
 

 

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

 144-117ص : 1400 بهار و تابستان، 3، شماره دومسال  

ها روی دانشجویان در نظامی بر کاهش تلفات و آسیب ناتیتمر ریتأثبررسی 

 )ع(اردوهای رزمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین
 2، محمد صباغ1زادهلیاسماععلی 

 22/10/1400دریافت:                                                                      

 25/11/1400پذیرش:     

 :چکیده
های میدانی که با مخایرای خاصی همراه است، بایستی اصول، یتفعالهمواره در هر فعالیتی، خصوصاً 

 صلوری یلناایمینان پیدا کرد؛ در غیر  هاآموزلبودن  اهربخزباشد تا به یی حاکم هادستورالعملقواعد و 

یری شلود. یکلی از ایلن خسلارای؛ ناپل جبرانروند آموزل به بیراهه رفته و ممکلن اسلت دچلار خسلارای 

 -کننده در اردوهلای آموزشلی ها و تلفاتی است که ممکلن اسلت بله دانشلجویان شلرکتی آسصدمای، 

های وارده بله ی آسلتحقین دستیابی به عللل و عواملل ملؤهر در تلفلای و  اینهد( از رزمی وارد آید. ل ا 

السلالم و ارایله پیشلنهادای بلرای کلاهز ایلن یهعلدانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین 

ایلن ی یجلهنتکاربردی و به رول توصیفی تحلیلی انجام شده است. در  صوریبهها است. این تحقین آسی 

( کیفیلت و سلطح 1ی مؤهر در کاهز یا افلزایز تلفلای بله ترتیل  عبارتنلد از: هامؤلفهتحقین، رتبه برخی 

( اجلرای مناسل  و 3 ی تئلوری و عمللیهاخواسلته( تکلرار تمرینلای و کلار 2ی تئوری و عملی هاآموزل

خلاب محلیا مناسل  ( انت5( انتخاب مکان مناس  اجرای تمرینای اردوگاهی 4اصولی تمرینای اردوگاهی 

دار و ملؤهر بلین اسلتفاده از رول فشلار و سلختی تلدریجی یمعن( ارتباط 6برای اجرای تمرینای اردوگاهی 

بلرای هلر تملرین و قبلل از  جزءجزءبلهیلزی ریرح( شناسایی دقیلن و 7و تمرینای بر دانشجویان  هاآموزل

 ها ارایه گردیده است.ی آسدر نهایت پیشنهاداتی برای کاهز این  ؛ وشروع اردوی رزمی

 .تمرینای نظامی، آسی ، تلفای، اردوهای رزمی، فراگیر ها:کلیدواژه
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 مقدمه

شده بدو ورود به سپاه، دانشگاه افسری و تربیت ی و تربیت نیروهای ج بسازآمادهبه منظور 

نقلالب السالم به عنوان یک سیستم آموزشی در سلازمان سلپاه پاسلداران ایهعلپاسداری امام حسین 

هلای یتمرموربنابراین و بلا عنایلت بله ؛ دهدیماسالمی تعریف شده است و به مرموریت خود ادامه 

؛ با توجه به اصلول دکتلرین رزم "رزمی پایان دوره -های آموزشیاردو"واگ اری به این دانشگاه، 

یز بینی شلده ی آموزل عمومی پهادورهو تمرینای پراهمیت در  هابرنامهزمینی، به عنوان یکی از 

تواند در اجرای مطلوب و بلازدهی مناسل  یماست. ل ا اتخاذ یک شیوه صحیح علمی و تخصصی 

 آموزل یاد شده مؤهر باشد.

رزمی برای فراگیران از اهمیت بسیار بلاالیی برخلوردار اسلت.  –های آموزشی برگزاری اردو

گیرنلد، بایلد یموره فلرا ی عمللی در یلول دهلاآموزلآنچه فراگیران در مدی آموزل نظری یلا 

 کاربهبصوری کاربردی و یبن یرح تفصیلی مشخص ابالغ شده و در قال  سناریوی یراحی شده 

 ای که در پایان هر دوره آموزشی باید یک افسر در بعد نظامی یادیجهنتیرند. به عبارتی ماحصل و گ

 آید.رزمی به دست می -یرد، در اردوهای آموزشیبگ

میوه دانز، به کلار  "هَمَرَه العِلمِ العَمَلُ بِهِ "دند: فرمو السالم در این موردیهعل ینامام امیرالمؤمن

العِللمُ مَقلرونٌ َلَلی العَمَللِ،  "فرمایند کله: یمالسالم ترکید یهامام صادق علین همچن 1.بستن آن است

