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چکیده:
همواره در هر فعالیتی ،خصوصاً فعالیتهای میدانی که با مخایرای خاصی همراه است ،بایستی اصول،
قواعد و دستورالعملهایی حاکم باشد تا به اهربخز بودن آموزلها ایمینان پیدا کرد؛ در غیر ایلن صلوری
روند آموزل به بیراهه رفته و ممکلن اسلت دچلار خسلارای جبرانناپل یری شلود .یکلی از ایلن خسلارای؛
صدمای ،آسی ها و تلفاتی است که ممکلن اسلت بله دانشلجویان شلرکتکننده در اردوهلای آموزشلی -
رزمی وارد آید .ل ا هد) از این تحقین دستیابی به عللل و عواملل ملؤهر در تلفلای و آسلی های وارده بله
دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیهالسلالم و ارایله پیشلنهادای بلرای کلاهز ایلن
آسی ها است .این تحقین بهصوری کاربردی و به رول توصیفی تحلیلی انجام شده است .در نتیجلهی ایلن
تحقین ،رتبه برخی مؤلفههای مؤهر در کاهز یا افلزایز تلفلای بله ترتیل

عبارتنلد از )1 :کیفیلت و سلطح

آموزلهای تئوری و عملی  )2تکلرار تمرینلای و کلار خواسلتههای تئلوری و عمللی  )3اجلرای مناسل و
اصولی تمرینای اردوگاهی  )4انتخاب مکان مناس

اجرای تمرینای اردوگاهی  )5انتخلاب محلیا مناسل

برای اجرای تمرینای اردوگاهی  )6ارتباط معنیدار و ملؤهر بلین اسلتفاده از رول فشلار و سلختی تلدریجی
آموزلها و تمرینای بر دانشجویان  )7شناسایی دقیلن و یرحریلزی جزءبلهجزء بلرای هلر تملرین و قبلل از
شروع اردوی رزمی؛ و در نهایت پیشنهاداتی برای کاهز این آسی ها ارایه گردیده است.

کلیدواژهها :تمرینای نظامی ،آسی  ،تلفای ،اردوهای رزمی ،فراگیر.

 -1مدرس دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیهالسالم
 - 2مدرس دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیهالسالم
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مقدمه
به منظور آمادهسازی و تربیت نیروهای ج بشده بدو ورود به سپاه ،دانشگاه افسری و تربیت
پاسداری امام حسین علیهالسالم به عنوان یک سیستم آموزشی در سلازمان سلپاه پاسلداران انقلالب
اسالمی تعریف شده است و به مرموریت خود ادامه میدهد؛ بنابراین و بلا عنایلت بله مرموریتهلای
واگ اری به این دانشگاه" ،اردوهای آموزشی -رزمی پایان دوره"؛ با توجه به اصلول دکتلرین رزم
زمینی ،به عنوان یکی از برنامهها و تمرینای پراهمیت در دورههای آموزل عمومی پیز بینی شلده
است .ل ا اتخاذ یک شیوه صحیح علمی و تخصصی میتواند در اجرای مطلوب و بلازدهی مناسل
آموزل یاد شده مؤهر باشد.
برگزاری اردوهای آموزشی – رزمی برای فراگیران از اهمیت بسیار بلاالیی برخلوردار اسلت.
آنچه فراگیران در مدی آموزل نظری یلا آموزلهلای عمللی در یلول دوره فلرا میگیرنلد ،بایلد
بصوری کاربردی و یبن یرح تفصیلی مشخص ابالغ شده و در قال

سناریوی یراحی شده بهکار

گیرند .به عبارتی ماحصل و نتیجهای که در پایان هر دوره آموزشی باید یک افسر در بعد نظامی یاد
بگیرد ،در اردوهای آموزشی -رزمی به دست میآید.
امام امیرالمؤمنین علیهالسالم در این مورد فرمودند " :هَمَرَه العِلمِ العَمَلُ بِهِ" میوه دانز ،به کلار
بستن آن است 1.همچنین امام صادق علیهالسالم ترکید میفرمایند کله " :العِللمُ مَقلرونٌ َلَلی العَمَللِ،
فَمَن عَلِمَ عَمِلَ ،وَ مَن عَمِلَ عَلِمَ " علم و عمل به هم بسته شدهاند؛ هر کا بدانلد ،عملل کنلد و هلر
کا عمل کند،

بداند2.

اردوهای آموزشی  -رزمی را میتوان به عنوان خمیرمایه آموزلهای نظامی به حساب آورد.
به عبارتی اردو پلی است بین آموزل در حوزه نظلر و آملوزل در حلوزه عملل .در یلک توضلیح
دیگر ،اردو تکمیلکننلده حلقله آموزلهلای یلک مجموعله نظلامی اسلت کله در آن قابلیتهلای

 1غرر الحکم ،ا 4624
 2منیه المرید ،ص 181
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تکنیکی و تاکتیکی افراد به منظور ارتقلاء آمادگیهلای رزملی انفلرادی ،آملادگی جسلمانی افلراد،
کس

مهاری در به کارگیری جنگ افزارهای انفرادی ،اعتماد به نفا در شرایا سلخت ،تقویلت

روحیه سلحشوری و شجاعت ،ایجاد و افزایز مهاریهای فلردی و جمعلی در حلوزه فرمانلدهی و
فرمانپ یری در دانشجویان ،برنامهریزی و اجلرا میگلردد .منظورهلای یادشلده از اردوهلای رزملی،
شروط اصلی آماده به رزم بودن یک نیروی نظامی است که اقدامای میدانی برای رسیدن بله آنهلا
یراحی و به اجرا در میآید.
آنچه در کال های در

