزشی این اأثیر را کمی بیشتر از مربیان اشخیص داده کمک
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هیا  آموزشیی متیار      هیا  مربیوط بیه شییوه     آسیی   ب( سؤال فرعای دوم: 

 اخصص مربیان چه میزان است؟ ایرانداز  ناشی از نواقص در

 ایرانداز  ناشی از نواقص درها  آموزشی متار   ها  مربوط به شیوه آسی  -6جدول 

 اخصص مربیان

 مقدار شاخص مقدار شاخص مقدار شاخص

 81/4 حداکثر 3441/0 معیار انحراف 1046/4 میانگین

 51 تعداد 43/1 تغییر دامنه 0952/4 میانه

   38/3 حداقل 19/4 نما

یرانیداز  ناشیی از   هیا  آموزشیی متیار  ا    شییوه  بُعید آسیی    به مربوط میانگین

 حیداقل  و 43/1 اییییر  دامنیه  بیه  اوجه با که است 0952/4اخصص مربیان دانشجویان 

دانشجویان اأثیر  یعنی ؛است با ار متوسط میانگین از میانگین این 81/4 حداکثر و 38/3

را بیا  ارزییابی    اخصیص مربییان   ها  آموزشی متار  ایرانداز  ناشیی از  شیوه آسی 

 ها  آموزشی متار  ایرانیداز  ناشیی از   شیوه بعد آسی  هیستوررام مودارن و ؛اند کرده

 اخصص مربیان دانشجویان

ها  آموزشی متار  ایرانداز   شیوه آزمون ای استیودنت بعد آسی  مطابق -7جدول 

 مربیان )دانشجویان( از اخصصناشی 

 یمعنادار tمقدار  میانگین تعداد یرمتغ

 های آموزشی مهارت شیوه آسیب

مربیان  از تخصصتیراندازی ناشی 

 دانشجویان

51 1046/4 919/22 000/0 

 آسیی   بیه  مربیوط  هیا   روییه  دار  معنیی  شیود  میی  مالحظهدر جدول با  چنین 

 دار  معنیی  زاخصص مربیان ِ دانشجویان ا ها  آموزشی متار  ایرانداز  ناشی از شیوه

 و شیده  محاسیبه  دار  نیی مع افیاو   معنی بدین است؛ ار کوچک 0.05 آلفا  سط  در
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دهنده این موضوع است که با اوجه بیه مییانگین    است. این نشان دار معنی متوسط رزینه

هیا  آموزشیی متیار      هیا  مربیوط بیه شییوه     با  و معنادار ، دانشجویان اأثیر آسی 

هییا  آموزشییی متییار  ایرانییداز    اخصییص مربیییان، در شیییوه  ایرانییداز  ناشییی از

 اند. را با  اشخیص داده نظامی اهدانشگ آموختگان دانش

 مربیان و) اخصص مربیان ها  آموزشی متار  ایرانداز  ناشی از شیوه آسی  -8جدول 

 فرماندهان(

 مقدار شاخص مقدار شاخص مقدار شاخص

 80/4 حداکثر 542/0 معیار انحراف 968/3 میانگین

 25 تعداد 10/2 تغییر دامنه 1000/4 میانه

   70/2 حداقل 10/4 نما

 هیا  آموزشیی متیار  ایرانیداز  ناشیی از      شییوه  بُعید آسیی    به مربوط میانگین

 حیداقل  و 10/2 اییییر  دامنیه  به اوجه با که است، 968/3اخصص مربیان اوسط مربیان 

مربییان ایأثیر    یعنیی  ؛اسیت  با ار متوسط میانگین از میانگین این 80/4 و حداکثر 70/2

و  انید؛  ی را بیا  ارزییابی کیرده   آموزش ها  شیوه اخصص مربیان در از یناشها   آسی 

 از اخصیص ها  آموزشی متار  ایرانیداز  ناشیی    شیوه بعد آسی  یستوررامه نمودار

هیا  آموزشیی متیار      شییوه  و همچنین مطابق آزمون ای استیودنت بعد آسی  مربیان

 ( عبار  است از:و فرماندهانمربیان ) یانمرب از اخصصایرانداز  ناشی 

 اخصص مربیان ها  آموزشی متار  ایرانداز  ناشی از شیوه آسی  -9 جدول

 یمعنادار tمقدار  میانگین تعداد یرمتغ

های آموزشی مهارت  شیوه آسیب

 تخصص مربیان تیراندازی ناشی از

25 968/3 927/8 000/0 

 آسیی   بیه  مربیوط  هیا   روییه  دار  که معنی شود می مالحظهدر جدول با  چنین 
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 در دار  معنیی  زآموزشی ا اخصص مربیان ها  آموزشی متار  ایرانداز  ناشی از شیوه