؛ هر کا بدانلد، عملل کنلد و هلر اندعلم و عمل به هم بسته شده " فَمَن عَلِمَ عَمِلَ، وَ مَن عَمِلَ عَلِمَ

 2.کا عمل کند، بداند

ی نظامی به حساب آورد. هاآموزلتوان به عنوان خمیرمایه را می رزمی -آموزشی اردوهای 

به عبارتی اردو پلی است بین آموزل در حوزه نظلر و آملوزل در حلوزه عملل. در یلک توضلیح 

هلای یتقابلظلامی اسلت کله در آن ی یلک مجموعله نهلاآموزلکننلده حلقله یلتکمدیگر، اردو 

                                                                        
 4624 االحکم،  غرر 1
 181 صالمرید،  منیه 2
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هلای رزملی انفلرادی، آملادگی جسلمانی افلراد، یآمادگتکنیکی و تاکتیکی افراد به منظور ارتقلاء 

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

حلوزه فرمانلدهی و  ی فلردی و جمعلی درهامهاریو شجاعت، ایجاد و افزایز  روحیه سلحشوری

گلردد. منظورهلای یادشلده از اردوهلای رزملی، یمیزی و اجلرا ربرنامه، در دانشجویان فرمانپ یری

 هلاآنشروط اصلی آماده به رزم بودن یک نیروی نظامی است که اقدامای میدانی برای رسیدن بله 

 آید.یمیراحی و به اجرا در 

شود، بله یمی افسری توسا اساتید و مربیان یرح هادورههای در  دانشگاه و آنچه در کال       

املا بلرای تکمیلل فرآینلد یلادگیری ؛ گیردیمی نظری آن بیشتر مورد توجه قرار هاجنبهیور عمده 

ی حرکتی و روانی )عمل( آن هاحوزهعلوم نظامی، عالوه بر حوزه شناخت )نظر( نیازمند است تا به 

توانلد در حلوزه رفتلار، ت ییلرای مطللوب و دلخلواه را در توجه نمود. ل ا آموزشی مفید است کله ب

ی رفتارهلای آشلکار هاقال فراگیر ایجاد کند. اگر عملکرد را تجلی ت ییرای ناشی از یادگیری در 

و  "یلادگیری"شده و قابل مشاهده یا تبدیل رفتار بالقوه به رفتار بالفعلل بلدانیم، بایلد پل یرفت کله 

. علت این امر این است که بسیاری از ت ییلرای حاصلل از یلادگیری متفاوتندبا یکدیگر  "عملکرد"

 کند.در عملکرد و رفتار بروز نمی

بنابراین آموزل عملی، شاخصی مطلوب بلرای تکمیلل چرخله یلادگیری اسلت. لل ا چنانچله 

توان انتظلار ی عملی و میدانی در نظر گرفته شود، نمیهاآموزلی نظری و بدون هاآموزلصر( 

اسی در رفتار فراگیران داشت. مسلّم و بدیهی است که ماندگاری تمرینای عمللی و تکلرار ت ییر اس

در یادگیری، اهر بسیار چشمگیر و محسوسی دارد. به عبارتی ترهیر تمرین و تکلرار در فرآینلد  هاآن

اما باید ؛ های روانی و حرکتی انکارناپ یر استیطهحهای مختلف آن به خصون یطهحیادگیری و 

جه داشت که کیفیت اجرای این تمرینای، پشتیبانی آموزشی و کمک آموزشلی، مقلدار و زملان تو

 آن، نقز بسیار مهمی در ت بیت یا عدم ت بیت رفتار دارد.

هلای میلدانی کله بلا مخلایرای خاصلی هملراه اسلت یتفعالهمواره در هر فعالیتی، خصوصاً 

 هلاآموزلبلودن  اهلربخزباشلد تلا بله  یی حاکمهادستورالعملبایستی یک سری اصول، قواعد و 

روند آموزل به بیراهه رفته و ممکلن اسلت دچلار خسلارای  صوری یناایمینان پیدا کرد؛ در غیر 
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ها و ی آسلیری شود. یکی از این خسارای که بسیار مهم است؛ صدمای، ناپ جبرانسنگین و بعضاً 

؛ رزملی وارد آیلد -های آموزشی کننده در اردوتلفاتی است که ممکن است به دانشجویان شرکت

این موضوع با توجه به منویای فرمانده معظلم کلل قلوا و همچنلین ابلالغ فرمانلدهی سلتاد کلل  که