دانشگاه و دورههای افسری توسا اساتید و مربیان یرح میشود ،بله

یور عمده جنبههای نظری آن بیشتر مورد توجه قرار میگیرد؛ املا بلرای تکمیلل فرآینلد یلادگیری
علوم نظامی ،عالوه بر حوزه شناخت (نظر) نیازمند است تا به حوزههای حرکتی و روانی (عمل) آن
توجه نمود .ل ا آموزشی مفید است کله بتوانلد در حلوزه رفتلار ،ت ییلرای مطللوب و دلخلواه را در
فراگیر ایجاد کند .اگر عملکرد را تجلی ت ییرای ناشی از یادگیری در قال های رفتارهلای آشلکار
شده و قابل مشاهده یا تبدیل رفتار بالقوه به رفتار بالفعلل بلدانیم ،بایلد پل یرفت کله "یلادگیری" و
"عملکرد" با یکدیگر متفاوتند .علت این امر این است که بسیاری از ت ییلرای حاصلل از یلادگیری
در عملکرد و رفتار بروز نمیکند.
بنابراین آموزل عملی ،شاخصی مطلوب بلرای تکمیلل چرخله یلادگیری اسلت .لل ا چنانچله
صر) آموزلهای نظری و بدون آموزلهای عملی و میدانی در نظر گرفته شود ،نمیتوان انتظلار
ت ییر اس اسی در رفتار فراگیران داشت .مسلّم و بدیهی است که ماندگاری تمرینای عمللی و تکلرار
آنها در یادگیری ،اهر بسیار چشمگیر و محسوسی دارد .به عبارتی ترهیر تمرین و تکلرار در فرآینلد
یادگیری و حیطههای مختلف آن به خصون حیطههای روانی و حرکتی انکارناپ یر است؛ اما باید
تو جه داشت که کیفیت اجرای این تمرینای ،پشتیبانی آموزشی و کمک آموزشلی ،مقلدار و زملان
آن ،نقز بسیار مهمی در ت بیت یا عدم ت بیت رفتار دارد.
همواره در هر فعالیتی ،خصوصاً فعالیت هلای میلدانی کله بلا مخلایرای خاصلی هملراه اسلت
بایستی یک سری اصول ،قواعد و دستورالعملهایی حاکم باشلد تلا بله اهلربخز بلودن آموزلهلا
ایمینان پیدا کرد؛ در غیر این صوری روند آموزل به بیراهه رفته و ممکلن اسلت دچلار خسلارای
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سنگین و بعضاً جبرانناپ یری شود .یکی از این خسارای که بسیار مهم است؛ صدمای ،آسلی ها و
تلفاتی است که ممکن است به دانشجویان شرکتکننده در اردوهای آموزشی  -رزملی وارد آیلد؛
که این موضوع با توجه به منویای فرمانده معظلم کلل قلوا و همچنلین ابلالغ فرمانلدهی سلتاد کلل
نیروهای مسلح پیرامون "سیاستهای ایمنی" ،اهمیت حفظ سرمایه انسانی و تربیت مطلوب و ملؤهر
آنها بسیار مورد ترکید قرار گرفته است.
در علم مدیریت و به یور خان در بحث تجزیهوتحلیل سیسلتمها ،یکلی از اقلدامای الزم بله
منظور بررسی میزان تحقن اهدا) و یا انحرا) از آنها ،مقایسه وضلع موجلود بلا وضلع مطللوب و
گرفتن بازخورد میباشد .در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیهالسالم (چه در زمانی
که در دانشکده ال دیر اصفهان اجرا میشد و چه هم اکنون که در دانشگاه املام حسلین علیهالسلالم
برگزار می گردد) همواره به علل متفاوی با توجله بله کمیلت و تنلوع نیروهلای آموزشلی ،مربیلان،
نیروهای وظیفه و سایر دست اندرکاران و همچنین به لحاظ حجم کار و برنامههای اردویی و تعلدد
مرموریتها و تمرینای رزمی اردویی و ...تلفای و آسی های مختلفی (خفیف ،متوسا و یا شدید)
متوجه نیروی انسانی با ارزشز میگردد .حوادهی کله در اردوهلای رزملی بله وقلوع میپیونلدد از
جمله مواردی است که با رعایت نکای ایمنی ،آموزشی ،توجیهی و تمرینای مختللف ،میتلوان از
وقللوع بسللیاری از آنهللا جلللوگیری نمللود و یللا پللا از وقللوع بللا بللهکارگیری امکانللای موجللود
پیزبینیشده ،آنها را مهار نموده و یا به حداقل رسانید .مترسفانه در اردوهای مختلف رزمی ،شاهد
آسی ها و یا بعضاً تلفاتی در نیروهای آموزشی هستیم که نتیجه آن فلوی ،مجروحیلت و معلولیلت
تعدادی از دانشج ویان و نیروهای با ارزل سپاه و نظام انقالب اسالمی و بروز خسارای فراوان مادی
و معنوی است.
این تحقیلن علملی کله در بلازه زملانی سلالهای  84تلا  94انجلام شلده در حلوزه "تمرینلای
آموزشی-رزمی یول دوره افسری" مورد بررسی قرار میگیرد تا در نهایت به حول و قوه الهلی بله
راهکارهایی بهینه جهت انجام اردوهای آموزشی-رزمی پایان دوره افسلری برسلیم کله بلا کمتلرین
تلفای و آسی های آموزشی – رزمی در بین فراگیران مواجه شویم.

118

بررسی تأثیر تمرینات نظامی بر کاهش تلفات و آسیبها روی دانشجویان در اردوهای رزمی دانشگاه...

مفاهیم نظری
باید به این نکته بسیار مهم توجه نمود کله "منلابع انسلانی روح و قلل

هلر سلازمان هسلتند و

رسالت اصلی مدیریت منابع ا نسانی سازمان؛ حفلظ و نگهلداری ،بهسلازی و آملوزل منلابع انسلانی
است .چنانچه دقت نشود ممکن است در اهر حوادث ناگوار ،منلابع انسلانی دچلار صلدمه و نلابودی
شوند (خورشیدی.)32 :1379 ،
در ادامه و با عنایت به مقدمه مقاله حاضر ،ابتدا ضروری اجرای آموزل بلرای تحلول و تعلالی
نیروی انسلانی در هلر سلازمان بررسلی میگلردد و سلپا بصلوری خلان رولهلای تمرینلای و
آموزلهای نظامی اراهه خواهد شد.
ضرورت آموزش و یادگیری
وقتی سخن از تجدد ،تحول و تعالی انسان به میان میآید .هد) آن است که انسان قابلیت
ت ییر ،دگرگونی و هماهنگی با تحوالی اجتماعی را داشته باشد و بتواند بر میزان کارآیی خود
بیفزاید .این فرآیند میسر نمیشود مگر این که آموزل در سرلوحه تمام برنامههای او قرار گیرد.
در اهمیت موضوع آموزل نیچه  1میگوید" :شما می خواهید پرواز کنید! اما بدون یادگرفتن
پرواز ،نمیتوان پرید .باید اول راه رفتن را فرا بگیرید" (روو).)119 :1386 ،
هر سازمانی به افراد آموزل دیده و با تجربه نیاز دارد تا مرموریت خود را به انجام برساند و به
اهدا) خود دست یابد .اگر تواناییهای کارکنان موجود ،پاسخ گوی نیاز سازمان باشد ،آموزل
ضروری چندانی ندارد؛ اما اگر افراد سازمان فاقد مهاری ،توانایی و انطباقپ یری با شرایا سازمان
باشند ،ضروری آموزل پدیدار میگردد .تحول شگر) و سرعت دگرگونی در سازمان نه تنها
مطلوب است ،بلکه با هزینه کردن برای آموزل ،باید کارکنان را با تحول در سازمان همراه نمود.
به فرموده امام علی علیهالسالم :علم و عمل پیوندی نزدیک دارند و کسی که دانست باید به آن
عمل کند ،چرا که علم ،عمل را فرا خواند ،اگر پاسخز داد میماند ،وگرنه کوچ میکند (دشتی،
.)511 :1385
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به یور کلی ،آموزل در مشاغل مختلف شامل :الف -آموزل قبل از شروع خدمت که نوع
آموزل ممکن است کوتاه مدی یا بلند مدی باشد و تخصصهای کلی و عمومی مربوط به محیا
کار آموزل داده میشود؛ ب -آموزلهایی مربوط به آشنا سازی با محیا ،امکانای و نیروها که
این آموزل در بدو ورود میباشد؛ ج -آموزل ضمن خدمت ،به سب

ت ییرای علم و تکنولوژی

در جهان ،این آموزل برای تمامی افراد الزم است (میرکمالی.)235-240 :1385 ،
آموزل تجربهای است مبتنی بر یادگیری و به منظور ایجاد ت ییرای نسبتاً پایدار در رفتار فرد تا
او را قادر به انجام کار و بهبودبخز تواناییها ،ت ییر مهاریهلا ،دانلز ،نگلرل و رفتلار اجتملاعی
نماید؛ بنابراین آموزل به مفهوم ت ییر دانز ،نگرل و تعامل بلا همکلاران اسلت .آملوزل مسلتلزم
استفاده از برنامههای پیزبینی شدهای اسلت کله شایسلتگیهای موجلود در کارکنلان را تقویلت و
موج

کس

دانز ،مهاری و تواناییهای تازه در فرد میگردد ،بله گونلهای کله بهبلود عملکلرد

ش لی را تسهیل مینماید (سیدجوادین.)274 :1383 ،
آموزل ،فراگیری تخصصها ،مهاری ها ،شناخت و آگاهی است که فرد را در جهت پل یرل
سمت جدید و یا انجام وظایف مختلف در هر مقطع زمانی خاصی کله از پلیز تعیلین شلده اسلت،

آماده و تجهیز مینماید (سیف.)26 :1374 ،
نکتهای که در اک ر تعاریف آموزل به چشم میخورد ،ارتقای سطح آگاهی و دانلز اسلت و
در حقیقت آموزل فقا به معنای برنامهریزی و اجرای دورههلای آموزشلی نیسلت ،بلکله آملوزل
زمانی معنا و مفهوم پیدا میکند که منجر به افزایز سطح دانز ،معلوملای و مهاریهلای آملوزل
بیننده شده باشد ،در آموزل باید به دنبال این اهدا) بلود؛ و ایلن هلد) (افلزایز مهلاری) بلرای
دانشجویان دورههای افسری ،تنها در اردوهای صحرایی و رزمی پایان دوره محقن خواهد شد.
دکتر سیاوشی فرآیند آموزل را به سه مرحله تقسیم مینماید:
الف -انتقال ایالعای :این ایالعای ،واقعیتهای الزم را برای سازگاری و عملکرد اهربخز بلرای
آموزلبیننده فراهم میکند (سیاوشی.)18 :1379 ،
ب -ایجاد نگرلها :اگر قرار است تمرینها و برناملهها موفقیلتآمیز باشلد ،ت ییلر نگرلهلا حلاهز
اهمیت است .بنابراین ،متخصصان بسیاری در رشته آموزل احسا
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درباره ش ل یا رشته خاصی کافی نیست .اعمال موفقیتآمیز این جنبله از آملوزل اغلل