 رزینیه  و شیده  محاسبه دار  معنی افاو  معنی بدین است. ار کوچک 0.05 آلفا  سط 

دهنده این موضوع است که با اوجه به مییانگین بیا  و    است. این نشان دار معنی متوسط

اخصیص   ها  آموزشی متیار  ایرانیداز  ناشیی از    شیوه آسی معنادار ، مربیان اأثیر 

بیا    نظیامی  دانشیگاه  آموختگان وزشی متار  ایرانداز  دانشها  آم را در شیوه مربیان

 اند.   دانسته

اخصص  ها  آموزشی متار  ایرانداز  ناشی از شیوه آسی مءایسه اطبیءی  -10جدول 

 از دید دانشجو و مربیان مربیان

هیا  آموزشیی متیار      شییوه  شود آسیی   رونه که در جدول با  مشاهده می همان

و از دیید   092/82، 100از نمیره   اخصص مربیان از دید دانشیجویان  ایرانداز  ناشی از

ها  آموزشیی متیار  ایرانیداز      شیوه است که هر دو رروه اأثیر آسی  36/79مربیان 

را  نظامی دانشگاه آموختگان اخصص مربیان در آموزش متار  ایرانداز  دانش ناشی از

ءیم و اند و در این بین دانشجویان با اوجه به اراباط مسیت  اوجه اشخیص داده با  و قابل

 اند.  این اأثیر را کمی بیشتر از مربیان اشخیص داده اعامل بیشتر با مربیان

ها  آموزشی متار  ایرانداز  ناشی  شیوه در آزمون فریدمن، بین اثررذار  آسی 

نیواقص   هیا  آموزشیی متیار  ایرانیداز  ناشیی از      اخصص مربیان و آسی  شییوه  از

 یمعنادار tمقدار  میانگین تعداد یرمتغ

های آموزشی مهارت  شیوه آسیب

ص مربیان تخص تیراندازی ناشی از

 دانشجویان از دید

51 1046/4 919/22 000/0 

های آموزشی مهارت  شیوه آسیب

تخصص مربیان  تیراندازی ناشی از

 از دید مربیان

25 968/3 927/8 000/0 
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 افاو  وجود ندارد. ویان،آموزشی اوسط دانشج اجتیزا  آموزشی و کمک
 نظامی دانشگاهآموختگان  دانشها  آموزشی متار  ایرانداز   شیوه شناسی ی آسابعاد  -11جدول 

 از بیا   عوامیل  بیرا  شیده   محاسیبه  دار  یمعنی  دهید میی  نشیان  فو  جدول نتایج

ها   شیوه شناسی ی آسبین دو بعد  لذا ؛استار  کوچک 0.05 آلفا  سط  در دار  یمعن

 افیاو  دانشیجویان   اوسیط  نظیامی  دانشگاهآموختگان  دانشآموزشی متار  ایرانداز  

از ها  آموزشی متیار  ایرانیداز  ناشیی       که آسی  شیوهطور ه. بدارد وجود دار یمعن

هیا  آموزشیی    شییوه  ی در رابیه اول، آسیی   آموزش کمکاجتیزا  آموزشی و  نواقص

 مربیان در رابه دوم قرار دارد. از اخصصمتار  ایرانداز  ناشی 

ها  آموزشی متار  ایرانداز  ناشیی   وهشی در آزمون فریدمن بین اثررذار  آسی 

نیواقص   هیا  آموزشیی متیار  ایرانیداز  ناشیی از      اخصص مربیان و آسی  شییوه  از

 افاو  وجود ندارد. آموزشی اوسط مربیان، اجتیزا  آموزشی و کمک

 

 

 

 

های آموزشی مهارت تیراندازی  شیوه شناسی یبآسابعاد 

 نظامی دانشگاهآموختگان  دانش

 

 میانگین
 

 از تخصصهای آموزشی مهارت تیراندازی ناشی  شیوه آسیب

 مربیان
33/1 

 از نواقصهای آموزشی مهارت تیراندازی ناشی  آسیب شیوه

 یآموزش کمکتجهیزات آموزشی و 
67/1 

 017/0:داری معنا 1درجه آزادی: 667/5مربع کای:
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 نظامی دانشگاهآموختگان  دانشها  آموزشی متار  ایرانداز   شیوه شناسی ی آسابعاد  -12جدول 