، اهمیت حفظ سرمایه انسانی و تربیت مطلوب و ملؤهر "های ایمنیسیاست" یرامونپنیروهای مسلح 

 بسیار مورد ترکید قرار گرفته است. هاآن

الزم بله  ها، یکلی از اقلدامایوتحلیل سیسلتمیهتجزدر بحث  یور خانو به در علم مدیریت        

و  ، مقایسه وضلع موجلود بلا وضلع مطللوبهاآنمنظور بررسی میزان تحقن اهدا( و یا انحرا( از 

السالم )چه در زمانی باشد. در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیهیمبازخورد  گرفتن

السلالم شد و چه هم اکنون که در دانشگاه املام حسلین علیهیم دیر اصفهان اجرا که در دانشکده ال

گردد( همواره به علل متفاوی با توجله بله کمیلت و تنلوع نیروهلای آموزشلی، مربیلان، یمبرگزار 

ی اردویی و تعلدد هابرنامهنیروهای وظیفه و سایر دست اندرکاران و همچنین به لحاظ حجم کار و 

های مختلفی )خفیف، متوسا و یا شدید( ی آستمرینای رزمی اردویی و... تلفای و  ها ویتمرمور

پیونلدد از یمگردد. حوادهی کله در اردوهلای رزملی بله وقلوع یممتوجه نیروی انسانی با ارزشز 

تلوان از جمله مواردی است که با رعایت نکای ایمنی، آموزشی، توجیهی و تمرینای مختللف، می

یری امکانللای موجللود کارگبللهجلللوگیری نمللود و یللا پللا از وقللوع بللا  هللاآنوقللوع بسللیاری از 

را مهار نموده و یا به حداقل رسانید. مترسفانه در اردوهای مختلف رزمی، شاهد  هاآنشده، بینییزپ

ها و یا بعضاً تلفاتی در نیروهای آموزشی هستیم که نتیجه آن فلوی، مجروحیلت و معلولیلت ی آس

ویان و نیروهای با ارزل سپاه و نظام انقالب اسالمی و بروز خسارای فراوان مادی تعدادی از دانشج

 و معنوی است.

تمرینلای "حلوزه  شلده درانجلام  94تلا  84های این تحقیلن علملی کله در بلازه زملانی سلال

گیرد تا در نهایت به حول و قوه الهلی بله یممورد بررسی قرار  "رزمی یول دوره افسری-آموزشی

رزمی پایان دوره افسلری برسلیم کله بلا کمتلرین -هایی بهینه جهت انجام اردوهای آموزشیکارراه

 رزمی در بین فراگیران مواجه شویم. –های آموزشی تلفای و آسی 

 



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

119 

 مفاهیم نظری

منلابع انسلانی روح و قلل  هلر سلازمان هسلتند و "باید به این نکته بسیار مهم توجه نمود کله 

نسانی سازمان؛ حفلظ و نگهلداری، بهسلازی و آملوزل منلابع انسلانی رسالت اصلی مدیریت منابع ا

است. چنانچه دقت نشود ممکن است در اهر حوادث ناگوار، منلابع انسلانی دچلار صلدمه و نلابودی 

 (.32: 1379شوند )خورشیدی، 

ادامه و با عنایت به مقدمه مقاله حاضر، ابتدا ضروری اجرای آموزل بلرای تحلول و تعلالی  در      

هلای تمرینلای و گلردد و سلپا بصلوری خلان رولیمیروی انسلانی در هلر سلازمان بررسلی ن

 ی نظامی اراهه خواهد شد.هاآموزل

 ضرورت آموزش و یادگیری

هد( آن است که انسان قابلیت  .آیدوقتی سخن از تجدد، تحول و تعالی انسان به میان می

ته باشد و بتواند بر میزان کارآیی خود ت ییر، دگرگونی و هماهنگی با تحوالی اجتماعی را داش

ی او قرار گیرد. هابرنامهشود مگر این که آموزل در سرلوحه تمام بیفزاید. این فرآیند میسر نمی

شما می خواهید پرواز کنید! اما بدون یادگرفتن "گوید: یم 1در اهمیت موضوع آموزل نیچه 

 (.119: 1386)روو(،  "بگیریدتوان پرید. باید اول راه رفتن را فرا پرواز، نمی

هر سازمانی به افراد آموزل دیده و با تجربه نیاز دارد تا مرموریت خود را به انجام برساند و به        

های کارکنان موجود، پاسخ گوی نیاز سازمان باشد، آموزل ییتوانااهدا( خود دست یابد. اگر 

یری با شرایا سازمان پ انطباقهاری، توانایی و ضروری چندانی ندارد؛ اما اگر افراد سازمان فاقد م

گردد. تحول شگر( و سرعت دگرگونی در سازمان نه تنها یمباشند، ضروری آموزل پدیدار 

 مطلوب است، بلکه با هزینه کردن برای آموزل، باید کارکنان را با تحول در سازمان همراه نمود.