سلخت و

ارزشیابی موفقیت آن دشوار است (سیاوشی.)48 :1379،
پللرورل مهاریهللا :بسللیاری از برنامللههای آموزشللی کلله بللرای پللرورل مهاریهللای خللان
یرحریزی شدهاند ،ضمن خدمت اعمال میگردند .با وجود این ،دست اندرکاران رشلته آملوزل،
پیوسته روی ابزارهلا و فنلون تلازهای کلار میکننلد کله خلود را موافلن بلرآوردن نیازهلا بله هملان
صوریهای واقعبینانه تجارب کال

درسی که مهاریها میتوانند در آنجا پرورل یابند ،کردهاند

(سیاوشی.)51 :1379،
یادگیری
اما مرحله بعد از آموزل که هد) از آموزل نیز همین مرحله میباشد ،ایجاد فرایند یادگیری
است .یادگیری عباری از فرایند ت ییرای نسبتاً پایدار ،در رفتلار بلالقوهی فلرد ،بلر اهلر تجربله اسلت
(شعبانی .)12 :1371 ،یادگیری ،ت ییر نسلبتاً پایلدار در رفتلار منلتج از تجربله اسلت .نکتله مهلم ایلن
تعریف این است که ت ییر در رفتار باید رخ دهد تا یلادگیری اتفلاق افتلد .ایلن ت ییلر بایلد فراتلر از
احساسای آنی باشد و از تجربه ناشی گردد .اردوهای آموزشی رزمی پایان دوره که یراحی فضای
آن نزدیک به واقعیت باشد ،می تواند چرخه آموزشی را یوری تکمیل نماید که منتج بله یلادگیری
اهربخز و پایا در دانشجویان شود.
بنابراین میتوان گفت که یادگیری عباری است از کس
موج

دانز و مهاری حاصل از تجربه که

ت ییر دایم در رفتار گردد .یادگیری امری تدریجی است که همراه بلا رشلد ،ت ییراتلی را در

فرد ظلاهر میسلازد و کوشلز مربّلی ،جزیلی از جریلان کللی یلادگیری میباشلد؛ نتیجله ایلن کله
"رشد"عامل مؤهر در امر یادگیری است ،همچنین کس

معلومای و تجربیلای نیلز زیربنلای کسل

معلومای جدید خواهد بود .یادگیری تنها محفوظای نیست ،بلکله یلادگیری بله معنلی ت ییلر رفتلار
است .این ت ییر رفتار ممکن است در جهت م بت یا منفی باشد .از این نظلر یلادگیری هلم بله معنلی
کس

دانز و هم به معنی ت ییلر رفتلار از راه تجربله اسلت؛ مل الً کسلی کله آملوزل بلهکارگیری

سالحی را دیده باشد ولی نتواند در عمل آن را به کارگیرد ،میتوان گفت یادگیری صوری نگرفته
است ،زیرا رفتار قبل و بعد از آموزل او هیچ ت ییر قابل مالحظهای نکرده است .یلادگیری هیچگلاه
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متوقف نمیشود ،بلکه به یلور پیوسلته تلا آخلر عملر ادامله دارد .تعللیم و تربیلت ،هلد) و جهلت
یادگیری را متوجه مسایل و مفاهیم خان مینماید (معاونت آموزل نزسا.)25 :1384 ،
در سازمان های یادگیرنلده ،سله سلطح یلادگیری متملایز املا ملرتبا بله هلم وجلود دارد و ایلن

سازمانها ،قابلیت تشوین و حداک رسازی یادگیری در هر سه سطح را توسعه میدهند (ملارکواری،
.)35 :1385
یادگیری فردی ،اشاره به ت ییر مهاریهلا ،بینزهلا ،دانلز ،گرایزهلا و ارزلهلا دارد کله از
یرین مطالعهی شخصی ،آموزلهای مبتنی بر فناوری و مشاهده ،کس

میشود .یادگیری تیمی یلا

گروهی مربوط به افزایز دانز ،مهاریها و شایستگیهایی است که در داخلل گروههلا بله دسلت
میآیند .یادگیری سازمانی ،بیانگر قابلیت توسعهیافتهی فکری و بهرهوری است که از یرین تعهد به
آنها برای بهبود مستمر در سراسر سازمان حاصل میشود " .دنیا کینال "1معتقد است که هنگامی
که شایستگی جدیدی در سازمان به اهبای رسیده باشد ،یادگیری وجود دارد .شایستگی میتواند در
سطوح انفرادی ،میان فردی ،تیمی و سازمانی نشان داده شود ،سطوح یادگیری تعاملی و به یکدیگر

وابستهاند (شهالهی.)49 :1388 ،
یکی از آموزلهایی که نقز مهمی در کارآیی نیروهای رزمی ایفا مینماید آملوزل نظلامی
است ،خصوصاً در صدر اسالم آموزلهای نظامی به صوری عملی در جنگها و نبردها به اجرا در
میآمد .لشکر پا از یی مسافتهایی یوالنی و گ شتن از موانع مختلف به دشمن میرسید و با او
نبرد میکرد .این لشکرکشی نیاز به آموزلهای متعدد در زمینههای زیر داشت.
تحمل گرسنگی و تشلنگی در بیابلان ،تحملل شلرایا جلوی نامسلاعد ،خلواب در فضلای بلاز،
صرفهجویی در مواد غ ایی و قناعتکردن به مقداری از آن ،کمک به جنگجویان دیگر ،چگونگی
بهرهگیری از منابع فراوان محلی ،کندن سنگر و گودالها ،شلکار حیوانلای ،چگلونگی برخلورد بلا
اسیر ،اموری که باید هنگام توقف لشکر بله آن اقلدام میشلد ،جملعآوری غنلاهم و پل یرفتن نظلام

1.Dnis Cinla
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توزیع آن ،فراهمکردن آبهای بهداشتی و سرانجام شیوه دفلن کشتهشلدگان ،ایلن املور بله لشلکر
اسالمی نیروی خاصی میبخشید و آنان را برای جنگهایی که با دشمنان در پلیز داشلتند مسلتعد،
نیرومند و مهیا میکرد .آموزل مؤهر ،مستلزم صر) زمان ،توانایی کارکنان و هلدایت و راهنملایی
فرماندهان است .باید فرماندهان آموزل را در تمامی ردهها تحت نظر داشته و ارزیابی کنند.
تبیین هدف
در دانشگاه افسری اگر هد) از آموزل ،باال رفتن توانمندی رزمی نیروها است و این مسلئله
خوب برای مربیان و متربیان و مسئولین در امر آموزل تبیین نشود ،مربیان با تخصلصهای مختللف
نمیدانند چگونه آموزل دهند که نیروها حرفلهای و مهلارتی شلوند؛ اگلر در برناملههای آموزشلی
ترتی

و تقدم درو

و پیز نیازها رعایت نشود ،در ارزشیابی نتیجله درسلتی بله دسلت نمیآیلد و

نتیجه گمراهکننده خواهد بود و به همین خایر باید اهدا) آموزشی از ابتدای دوره به یور صلریح
برای همه (مربی و متربی) مشخص گردد .بلرای م لال یکلی از مهاریهلایی کله جلزء اهلدا) هلم
میباشد و بعد از آموزلهای نظامی فراگیلر کسل

میکنلد ،تیرانلدازی بلا نملره بلاال اسلت .بلرای

رسیدن به این هد) ،نیروها ابتدا باید از نظر جسمی و روحی آمادگی الزم را داشته باشلند ،مربیلان
آنها باید شرایا را برایشان آماده نمایند ،برنامهریزی درو

پیزنیاز قبل از مهاری تیراندازی را به

آنها اراهه دهند تا در نتیجه نیروها بتوانند خوب آموزل ببینند و در مرحله ارزشلیابی نتیجله الزم را
کس

نمایند.
محتوای آموزش
پا از تبیین و انتخاب هد) ،محتوای برنامه درسی انتخاب و سازماندهی میشلود .نخسلتین