 از بیا   امیل عو بیرا   شیده  محاسیبه  دار  یمعنی  دهید می نشان فو  جدول نتایج 

هیا    شییوه  شناسی ی آسبین دو بعد  لذا ،استار  بزرگ 0.05 آلفا  سط  در دار  یمعن

 دار یمعن افاو اوسط مربیان  نظامی دانشگاهآموختگان  دانشآموزشی متار  ایرانداز  

مربیان و نواقص اجتیزا  آموزشیی   از اخصص مؤلفهاین دو  اأثیرمربیان  .ندارد وجود

را ی سان اشیخیص   نظامی دانشگاهآموختگان  دانشر آموزش متار  ی دآموزش کمکو 

 .اند داده

 :گیری یجهنت

 هیا  مربیوط بیه اجتییزا      ها  صور  ررفتیه، مییزان آسیی     اوجه به احلیل با

هیا دارا    و همیه روییه   انید  بیوده    زم برخیوردار  معناداراز  آموزشی و کمک آموزشی

 2/86، 100از دید دانشجویان از نمیره   همچنین میانگین با   حد متوسط به با  بوده و

 هیا  مربیوط بیه اجتییزا      است که هر دو ریروه ایأثیر آسیی     4/80و از دید مربیان 

نظیامی   دانشیگاه  آموختگان آموزشی در آموزش متار  ایرانداز  دانش و کمک آموزشی

اراباط مسیتءیم  اند و در این بین دانشجویان با اوجه به  اوجه اشخیص داده با  و قابل را

های آموزشی مهارت تیراندازی  شیوه شناسی یبآسابعاد 

 نظامی دانشگاهآموختگان  دانش

 

 انگینمی
 

 48/1 مربیان از تخصصهای آموزشی مهارت تیراندازی ناشی  شیوه آسیب

تجهیزات  از نواقصهای آموزشی مهارت تیراندازی ناشی  آسیب شیوه

 یآموزش کمکآموزشی و 
52/1 

 841/0ی:معنادار 1:درجه آزادی 040/0مربع کای:
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آموزشیی ایین ایأثیر را کمیی بیشیتر از مربییان اشیخیص         و کمک آموزشی اجتیزا با 

مربیان )اوسیط   از اخصصها  آموزشی متار  ایرانداز  ناشی  همچنین شیوه اند. داده

ها دارا  میانگین با   حید   و همه رویه اند بوده   زم برخوردار معناداردانشجویان( از 

نمیرا    ؛ وها اوسط دانشجویان بوده است یید این رویهاأ دهنده نشانکه  اند بودهمتوسط 

اخصص  ها  آموزشی متار  ایرانداز  ناشی از شیوه شده در حیطه میزان آسی  کس 

است کیه هیر    36/79و از دید مربیان  092/82، 100مربیان )از دید دانشجویان( از نمره 

ایرانداز  ناشی از اخصیص مربییان در    ها  آموزشی متار  شیوه دو رروه اأثیر آسی 

با  و قابل اوجه اشیخیص   نظامی را دانشگاه آموختگان آموزش متار  ایرانداز  دانش

ایین   اند و در این بین، دانشجویان با اوجه به اراباط مستءیم و اعامل بیشتر با مربیان داده

 اند. اأثیر را کمی بیشتر از مربیان اشخیص داده

 :پیشنهادات

پیشیینتادها در دو حییوزه عبییار  اسییت از: حییوزه اجتیییزا  آموزشییی و    اییین 

 آموزشی کمک

 یفیت؛  ک و باخریدار  متما  ی سان  (1

 احداث میادین ایر ال ترونی ی؛   (2

   ی ی؛ااکتاحداث میدان ایر  (3

 یه،سیور  ،شمال غرببه مناطق درریر  ) با اوجهشده  ساز  یهشب یرااحداث میدان  (4

 (؛  عرا 

   ابالغی؛ ها در دستورالعملن حجم متما  پیگیر  برا  با برد (5

 افن  باد (؛ ) یآموزش کمک  ها سالحکردن  روز به (6

بییه حجییم  بییا اوجییها (  یانییهراسییاز ایرانییداز  )ایرانییداز   یهشییباحییداث سییالن  (7

 دانشجویان؛

   شده؛   بازساز ها سالحیق جتت جایگزینی و دق  آکبند ها سالحخرید  (8
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بیه انیوع    با اوجهنیروها  مسل  ) ستاد کلاأیید   سیبل نمره ی سان و مورد  یهات (9

 ها(؛   یگاندر سیبل موجود 

و سالح برا  فراریران به مد  مشخص بیرا  آشینایی کامیل     دادن قراریار در اخت (10

 ینا  خشک.امر

 همچنین در حوزه اخصص مربیان:

   عرضی اوانمندساز  برا  مربیان؛ ها دورهبررزار   (1

   ؛اجربهو بااستفاده از مربیان متخصص  (2

 اعزام مربیان به مناطق عملیاای جتت کس  اجربه؛   (3

 ی اسااید بااجربه؛  مرب کمک عنوان به در کالسحضور مربیان جوان  (4

بیا  ی میرابط  و علمی ها  پژوهشیی   یتفعالنمودن شرایط برا  مربیان جتت  فراهم (5

 ادریس. موضوع
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