و کسی که دانست باید به آن  ندی نزدیک دارندالسالم: علم و عمل پیوبه فرموده امام علی علیه

کند )دشتی، ماند، وگرنه کوچ میعمل کند، چرا که علم، عمل را فرا خواند، اگر پاسخز داد می

1385 :511.) 
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آموزل قبل از شروع خدمت که نوع  -الف: به یور کلی، آموزل در مشاغل مختلف شامل

ی کلی و عمومی مربوط به محیا هاتخصصو آموزل ممکن است کوتاه مدی یا بلند مدی باشد 

یی مربوط به آشنا سازی با محیا، امکانای و نیروها که هاآموزل -شود؛ بکار آموزل داده می

آموزل ضمن خدمت، به سب  ت ییرای علم و تکنولوژی  -باشد؛ جاین آموزل در بدو ورود می

 (.235-240: 1385، )میرکمالیدر جهان، این آموزل برای تمامی افراد الزم است 

تا  ی است مبتنی بر یادگیری و به منظور ایجاد ت ییرای نسبتاً پایدار در رفتار فرداتجربهآموزل         

، دانلز، نگلرل و رفتلار اجتملاعی هلامهاریها، ت ییر ییتوانااو را قادر به انجام کار و بهبودبخز 

تعامل بلا همکلاران اسلت. آملوزل مسلتلزم  بنابراین آموزل به مفهوم ت ییر دانز، نگرل و؛ نماید

های موجلود در کارکنلان را تقویلت و یسلتگیشاای اسلت کله شدهبینی یزپی هابرنامهاستفاده از 

ای کله بهبلود عملکلرد گردد، بله گونلهیمهای تازه در فرد ییتواناموج  کس  دانز، مهاری و 

 (.274: 1383)سیدجوادین، نماید یمش لی را تسهیل 

ها، شناخت و آگاهی است که فرد را در جهت پل یرل ها، مهاریآموزل، فراگیری تخصص      

سمت جدید و یا انجام وظایف مختلف در هر مقطع زمانی خاصی کله از پلیز تعیلین شلده اسلت، 

 (.26: 1374سیف، نماید )آماده و تجهیز می

سطح آگاهی و دانلز اسلت و  خورد، ارتقایای که در اک ر تعاریف آموزل به چشم مینکته      

هلای آموزشلی نیسلت، بلکله آملوزل ریزی و اجرای دورهدر حقیقت آموزل فقا به معنای برنامه

هلای آملوزل کند که منجر به افزایز سطح دانز، معلوملای و مهاریزمانی معنا و مفهوم پیدا می

افلزایز مهلاری( بلرای ایلن هلد( ) ؛ وبیننده شده باشد، در آموزل باید به دنبال این اهدا( بلود

 ی افسری، تنها در اردوهای صحرایی و رزمی پایان دوره محقن خواهد شد.هادورهدانشجویان 

 نماید:یمدکتر سیاوشی فرآیند آموزل را به سه مرحله تقسیم 

های الزم را برای سازگاری و عملکرد اهربخز بلرای ایالعای، واقعیت این انتقال ایالعای: -الف

 (.18: 1379کند )سیاوشی، فراهم می بینندهآموزل

حلاهز  هلانگرلآمیز باشلد، ت ییلر موفقیلت هابرناملهها و ینتمر: اگر قرار است هانگرلایجاد  -ب

کنند که صر( انتقال دانز اهمیت است. بنابراین، متخصصان بسیاری در رشته آموزل احسا  می
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یز این جنبله از آملوزل اغلل  سلخت و آمیتموفقدرباره ش ل یا رشته خاصی کافی نیست. اعمال 

 (.48: 1379سیاوشی،است )ارزشیابی موفقیت آن دشوار 

هللای خللان های آموزشللی کلله بللرای پللرورل مهاریاز برناملله بسللیاری هللا:پللرورل مهاری       

گردند. با وجود این، دست اندرکاران رشلته آملوزل، اند، ضمن خدمت اعمال مییزی شدهریرح

کننلد کله خلود را موافلن بلرآوردن نیازهلا بله هملان ای کلار میرهلا و فنلون تلازهپیوسته روی ابزا