گام برای ایجاد امکان برای تحقن هد) ،انتخاب محتوای آموزشی مناس

و مطلوب اسلت .چلون

محتوا وسیلهای برای رسیدن به اهدا) محسوب میشود .بنابراین دستیابی به هلر یلک از اهلدا)
برنامله از یریلن محتلوا و تجلارب یلادگیری کله بلرای یادگیرنلده در نظلر گرفتله میشلود حاصللل
میگردد.
محتوا ،اصول و مفاهیمی است که به شاگردان اراهله میشلود تلا ورود آنلان را بله فعالیتهلای
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آموزشی میسر و رسیدن آنان را به هد)های اجرایی امکانپ یر سازد (شلعبانی .)211 :1371 ،اگلر
محتوای آموزشی دورههای افسری که شامل آموزلهای تئوری و تمرینلای عمللی در یلول دوره
میباشد ،بهصوری علمی برنامهریزی نشده باشد ،دانشجویان افسری نه تنهلا بله هلد)های رفتلاری
تعریفشده در اردوهای رزمی پایان دوره نخواهند رسید ،بلکه ممکن است دچار آسی ها و تلفای
جسمی و روحی-روانی گردند.
آموزش نظامی
مطالعه و آموزل علمی مساهل نظامی به فریضهای تبدیل شلده اسلت کله هلیچ ملتلی را از آن
گریزی نیست و کشوری که میخواهد از یک جنگ و بحلران نظلامی غیلر منتظلره سلربلند بیلرون

بیاید ،ناگزیر در زمان صلح و قبل از شروع بحران ،باید تمهیدای علمی دراز مدتی را تدارک ببیند.
تعریف آموزش نظامی
آموزل نظامی امری مستمر و پیوسته است که نه تنهلا شلامل فراگیلری و کسل

مهاریهلای

مقدماتی ،تخصلص های دانشلی و شلناخت الزم در جهلت انجلام صلحیح وظلاهف اسلت؛ بلکله در
برگیرنده تمرینای و اجرای پیوسته آموختهها نیز میباشد .آموزل نظامی ،الف -به کلیه فعالیتهای
رسمی ایالق میشود که افراد یا یگانها را برای اجرای وظیفه یا ش ل آملاده میسلازد .ب -عمللی
است برنامهریزی شده ،هماهنگ شده و مداوم که در کلیه فراگیران ،مهاریها و حاالتی را توسلعه

میدهد که انجام مرموریت را تضمین خواهد نمود (رستمی.)39 :1386 ،
دیدگاه مقام معظم رهبری در رابطه با آموزشهای سپاه
« ...به آموزل در سپاه باید یک شکل کامالً دقین و جدّی داده شود ،این دورههای آموزشلی
اعم از دورهی درجهداری ،دورهی افسری ،دورهی تخصصی تا دورهی فرماندهی و ستاد را بایسلتی
همهی کادرهای سلپاه بله تلدریج ببیننلد .هلرکا آن دورهای را کله در حلدل اسلت و شایسلتهی
اوست ،باید ببیند .این دورههلا محصلول تجربیلای حرکلت علملی ،نظلامی در یلول تلاریخ اسلت،
وجود شان مانند علوم دیگر الزم است .ما چطور علوم فیزیلک ،عللوم انسلانی ،عللوم شلیمی ،عللوم
مکانیک و بقیهی علومی را که دنیا در آن ها پیشرفت کرده و تجربیاتی کس
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و اقرار به فایده می آموزیم ،علوم نظامی را هم همین یور باید آموخت .شما یلک نیلروی مکتبلی و
انقالبی و خول روحیه و دارای ویژگیهای خان خودتان هستید .این ویژگی علوم نظلامی را هلم

باید به خودتان اضافه کنید تا واقعاً گل سرسبد ارتزهای جهان باشید» (مقام معظم رهبری.)1370 ،
اهمیت ایمنی و اقدامات تأمینی در آموزشهای نظامی
فرماندهان ،مسئوالن و مدیران سپاه میبایست همه تمهیدای و فعالیتهلا را بلرای گسلترل و
توسعه فرهنگ ایمنی و اقدامها ی پیشگیرانه جهت تقلیل وقوع سوانح و حوادث ،تلفای و ضلایعای
انسانی و خساریها ی مالی در سطح سازمان خود به عمل آورند .در این راستا حفظ منابع و نیلروی
انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایههای سپاه و حفظ سالمتی جسمی و جانی آنها که از نظر شرع
مقد

اسالم مورد توجه قرار گرفته است و برابر آیه  32سوره مبارکه ماهده بنا بله فرملوده خداونلد

متعال در قرآن کریم:
" وَ مَن اَحیاها فَکَاَنّما اَحیا النّا ِ جَمیعَا"
" و هرکسی نفسی را حیای بخشد (از مرگ نجای دهد) م ل آن است که همه مردم را حیای
بخشیده است".
دانشگاه امام حسین علیهال سالم نیز به عنوان یکی از ارکان بسیار مهم در سازمان سپاه کله مسلئولیت
تربیت و آموزل نیروی انسانی را برعهده دارد از این قاهده مست نی نبوده و بایستی این اصل را مورد
توجه جدی قرار دهد.
نظر به اینکه اقدامای ترمینی و حفاظتی در هر رده از وظایف اصلی فرماندهان بوده و بایستی در
سربازخانهها  ،اماکن نظامی و انتظامی ،همچنلین هنگلام راهپیملایی آموزشلی و تلاکتیکی ،آملوزل
تیراندازی ،کارهای فنی و انجام خدمای داخلی و نگهبانی ،اقدامای ترمینی الزم را به عمل آورده و
ضمن تهیه و ابالغ رول جاری و دستورای مقتضی به کارکنلان جمعلی ،اجلرای صلحیح اقلدامای
مزبور را از آنها بخواهند .بدیهی است فرماندهان ،رؤسا و مدیران نیز در حوزه مسئولیت خود ملزم

به اجرای اقدامای باال میباشند (ماده  62آییننامه انضبایی نیروهای مسلح).
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با توجه به موارد فوق و عنایت به ک ری نیروی انسانی مصلمم ،ملؤمن و متعهلد بسلیجی ،ضلروری
دارد سپاه در درون سازمان خود ،با یراحی و اجرای اردوهای رزمی با کمترین آسی ها و تلفلای،
بهترین شرایا را برای بهبود و بهسازی اهربخشی آموزلهای نظامی خود صوری دهد تا نیروهلای
فارغ التحصیل از این دانشگاه بتوانند به عنوان افراد سالم و پرشور و با نشاط و بلاانگیزه و پرتلوان بله
ادامه خدمت در یگانهای خود بکارگیری گردند .ایالعلاتی کله در نتیجلهی ایلن تحقیلن حاصلل
میشود به دستاندرکاران ،برنامهریزان و تصمیمگیران بخزهای مختلف سپاه و دانشگاه افسری و
تربیت پاسداری امام حسین علیهالسالم بهویژه بخز آملوزل و مربیلان و فرمانلدهان مربویله ،ایلن
امکان را میدهد تا با آگاهی از این نقاط ضعف و قوی بهتر از گ شته عمل کنند؛ زیرا بلا آگلاهی
یافتن از این ضعفها و قویها است که ملیتلوان در هلر سلازمانی ،از جملله سلازمان سلپاه تحلول
بنیادین در آموزلها و اردوهای رزمی ایجاد نملوده؛ در نتیجله ،شلاهد خالقیلت ،ابتکلار ،موفقیلت
تاللها و اهربخشی آنها بود .از جمله اقدامای مؤهر و مفیلدی کله در راسلتای مقابلله بلا تلفلای و
افزایز آسی ها میتوان انجام داد ،اجرای آموزلها و اردوهای رزمی استاندارد مطلابن بلا اصلول
علمی و تجربی است.
تمرینات و اردوهای رزمی
در یی تمام مقایع سه گانه آموزل و بهویژه دورههای آموزل افسری در سپاه ،سلیر اجلرای
اردوهای رزمی و تمرینای نظامی ت ییرای ساختاری و شکلی زیلادی را چله از لحلاظ یلول ملدی
اردوها ،چه از لحاظ تعداد اردوها در یک دوره آموزشی و چه از لحاظ کیفیت تمرینلای و هلم از
لحاظ محیا اجرای اردوهای رزمی داشته است.
این اردوها در دورههای اول و با توجه به فضلای جنلگ و نیازمنلدیهای سلازمان سلپاه ،بسلیار
کاربردی و با جدیت اجرایی میشده است .مدی اردوها هم با توجله بله نیلاز جبهلههای جنلگ بله
نیروهای انسانی و سایر موارد مت یر بوده است؛ اما چیزی کله حلاهز اهمیلت اسلت ،تعلداد تلفلای و
آسی های این دورهها با توجه به جدیت غیر علمی در کلار ،علدم آملادگی نیروهلای آموزشلی بلا
توجه به عدم اعمال اصل فشار تدریجی و همچنین کم تجربگی مربیان و فرماندهان آن دوران ،قابل
توجه بوده است.
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به تدریج و پا از پایان دوران جنگ تحمیلی ،آموزلهلای نظلامی قوارهمنلدتر و مربیلان مربویله
مجربتر شدند و تا به امروز که سپاه به مرموریت خلود بله صلوری راهبردیتلر مینگلرد ،نیلاز بله
اجرای تمرینای و اردوهای رزمی در فضاها و محیاهای متنوعتری را یل