اند توانند در آنجا پرورل یابند، کردهها میبینانه تجارب کال  درسی که مهاریهای واقعصوری

 (.51: 1379سیاوشی،)

 یادگیری

رایند یادگیری باشد، ایجاد فیممرحله  اما مرحله بعد از آموزل که هد( از آموزل نیز همین

ی فلرد، بلر اهلر تجربله اسلت بلالقوهاست. یادگیری عباری از فرایند ت ییرای نسبتاً پایدار، در رفتلار 

یادگیری، ت ییر نسلبتاً پایلدار در رفتلار منلتج از تجربله اسلت. نکتله مهلم ایلن  (.12: 1371)شعبانی، 

افتلد. ایلن ت ییلر بایلد فراتلر از  تعریف این است که ت ییر در رفتار باید رخ دهد تا یلادگیری اتفلاق

احساسای آنی باشد و از تجربه ناشی گردد. اردوهای آموزشی رزمی پایان دوره که یراحی فضای 

تواند چرخه آموزشی را یوری تکمیل نماید که منتج بله یلادگیری آن نزدیک به واقعیت باشد، می

 اهربخز و پایا در دانشجویان شود.

گفت که یادگیری عباری است از کس  دانز و مهاری حاصل از تجربه که توان بنابراین می       

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

باشلد؛ نتیجله ایلن کله یمسلازد و کوشلز مربّلی، جزیلی از جریلان کللی یلادگیری یمفرد ظلاهر 

ی است، همچنین کس  معلومای و تجربیلای نیلز زیربنلای کسل  عامل مؤهر در امر یادگیر"رشد"

معلومای جدید خواهد بود. یادگیری تنها محفوظای نیست، بلکله یلادگیری بله معنلی ت ییلر رفتلار 

است در جهت م بت یا منفی باشد. از این نظلر یلادگیری هلم بله معنلی  رفتار ممکناست. این ت ییر 

یری کارگبلهمل الً کسلی کله آملوزل ؛ از راه تجربله اسلتکس  دانز و هم به معنی ت ییلر رفتلار 

توان گفت یادگیری صوری نگرفته سالحی را دیده باشد ولی نتواند در عمل آن را به کارگیرد، می

گلاه ی نکرده است. یلادگیری هیچامالحظهاست، زیرا رفتار قبل و بعد از آموزل او هیچ ت ییر قابل 
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یلت، هلد( و جهلت و تربته تلا آخلر عملر ادامله دارد. تعللیم شود، بلکه به یلور پیوسلینممتوقف 

 (.25: 1384نماید )معاونت آموزل نزسا، یمیادگیری را متوجه مسایل و مفاهیم خان 

های یادگیرنلده، سله سلطح یلادگیری متملایز املا ملرتبا بله هلم وجلود دارد و ایلن در سازمان      

)ملارکواری، دهند یمدر هر سه سطح را توسعه  ، قابلیت تشوین و حداک رسازی یادگیریهاسازمان
1385 :35.) 

دارد کله از  هلاارزلهلا و هلا، دانلز، گرایزینزب، هلامهارییادگیری فردی، اشاره به ت ییر        

یادگیری تیمی یلا . شودیمی مبتنی بر فناوری و مشاهده، کس  هاآموزلی شخصی، مطالعهیرین 

هلا بله دسلت هایی است که در داخلل گروهیستگیشاو  هامهاریگروهی مربوط به افزایز دانز، 

وری است که از یرین تعهد به ی فکری و بهرهیافتهتوسعهیادگیری سازمانی، بیانگر قابلیت . آیندمی

معتقد است که هنگامی  "1دنیا کینال ". شودیمبرای بهبود مستمر در سراسر سازمان حاصل  هاآن

تواند در شایستگی می. زمان به اهبای رسیده باشد، یادگیری وجود داردکه شایستگی جدیدی در سا

یکدیگر  بهسطوح انفرادی، میان فردی، تیمی و سازمانی نشان داده شود، سطوح یادگیری تعاملی و 

 (.49: 1388)شهالهی، اند وابسته

آملوزل نظلامی  نمایدنقز مهمی در کارآیی نیروهای رزمی ایفا می یی کههاآموزلیکی از        

ها و نبردها به اجرا در ی نظامی به صوری عملی در جنگهاآموزلاست، خصوصاً در صدر اسالم 

رسید و با او یمیی یوالنی و گ شتن از موانع مختلف به دشمن هامسافتلشکر پا از یی . آمدیم

 .های زیر داشتینهزمی متعدد در هاآموزلی نیاز به لشکرکشاین . کردیمنبرد 

تحمل گرسنگی و تشلنگی در بیابلان، تحملل شلرایا جلوی نامسلاعد، خلواب در فضلای بلاز،       

کردن به مقداری از آن، کمک به جنگجویان دیگر، چگونگی یی در مواد غ ایی و قناعتجوصرفه

، شلکار حیوانلای، چگلونگی برخلورد بلا هاگودالیری از منابع فراوان محلی، کندن سنگر و گبهره

ی غنلاهم و پل یرفتن نظلام آورجملعشلد، یمری که باید هنگام توقف لشکر بله آن اقلدام اسیر، امو

                                                                        
1.Dnis Cinla 
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، ایلن املور بله لشلکر شلدگانکشتهی بهداشتی و سرانجام شیوه دفلن هاآبکردن توزیع آن، فراهم

هایی که با دشمنان در پلیز داشلتند مسلتعد، بخشید و آنان را برای جنگیماسالمی نیروی خاصی 

مؤهر، مستلزم صر( زمان، توانایی کارکنان و هلدایت و راهنملایی  آموزل .کردیمهیا نیرومند و م

 ها تحت نظر داشته و ارزیابی کنند.فرماندهان است. باید فرماندهان آموزل را در تمامی رده

 تبیین هدف

در دانشگاه افسری اگر هد( از آموزل، باال رفتن توانمندی رزمی نیروها است و این مسلئله 

 ی مختللفهاتخصلصبرای مربیان و متربیان و مسئولین در امر آموزل تبیین نشود، مربیان با  خوب

ی آموزشلی هابرناملهی و مهلارتی شلوند؛ اگلر در احرفلهدانند چگونه آموزل دهند که نیروها ینم

آیلد و نیازها رعایت نشود، در ارزشیابی نتیجله درسلتی بله دسلت نمییزپترتی  و تقدم درو  و 

خواهد بود و به همین خایر باید اهدا( آموزشی از ابتدای دوره به یور صلریح  کنندهگمراهه نتیج

یی کله جلزء اهلدا( هلم هلامهاریبرای همه )مربی و متربی( مشخص گردد. بلرای م لال یکلی از 

کنلد، تیرانلدازی بلا نملره بلاال اسلت. بلرای یمی نظامی فراگیلر کسل  هاآموزلباشد و بعد از یم

این هد(، نیروها ابتدا باید از نظر جسمی و روحی آمادگی الزم را داشته باشلند، مربیلان  رسیدن به

نیاز قبل از مهاری تیراندازی را به یزپیزی درو  ربرنامهباید شرایا را برایشان آماده نمایند،  هاآن

را ابی نتیجله الزم اراهه دهند تا در نتیجه نیروها بتوانند خوب آموزل ببینند و در مرحله ارزشلی هاآن

 نمایند. کس 

 محتوای آموزش

نخسلتین . شلودی میدهسازمانپا از تبیین و انتخاب هد(، محتوای برنامه درسی انتخاب و 

چلون . گام برای ایجاد امکان برای تحقن هد(، انتخاب محتوای آموزشی مناس  و مطلوب اسلت

یابی به هلر یلک از اهلدا( دستراین بناب. شودای برای رسیدن به اهدا( محسوب میمحتوا وسیله

شلود حاصللل برنامله از یریلن محتلوا و تجلارب یلادگیری کله بلرای یادگیرنلده در نظلر گرفتله می

 .گرددمی

هلای یتفعالشلود تلا ورود آنلان را بله یممحتوا، اصول و مفاهیمی است که به شاگردان اراهله        
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(. اگلر 211: 1371شلعبانی، سازد )یر پ امکان ی اجراییهاهد(آموزشی میسر و رسیدن آنان را به 
ی تئوری و تمرینلای عمللی در یلول دوره هاآموزلی افسری که شامل هادورهمحتوای آموزشی 

ی رفتلاری هاهلد(یزی نشده باشد، دانشجویان افسری نه تنهلا بله ربرنامهعلمی  صوریبهباشد، یم
ها و تلفای ی آسید، بلکه ممکن است دچار شده در اردوهای رزمی پایان دوره نخواهند رسیفتعر

 روانی گردند.-جسمی و روحی

 آموزش نظامی

ای تبدیل شلده اسلت کله هلیچ ملتلی را از آن یضهفرمطالعه و آموزل علمی مساهل نظامی به 