میکند .لل ا اردوهلای

آموزشی-رزمی و تمرینای صحرایی ،تطابن بیشتری با اصول علملی پیلدا کلرده اسلت؛ و همچنلین
اردوها را در محیاهای مختلف ج رافیایی برگزار مینماید تا نیروهای سلپاه بنلا بله نلوع مرموریلت
ابالغی در هر شرایا زمانی و مکانی بتوانند انجام وظیفه بنمایند .از این رو شاهد کلاهز چشلمگیر
تلفای و آسی های آموزشی در اردوهای رزمی کنونی نسبت به اردوها و تمرینای رزملی گ شلته
میباشیم؛ اما به هرحال و با توجه به ترکیدای فرماندهان به ویژه فرمانده معظم کل قوا مدظلهالعالی،
نسبت به حفظ منابع انسانی و توجه به اصول ایمنی ،انسانی و شرعی ،بایستی نسبت به ح ) تلفلای
و آسی های احتمالی در آموزلهای نظامی ،حساسیت ویژهای وجود داشته باشد.

تمرین تاکتیکی و انواع تمرین نظامی
تمرین کردن عملیای :تمرین تاکتیکی است کله یرحهلای واقعلی را کله بلرای مرموریلت
رزمی مشخصی پیزبینی شدهاند از آغاز تا پایان تکرار مینمایند .این تمرین ممکلن اسلت چنلدین

بار انجام شود (رستمی.)285 :1386 ،
این نوع تمرین برای یگانهای کوچک بسلیار مناسل

اسلت .ضلمن اینکله اصلول عملیایهلا

آملوزل داده میشلود ،فرمانلدهان و مربیلان میتواننللد نقلاط ضلعف را گوشلزد کلرده و نیروهللای
عملکننده آن را بریر) میکنند .واحدهای کوچک به لحاظ حجم کم میتوانند به بهتلرین وجله
در این تم رینای شرکت کنند و مطال

مربویه را عمالً تمرین نمایند .بهتلر اسلت در ایلن تمرینلای

نیروهای خودی و دشمن فرضی (نیروهای خودی که بجای دشمن نقز ایفا میکنند) حضور کامل
داشته باشند و عالوه بر یراحی به اجرای تمرین بپردازند ،در اینجا است که تمرین شکل کامل خود
را پیدا خواهد کرد .این تمرین صحنه آزمایز بسیار مناسبی برای یگانها و فرماندهان آنها خواهد
بود .بهتر است در این تمرین افراد به گروه های کوچک تقسیم شده و فرمانده یا استاد به راهنملایی
آنها بپردازد .تمرین در صحنه معموالً توسا یک تیم ،راهنمایی و کنترل میشود که معملوالً یلک
نفر سراستاد مسلئولیت ایلن گلروه را برعهلده دارد و افلراد خلود را بلرای ارزشلیابی بهتلر تملرین و
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راهنمایی عناصر عملکننده توجیه مینماید (سلمانی.)26 :1389 ،
مالحظات مؤثر در طراحی تمرین در صحنه عتاکتیکی):
 .1تجربیای گ شته ،احتیاجای کنونی و یبیعت جنگ آینده
 .2نیروهای شرکتکننده
 .3سطوح آموزل
 .4تسهیالی موجود
 .5محدودیتهای ایمنی
 .6مشخصای منطقه عملیای
 .7زمان موجود

 .8ابالغ رده باال (سلمانی.)34 :1389 ،
انواع تمرینات تاکتیکی

الف) تمرین روی مدل زمین :تمرین تاکتیکی است که در آن از جعبه شنی یا سایر ملدلهای زملین
به جای خود زمین استفاده میشود .نیروهای خودی و دشمن به وسیله عالیم و ماکتهلا نشلان داده
می شوند .تمرین روی مدل زمین ممکن است به وسیله سخنرانی ،همایز ،نمایز یلا تملرین عمللی
اراهه شود و همچنین میتوان از آن برای اراهه آموزل انفرادی و یگانی استفاده نمود.
ب) تمرین روی زمین :تمرینی تاکتیکی است که در آن گسترل و حرکت عدههای نمایشلی روی
قطعه زمین بخصون یرحریزی شده و مورد بحلث قلرار میگیلرد .ایلن تملرین بلهویژه بله منظلور
آموزل فرماندهان یگانهای کوچک در تشخیص و فن شناسایی زمین مفید است.
تمرین روی نقشه :در این تمرین ،نقشه تنها راهنمای ما برای زمین است .این تمرین بهویژه جهت
آموزل اصول فرماندهی و فنون و رولهای ستادی برای فرماندهان و ستادهای تیپ ،لشگر و
یگانهای بزرگ مفید است (رستمی.)286 :1386 ،
ی) مانور روی نقشه :به یور کلی مانور روی نقشه شامل اراهه یک وضعیت تاکتیکی بلا نشلاندادن
قسمتهای برجسته آن در روی یک نقشه یا کاللک و بیلان خواسلتههایی اسلت کله متضلمن تهیله
برآوردها ،تصمیمای ،یرحها و دستورای به وسیله کسانی که به عنوان فرمانلدهان و افسلران سلتاد
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عمل میکنند ،می باشد؛ این تمرین تاکتیکی بلرای ترتیل

تلوالی اعملال فرمانلده و سلتاد در اتخلاذ

تصمیم و اجرای آن به کار میرود (رستمی.)717 :1386 ،
ث) تمرین مشنهای تاکتیکی :این تمرین یکی از رولهایی است که بله کلرای انجلام میشلود و
بیشتر برای آموزل یگانهای کوچک استفاده میشود .در خالل ایلن تملرین ،اصلول تلاکتیکی بله
کرای مورد ترکید قرار میگیرد (رستمی.)288 :1386 ،
ج) تمللرین تللاکتیکی بللدون شللرکت عللدهها :تمرینللی کلله در آن حرکللت و جابجللایی عللدههای
شبیهسازیشده روی قطعه زمین مشخص یرحریزی و بحث میشود .تمرین تاکتیکی بدون شرکت

عدهها برای آموزل فرماندهان و افسران ستاد تا رده تیپ به کار میرود (رستمی.)285 :1386 ،
بررسی علل مختلف بروز آسیبها و تلفات
نبهانی ( )1378در کتاب "ایمنی و حفاظت فنی" معتقد است":مطالعلای و بررسلیهای انجلام
گرفته در سالهای اخیر نشان دهنده این حقیقت است که به یور کللی بلروز سلوانح عللت واحلدی
ندارد و معلول علل فنی ،محیطی و انسانی میباشند".
برحس