خواهد از یک جنگ و بحلران نظلامی غیلر منتظلره سلربلند بیلرون یمگریزی نیست و کشوری که 

 .صلح و قبل از شروع بحران، باید تمهیدای علمی دراز مدتی را تدارک ببیندبیاید، ناگزیر در زمان 

 تعریف آموزش نظامی

ی هلامهاریآموزل نظامی امری مستمر و پیوسته است که نه تنهلا شلامل فراگیلری و کسل  

های دانشلی و شلناخت الزم در جهلت انجلام صلحیح وظلاهف اسلت؛ بلکله در تخصلصمقدماتی، 

های یتفعالبه کلیه  -آموزل نظامی، الف. باشدنیز می هاآموختهاجرای پیوسته برگیرنده تمرینای و 

عمللی  -ب. سلازدیمها را برای اجرای وظیفه یا ش ل آملاده شود که افراد یا یگانیمرسمی ایالق 

و حاالتی را توسلعه  هامهارییزی شده، هماهنگ شده و مداوم که در کلیه فراگیران، ربرنامهاست 

 (.39: 1386)رستمی،  که انجام مرموریت را تضمین خواهد نموددهد یم

 های سپاهدیدگاه مقام معظم رهبری در رابطه با آموزش

های آموزشلی به آموزل در سپاه باید یک شکل کامالً دقین و جدّی داده شود، این دوره»... 

دهی و ستاد را بایسلتی ی فرمانی تخصصی تا دورهی افسری، دورهداری، دورهی درجهاعم از دوره

ی ای را کله در حلدل اسلت و شایسلتهی کادرهای سلپاه بله تلدریج ببیننلد. هلرکا آن دورههمه

هلا محصلول تجربیلای حرکلت علملی، نظلامی در یلول تلاریخ اسلت، اوست، باید ببیند. این دوره

ی، عللوم شان مانند علوم دیگر الزم است. ما چطور علوم فیزیلک، عللوم انسلانی، عللوم شلیموجود

ها پیشرفت کرده و تجربیاتی کس  نموده، با شوق و وللع ی علومی را که دنیا در آنمکانیک و بقیه
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آموزیم، علوم نظامی را هم همین یور باید آموخت. شما یلک نیلروی مکتبلی و و اقرار به فایده می

ظلامی را هلم های خان خودتان هستید. این ویژگی علوم نانقالبی و خول روحیه و دارای ویژگی

 (.1370)مقام معظم رهبری، « های جهان باشیدباید به خودتان اضافه کنید تا واقعاً گل سرسبد ارتز

 ی نظامیهاآموزشاهمیت ایمنی و اقدامات تأمینی در 

هلا را بلرای گسلترل و یتفعالبایست همه تمهیدای و فرماندهان، مسئوالن و مدیران سپاه می

ی پیشگیرانه جهت تقلیل وقوع سوانح و حوادث، تلفای و ضلایعای هاماقداتوسعه فرهنگ ایمنی و 

ی مالی در سطح سازمان خود به عمل آورند. در این راستا حفظ منابع و نیلروی هاخساریانسانی و 

که از نظر شرع  هاآنهای سپاه و حفظ سالمتی جسمی و جانی یهسرماانسانی به عنوان ارزشمندترین 

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

 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 "

 ."یده استبخش

سالم نیز به عنوان یکی از ارکان بسیار مهم در سازمان سپاه کله مسلئولیت الدانشگاه امام حسین علیه

تربیت و آموزل نیروی انسانی را برعهده دارد از این قاهده مست نی نبوده و بایستی این اصل را مورد 

 توجه جدی قرار دهد.

بوده و بایستی در  ترمینی و حفاظتی در هر رده از وظایف اصلی فرماندهان اقداماینظر به اینکه        

، اماکن نظامی و انتظامی، همچنلین هنگلام راهپیملایی آموزشلی و تلاکتیکی، آملوزل هاسربازخانه

تیراندازی، کارهای فنی و انجام خدمای داخلی و نگهبانی، اقدامای ترمینی الزم را به عمل آورده و 

ی صلحیح اقلدامای ضمن تهیه و ابالغ رول جاری و دستورای مقتضی به کارکنلان جمعلی، اجلرا

بخواهند. بدیهی است فرماندهان، رؤسا و مدیران نیز در حوزه مسئولیت خود ملزم  هاآنمزبور را از 

 نامه انضبایی نیروهای مسلح(.یینآ 62)ماده باشند به اجرای اقدامای باال می
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روری ضل ،یجیمصلمم، ملؤمن و متعهلد بسل یانسان یرویبه ک ری ن به موارد فوق و عنایت توجه با