تجربه و گزارشای اراههشده از تلفای وارده به فراگیران در اردوهای رزمی آموزشی،

می توان علل و عوامل سوانح و حوادث که منجر به این تلفای میشلود را بله صلوری جلدول زیلر
خالصه نمود:
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چرا فردی که میتواند کاری را بهصلوری بلی خطلر انجلام دهلد ،بله شلیوه مخلایرهانگیزی انجلام
میدهد؟
پاسخ به این سؤال متعدد است؛ شاید تدابیر حفاظتی را بی مورد میداند ،چون به نظر خودل برایز
مسلم است که هر چه پیز آید به آن آگاه است و میتواند از خطر جلوگیری نماید .شاید احسا
میکند که فردی باتجربه است و صالح کار خود را بهتر از هر کا میداند و باالخره ممکن است
از شیوه کار ایمنی بی ایالع باشد ،ممکن است بخواهد در نظر مسئولین مافوق ،خود را بیز از حلد
فرمانبردار نشان دهد و یا شاید بخواهد در کار ،خود مختار بوده و حتی نسبت به دسلتوراتی کله بله
نفع او صادر شده معترض باشد .این یرز برخورد که غالباً جز پرمدعایی ،چیز دیگلری نیسلت ،گلاه
خطرناک است و فرد را وا می دارد تا برای اهبای استقالل خود دست بله کارهلای خطرنلاک بزنلد.
برای تفهیم مضرای چنین یرز برخورد ،باید در دوران آموزشی توضیحای الزم داده شود.
همین موضوع در مورد نادانی و یا آگاهی از شیوههای بی خطر کار نیز صادق است ،زیرا بسیاری از
مشکالی که در امر پیشگیری از حوادث پیز میآیند ،به سلب

کاملل نبلودن آملوزل تخصصلی

میباشد (نبهانی.)218 :1378 ،
مهمترین عوامل روانی ،فیزیولوژیکی که در بروز حوادث و سوانح مؤهر میباشد عبارتند از:
خستگی جسمی و روانی :نبهانی ( )1378در کتاب "ایمنی و حفاظت فنی" در این باره
میگوید:
"البته خستگی های روانی به مساهل محیا خانوادگی و اجتماعی نیز مربوط است کله در ایلن ملورد
میتوان از همکاری مددکاران اجتماعی و روانشناسان و روانپزشکان نیز بهرهمند شد".
مهمترین عواملی که در ایجاد و افزایز خستگی مؤهر هستند عبارتند از:
 .1بی عالقه بودن به کار یا یکنواختبودن کار
 .2کم بودن یا زیاد بودن کار
 .3نداشتن عالقه به محیا کاری ،همکاران و مسئولین
 .4مساهل خانوادگی
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 .5مساهل سیاسی و اجتماعی و روانی
 .6بیماریهای جسمانی و روانی
 .7مطابننبودن کار با توانایی های جسمانی و ذهنی فرد و نیز انجام کار به یرز ناصحیح

 .8شرایا فیزیکی محیا (حراری ،ریوبت ،نور ،فشار ،سروصدا ،تهویه و غیلره) (کلاظمی،
)117 :1377
 .9تجربه و بیتجربگی.
استعداد حادهه :یبن بررسیهای به عملآمده برخی از افراد ،استعداد دچارشدن به حوادث را
بیز از دیگران دارند و آنها را معموالً مستعد حوادث مینامند.
ویژگی روحی و اخالقی :یکی دیگر از علل بروز حوادث که منشاء آنها حالت روحی فرد
است عباری است از اشتیاق فرد به اظهار فضل یا تنفر یا نشاندادن شهامت و مهاری که بدین
ترتی

می خواهد خود را مهم جلوه دهد ،جل

نظر کند و دیگران را به تحسین وا دارد (نبهانی،

.)221 :1378
شتاب بیز از حد ،یعنی تندتر کار کردن از آنچه که وضع روحی و جسمی اجازه میدهد نیز
ممکن است حادههآفرین باشند .عکا این مورد هم صحیح است؛ یعنی فردی که از مهاری خود
آنکه نمیتواند به موقع عمل کند،

مطمئن نیست ،یا به خود ایمینان ندارد ممکن است به سب
مستعد حادهه باشد ،البته استعداد حادهه درجای مختلفی دارد.

شرایا فیزیولوژیکی :منظور از شرایا جسمانی یا فیزیولوژیکی ،مجموعه آمادگیها،
مهاریها و تواناییهای جسمی الزم در فرد ،برای انجام وظایف و مسئولیتهای محوله میباشد.
همیشه فرد باید تواناییها و قابلیتهای الزم را برای انجام کار محوله داشته باشد.
بروز برخی حلوادث در محلیا آموزشلی ،ناشلی از شلرایا جسلمانی و نارسلاییها و معایل
فیزیولوژیکی است ،نظیر ضعف در بینایی یا شنوایی ،نداشتن قدری بدنی کافی ،احسا

سلرگیجه

در ارتفاعای و ام الهم که ممکلن اسلت در وقلوع سلوانح در محلیا آموزشلی تلرهیر داشلته باشلند

(نبهانی.)222 :1378 ،
فشارهای عصبی یا استر  :افرادی که دچار استر
131

میگردند و توان مقابله با آن را از کف

دوفصلنامه علمی پژوهش های علوم نظامی ،سال دوم ،شماره  ،3بهار و تابستان 1400

میدهند ،از جهای جسمانی ،روانی و رفتاری دچار آسی

میشوند و بدین ترتی

است که استر

در سازمان همچون آفتی نیروها را تحلیل میبرد و فعالیتها و تاللها را عقیم میسازد (الوانی،
.)351 :1370
مهمترین عوامل روانی و فیزیولوژیکی که در محیا اردوهای رزمی باعث وارد آمدن تلفلای
و آسی

گردیده ،به صوری زیر جمعآوری شده است:

 .1فقللدان دانللز ،تجربلله ،مهاریهللا و قللوای ذهنللی الزم (عللادای ناصللحیح و نداشللتن
آموزلهای ایمنی الزم)
 .2از دست دادن تعادل هنگام تیراندازی
 .3سهلانگاری و بیاحتیایی و نیز احتیاط بیز از حد و در حد وسوا
 .4انتقامگیری از افراد به دالیل مختلف
 .5وجود اختالفای بین افراد
 .6شوخیهای بی مورد توسا سالح
 .7حوا پرتی و فرامولکاری
 .8تجربه و اتکای به نفا افرایی
 .9عدم رعایت عمدی دستورای و قصد اخالل و ضربهزدن
 .10خلنوخوی تند و عصبیبودن و آمادگی برای تحریک
 .11خستگی روانی
 .12تظاهر به شجاعت ،غرور ،ابراز خودنمایی ،جل

توجه و کس

محبوبیت

نقش آموزش در پیشگیری از بروز سوانح
با توجه به مطال

قبلی مبنلی بلر عللل حلوادث و سلوانح در هلر سلازمان و فعالیلت ،میتلوان

نتیجهگیری کرد که سازمان های نظامی و مراکز آموزشی نیز به دور از این موارد نیستند؛ ل ا ضلمن
در نظر داشتن آن موارد باید نقز کیفیت و سطح آموزل را نیز در پیشگیری از بروز این سلوانح و
تلفای از نظر دور نداشت.

132

بررسی تأثیر تمرینات نظامی بر کاهش تلفات و آسیبها روی دانشجویان در اردوهای رزمی دانشگاه...

اصللوالً آمللوزل را میتللوان برنامللهای دانسللت کلله یللی اجللرای آن ،افللراد میتواننللد آگاهیهللا و
مهاریهای الزم را با توجه به گرایز ها و عالین خود بلرای ایفلای نقلز معلین و ملؤهر در جهلت
تحقن اهدا) خاصی فرا گیرند و به کمک آن قدری درک ،تجزیهوتحلیل و شناخت افراد افزایز

یابد (نبهانی.)206 :1378 ،
بنابراین میتوان با آموزل از میزان حوادث کاست .اگر به این موضوع توجه داشته باشیم کله
اک ر افرادی که حادهه ایجاد میکنند ،آگاهی کامل از آن ندارند (ایلن موضلوع را نیلز خلود قبلول
دارند) ،این حقیقت مشخص می شود که اگر همه افراد آموزل مناسل

و صلحیحی در زمینله کلار

ببینند ،هرگز اشتباه عمل ،سهلانگاری در مسئولیت و در حقیقت حادههای نخواهیم دیلد (کلاظمی،
.)63 :1387
غالباً حادهه به این دلیل اتفاق میافتد که فرد میداند در معلرض خطلر قلرار دارد و نیلز ممکلن
است از این جریان ایالع داشته باشد ،ولیکن نمیداند چگونه و به چله یریقلی از خطلر جللوگیری
کند .آموزل ،مهاریها ی الزم و ایالعای کافی را به افراد بلرای مقابلله بلا خطلرای در ایلن قبیلل

موارد عرضه میکند و باعث افزایز قوی قل و اعتمادبهنفا آنها میشود (کاظمی.)65 :1387 ،
در آموزل ،مربیان ضمن آشنا کردن فراگیران با مساهل نظامی ،نکای حفلاظتی و ایمنلی را بلا
توجه به نوع آموزل برایشان تشریح میکنند .در عین حال ،ضمن آشنایی با آموزلها ،مخلایراتی
که باید آماده مواجهه با آنها باشند و تدابیر عملی پیشگیری از حوادث را به آنها تعلیم میدهند و
وظایفی که به عهده آنها است را بیان میکنند.
آموزلها از اقدامای بسیار مؤهر و مفید در افزایز سلطح ایمنلی ،اجلرای مقلررای و ضلوابا
ایمنی و ارتقای سطح انضباط در محیاهای کار میباشد .ضمناً الزم است که شلدیداً کنتلرل شلود
که مقررای و ضوابا ایمنی به مرحله اجلرا درآینلد .اغملاض در مقابلل سلهلانگاری افلراد خلایی

نسبت به مسایل ایمنی و حفاظتی ظلم به آنها است ،نه کمک (کاظمی.)65 :1387 ،
میرسپاسی ( ) 1376در پژوهشی تحت عنلوان عللل بلروز سلوانح چنلین نتیجله میگیلرد کله از
مهمتر ین علل بروز سوانح ،عوامل انسانی ،فیزیکی و امکانای آموزشی است .بدین معنا که هر قلدر
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سازمان عوامل انسانی متناس

و مجرب با خود داشته باشد اعلم از اسلتاد ،ملدیر و غیلره و هلر قلدر

عوامل فیزیکی مانند فضای کال

در

و غیره متناس تر باشد ،به همان میزان حفظ منلابع انسلانی

بیشتر است و در نهایت هر قدر امکانای آموزشی مانند تکنولوژی آموزشی بیشتر باشد ،امکان بروز
سوانح کمتر است.
بنابراین مهمترین اقدامای جهت کاهز بروز سوانح که مربوط به عوامل انسلانی در اردوهلای
رزمی پایان دوره است ،به شرح زیر میباشد:
 .1گزینز صحیح نیروها
 .2سپردن امر خطیر آموزل به مربیان و اساتید مجرب (سپردن کار به کاردان)
 .3تشخیص افراد مستعد ایجاد سوانح (مربی و متربی)
 .4آموزل علمی و رعایت اصل فشار تدریجی بر فراگیران
 .5برقراری انضباط کاری و نظاری جدی و مستمر در اجرای مقررای ایمنی
 .6فرماندهی ،هدایت ،نظاری و سرپرستی الزم و مؤهر
روش تحقیق
این تحقین بهصوری کاربردی و بله رول توصلیفی تحلیللی انجلام شلده اسلت .بلا توجله بله
مطالعای و بررسیهای انجامشده مطابن موضوع این پژوهز ،پرسشنامهای با توجله بله عللل اصللی
تلفای اردوهای رزمی که نتیجه ضعف و نقص در تمرینای آموزشی یلول دوره میباشلد ،احصلاء
گردید؛ ل ا پا از مشوری و سنجز پایایی و روایی این علل ،مت یرهای در نظر گرفتهشده در ایلن
حوزه توزیع و جمعآوری گردید ،ایالعای کلیه پرسشنامههای جمعآوری شده وارد رایانه شلده و
با استفاده از نرمافزار  spssتجزیه و تحلیل گردیلد .بلرای رسلم نملودار و جلداول از نرمافزارهلای
 excelو  wordکمک گرفته شد.

جامعهی آماری مورد مطالعه:
سؤاالی این تحقین بین  100نفر از خبرگان معاونتهای آموزشی دانشگاه و دانشکده افسلری
( 8نفر) ،ایمنی و پیشگیری ( 6نفر) و همچنین مربیان مجرب ( 6نفر) و اساتید علوم نظامی و عملیای
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( 30نفر) ،فرمانده -مربیان دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیهالسلالم (50
نفر) توزیع و سپا جمعآوری و تجزیهوتحلیل گردید.
تجزیهوتحلیل دادهها
به منظور تحلیل دادهها ،با ارایه شاخصهای آماری مؤلفلهها و اسلتفاده از آزملون  tو آزملون
فریدمن و بعد از دستهبندی مت یرها با تفکیک سطوح ،گویههای مختلف مطابن با درصلد پاسلخ بله
آنها از یر) پاسخگویان به ترتی

مرت

شد .اینکار ضمن مشخصکردن علل آسی ها و تلفلای

موجود در اردوهای آموزشی-رزمی دانشلجویان دانشلگاه افسلری و تربیلت پاسلداری املام حسلین
علیهالسالم و اراهه راهکارهایی مناس

به منظور کاهز این تلفلای و آسلی ها در حلوزه تمرینلای

آموزشی یول دوره از نظر پاسخگویان ،راهکارهای مناس

در هر حلوزه مشلخص و اولویتبنلدی

میشوند که منجر به یک تحلیل کلی از موارد م کور میگردد.
جدول شماره  -1آزمون  tتک نمونهای (تفاوت میانگین مؤلفهها با میانگین سطح متوسط)

مؤلفهها
کیفیت و سطح آموزشهای تئوری و
عملی فراگیران در طول دوره
تکرار تمرینات و کار خواستههای
تئوری و عملی از فراگیران در طول
دوره آموزشی
استفاده از روش فشار و سختی
تدریجی آموزشها و تمرینات در طول
دوره
وجود تناسب سطح و مدت دورههای
آموزشی با نوع تمرینات رزمی در
اردوگاه
کیفیت سالحها ،مهمات و مواد منفجره
برای مربیان و فراگیران در تمرینات
شناسایی دقیق و طرحریزی جزءبهجزء
برای هر تمرین و قبل از شروع اردو

درجه

تفاوت

آزادی

میانگینها

41.393

96

2.20103

.000

29.579

96

2.03608

.000

31.169

96

1.93299

.000

24.878

96

1.76804

.000

26.957

96

1.86082

.000

29.286

95

1.92708

.000

آماره
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انتخاب محیط مناسب برای اجرای
تمرینات اردوگاهی
اجرای مناسب و اصولی تمرینات
اردوگاهی
انتخاب زمان مناسب برای اجرای
تمرینات
در نظر گرفتن مدت کافی برای اجرای
هر تمرین
انتخاب مکان مناسب اجرای تمرینات

32.190

96

1.94330

.000

31.833

95

2.00000

.000

24.813

96

1.86082

.000

23.831

96

1.90206

.000

37.768

96

2.00515

.000

همانطور که در جدول  1مالحظه میشود سطح معناداری تمام مؤلفهها  p<0.001میباشد .با توجه بله ایلن
امر میتوان نتیجه گرفت که تفاوی معناداری میان نظر پاسخدهندگان با سطح متوسا وجلود دارد و اغلل
افراد برای پاسخگویی به سؤاالی از گزینههای زیاد و خیلی زیاد استفاده نموده و مؤلفههای موجود در ایلن
حوزه را باالتر از حد متوسا ارزیابی نمودهاند.
جدول شماره  - 2نتایج آزمون فریدمن

تعداد

95

آماره کا اسکوئر
درجه آزادی
معنادار

42.364
10
.000

نتایج جدول شماره  1نشان میدهد معنیداری محاسبه شده برای مؤلفههای حوزه فراگیران در
سطح الفای  p<0.001کوچکتر بوده است ،ل ا بین تاهیر مؤلفلههای ایلن حلوزه تفلاوی معنلاداری
وجود دارد .رتبه مؤلفهها در جدول زیر نمایز داده شده است.
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رتبه میانگینی

مؤلفه

رتبه
1

کیفیت و سطح آموزلهای تئوری و عملی فراگیران در یول دوره

7.32

2

تکرار تمرینلای و کلار خواسلتههای تئلوری و عمللی از فراگیلران در

6.52

یول دوره آموزشی
3

اجرای مناس و اصولی تمرینای اردوگاهی

6.17

4

انتخاب مکان مناس اجرای تمرینای اردوگاهی

6.09

5

انتخاب محیا مناس برای اجرای تمرینای اردوگاهی

5.94

6

ارتبللاط بللین اسللتفاده از رول فشللار و سللختی تللدریجی آموزلهللا و

5.90

تمرینای در یول دوره
شناسایی دقین و یرحریزی جزءبهجزء برای هر تمرین و قبل از شروع

7

5.85

اردوی رزمی
8

در نظر گرفتن مدی کافی برای اجرای هر تمرین

5.79

9

انتخاب زمان مناس برای اجرای تمرینای اردوگاهی

5.71

10

کیفیت سلالح ،مهملای و ملواد منفجلره بلرای مربیلان و فراگیلران در

5.48

تمرینای اردوگاهی
وجود تناس

11

سطح و مدی دورههای آموزشی با نوع تمرینای رزملی

5.22

در اردوگاه

جدول فوق رتبه مؤلفههای مؤهر در کاهز یا افزایز تلفای و آسی های آموزشی را نشان میدهد
که به ترتی

عبارتند از  )1کیفیت و سطح آموزلهای تئوری و عملی فراگیران در یلول دوره)2 ،

تکرار تمرینای و کار خواستههای تئوری و عملی از فراگیران در یلول دوره آموزشلی )3 ،اجلرای
مناس

و اصولی تمرینای اردوگاهی )4 ،انتخلاب مکلان مناسل

انتخاب محیا مناس

اجلرای تمرینلای اردوگلاهی)5 ،

برای اجرای تمرینای اردوگاهی )6 ،ارتباط معنیدار و مؤهری بین اسلتفاده از

رول فشار و سختی تدریجی آموزلها و تمرینای بر دانشجویان در یول دوره )7 ،شناسایی دقیلن
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و یرحریزی جزءبهجزء برای هر تملرین و قبلل از شلروع اردوی رزملی )8 ،در نظلر گلرفتن ملدی
کافی برای اجرای هر تمرین )9 ،انتخاب زمان مناس

برای اجرای تمرینای اردوگاهی )10 ،نلوع و

کیفیت سالحها ی عملیاتی ،مهمای و مواد منفجره برای مربیان و فراگیران در تمرینای اردوگلاهی،
 )11وجود تناس

سطح و مدی دورههای آموزشی با نوع تمرینای رزمی در اردوگاه.

نتیجهگیری و یافتههای پژوهش
تجربه چند ساله محقن و همکاران محترم در تدریا و اجرای تمرینای و حضور در اردوهای
رزمی مختلف و متنوع ،نشاندهنده آسی هایی است که یکی از علل اصلی آن ،ضعف آموزشی در
یول دوره افسری که شامل آموزلهای علمی نظری ،آمادگیهای جسلمی و روحلی – روانلی در
بخز عملی و میدانی است.
البته در تمام این دوران ،رول های مختلف آموزل نظامی برای فراگیران به اجرا گ اشته شده
که ترهیرای م بت و منفی خود را بر سالمت فراگیلران داشلته اسلت؛ املا هرگلز رول هابلت و سلیر
مشخصی وجود نداشته و بنا به سلیقه ،تجربه و هنر مربیان محترم (با رولهای ترییلد شلده یلا نشلده
علمی یا غیر علمی) اجرا میشده که بعضاً با تکیه بر یکی از رولهلای آملوزل صلرفاً نظلری و یلا
فقا آموزل و تمرینای سخت عملی یا تنها آموزل و القای روانی و اعتماد به نفا و یا ترکیبی از
آنها صوری میگرفته است؛ اما مترسفانه در یول این ملدی یلک رول آموزشلی کله بهصلوری
راهکار و رول هابت و یکسانی که منجر و منتج به اهلرای م بلت و مطللوب بلر سلالمت فراگیلران
بشود ،وجود نداشته است .ل ا با عنایت به موارد م کور و ضروری حفظ امنیلت روانلی و سلالمت
جسمی و روحی-روانی دانشجویان و لزوم اجرای منویای فرماندهی معظلم کلل قلوا و ابالغیلای و
بخشنامههای رده های مختلف سازمان سپاه و نیروهای مسلح و ...به منظور نیل به اهدا) یاد شده آن
هم به صوری جامع میبایست به صوری علمی اردوهای آموزشی -رزمی دانشجویان را از زوایای
مختلف بهیور کامل بررسی نمود.
با توجه به اولویتبندی رتبه مؤلفههای این تحقین ،کیفیت و سطح آموزلهای تئوری و عملی
فراگیران در یول دوره؛ تکرار تمرینلای و کارخواسلتههای تئلوری و عمللی از فراگیلران در یلول
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دوره آموزشی؛ اجرای مناس

و اصولی تمرینای اردوگاهی؛ انتخاب مکان مناس

اردوگاهی؛ انتخاب محیا مناس

اجرای تمرینای

برای اجرای تمرینای اردوگاهی؛ استفاده از رول فشار و سختی

تدریجی آموزلها و تمرینای یول دوره؛ شناسایی دقین و یرحریزی جزءبهجزء برای هر تمرین و
قبل از شروع اردوی رزمی؛ در نظر گرفتن مدی کافی برای اجرای هر تمرین؛ انتخاب زمان مناس
برای اجرای تمرینای اردوگاهی؛ نوع و کیفیت سالحهای عملیاتی ،مهملای و ملواد منفجلره بلرای
مربیان و فراگیران در تمرینای اردوگاهی؛ وجود تناس

سطح و مدی دورههلای آموزشلی بلا نلوع

تمرینای رزمی در اردوگاه ،در ارتقلاء اهلدا) آموزشلی و خصوصلاً کلاهز تلفلای در اردوهلای
رزمی پایان دوره بسیار ترهیرگ ار است.
پیشنهادات و راهکارهای بهینه:
در مورد اراهه راهکارهای بهینه در این حوزه میتوان چنین تشلریح نملود کله میتلوان بلا بلاال
بردن سطح آموزلهای تئوری و میدانی با عنایت به رتبه مؤلفلههای مل کور و بلازخوردگیری آن،
در روند کاهز آسی ها و ح ) تلفای ،ترهیرگ ار شویم .ل ا موارد زیر پیشنهاد میگردد:
ارتقاء کیفیت و سطح آموزلهای تئوری و عملی فراگیران در یول دوره با بلهکارگیری مربیلان و
فرماندهان مجرب و مورد تریید معاونت آموزل دانشگاه.
تکرار تمرینای و کارخواستههای تئوری و عملی از فراگیران در یول دوره آموزشلی کله ایلن املر
مستلزم افزایز واحد و ساعای واگ اری به درو
اجرای مناس

اردوگاهی است.

و اصولی تمرینای اردوگاهی بر یبن بخشنامههای ابالغی و سیاسلتهای اتخاذشلده

معاونت ایمنی و ترمینی.
انتخاب مکان و محیا مناس

اجرای تمرینای اردوگاهی که به تریید فرماندهان و مسئولین معاونت

آموزل و متخصصین این امر رسیده باشد.
ترکید جدی بر استفاده از رول فشار و سلختی تلدریجی آموزلهلا و تمرینلای بلر دانشلجویان در
یول دوره به منظور کاهز شوکهای جسمی و روحی در اردوهای پایان دوره
شناسایی دقین و یرحریزی جزءبهجزء برای هر تمرین و قبل از شلروع اردوی رزملی کله بله ترییلد
139

دوفصلنامه علمی پژوهش های علوم نظامی ،سال دوم ،شماره  ،3بهار و تابستان 1400

فرمانده و عملیای اردوگاه رسیده باشد.
در نظر گرفتن مدی و زمان کافی برای اجرای هر تمرین که باعلث علدم عجلله و ایجلاد فلراغ بلال
برای تصمیم گیری و رعایت اصلول ایمنلی و توجیهلای کلافی توسلا مربیلان و مسلئولین ذیربلا
میگردد.
انتخاب سالحهای عملیاتی بلا کیفیلت و بله روز و اسلتفاده از مهملای و ملواد منفجلره اسلتاندارد و
منقضی نشده برای مربیان و فراگیران در تمرینای اردوگلاهی کله نظلاری جلدی و ملداوم معاونلت
ایمنی و اقدامای ترمینی را مییلبد.
رعایت تناس

سطح و مدی دورههای آموزشی با نوع تمرینای رزمی در اردوگاه براسا

معاونت آموزل دانشگاه و آموزل ستاد کل.
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بررسی تأثیر تمرینات نظامی بر کاهش تلفات و آسیبها روی دانشجویان در اردوهای رزمی دانشگاه...
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