، ها و تلفلایی آسی رزمی با کمترین اردوها یسازمان خود، با یراحی و اجرا دروندر  سپاهدارد 

نیروهلای دهد تا  خود صوریی نظامی هاآموزل یبهبود و بهسازی اهربخش یرا برا ایشرا نیبهتر

نگیزه و پرتلوان بله التحصیل از این دانشگاه بتوانند به عنوان افراد سالم و پرشور و با نشاط و بلاافارغ

ایلن تحقیلن حاصلل  یهکله در نتیجل ایالعلاتیهای خود بکارگیری گردند. ادامه خدمت در یگان

های مختلف سپاه و دانشگاه افسری و بخزگیران ریزان و تصمیماندرکاران، برنامهشود به دستمی

ایلن  انلدهان مربویله،و مربیلان و فرم آملوزلبخز  یژهوبه السالمعلیهتربیت پاسداری امام حسین 

زیرا بلا آگلاهی ؛ و قوی بهتر از گ شته عمل کنندنقاط ضعف  با آگاهی از این تا دهدمیامکان را 

تلوان در هلر سلازمانی، از جملله سلازمان سلپاه تحلول ها است که ملیها و قوییافتن از این ضعف

 تموفقیلقیلت، ابتکلار، شلاهد خالدر نتیجله،  ؛نملوده و اردوهای رزمی ایجاد هاآموزلبنیادین در 

تلفلای و مقابلله بلا  یمؤهر و مفیلدی کله در راسلتا ایاز جمله اقدامبود.  هاآنو اهربخشی  هاتالل

و اردوهای رزمی استاندارد مطلابن بلا اصلول  هاآموزل یانجام داد، اجرا توانیم های آسافزایز 

 .استعلمی و تجربی 

 تمرینات و اردوهای رزمی

ی آموزل افسری در سپاه، سلیر اجلرای هادورهیژه وبهسه گانه آموزل و در یی تمام مقایع 

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 

 ی داشته است.لحاظ محیا اجرای اردوهای رزم

های سلازمان سلپاه، بسلیار ی اول و با توجه به فضلای جنلگ و نیازمنلدیهادورهاین اردوها در       

ی جنلگ بله هاجبهلهشده است. مدی اردوها هم با توجله بله نیلاز یمکاربردی و با جدیت اجرایی 

تعلداد تلفلای و  اما چیزی کله حلاهز اهمیلت اسلت،؛ یر بوده استمت نیروهای انسانی و سایر موارد 

بلا با توجه به جدیت غیر علمی در کلار، علدم آملادگی نیروهلای آموزشلی  هادورههای این ی آس

به عدم اعمال اصل فشار تدریجی و همچنین کم تجربگی مربیان و فرماندهان آن دوران، قابل  توجه

 توجه بوده است.
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منلدتر و مربیلان مربویله قواره ی نظلامیهلاآموزلبه تدریج و پا از پایان دوران جنگ تحمیلی، 

نگلرد، نیلاز بله یمتلر یراهبردشدند و تا به امروز که سپاه به مرموریت خلود بله صلوری  ترمجرب

کند. لل ا اردوهلای یمی را یل  ترمتنوعهای یامحاجرای تمرینای و اردوهای رزمی در فضاها و 

پیلدا کلرده اسلت؛ و همچنلین  رزمی و تمرینای صحرایی، تطابن بیشتری با اصول علملی-آموزشی

نماید تا نیروهای سلپاه بنلا بله نلوع مرموریلت یمهای مختلف ج رافیایی برگزار یامحاردوها را در 

ابالغی در هر شرایا زمانی و مکانی بتوانند انجام وظیفه بنمایند. از این رو شاهد کلاهز چشلمگیر 

اردوها و تمرینای رزملی گ شلته  های آموزشی در اردوهای رزمی کنونی نسبت بهی آستلفای و 

ی، العالمدظلهاما به هرحال و با توجه به ترکیدای فرماندهان به ویژه فرمانده معظم کل قوا ؛ باشیمیم

نسبت به حفظ منابع انسانی و توجه به اصول ایمنی، انسانی و شرعی، بایستی نسبت به ح ( تلفلای 

 ای وجود داشته باشد.ت ویژهی نظامی، حساسیهاآموزلهای احتمالی در ی آسو 

 تمرین تاکتیکی و انواع تمرین نظامی

ی واقعلی را کله بلرای مرموریلت هلایرحتمرین کردن عملیای: تمرین تاکتیکی است کله  

نمایند. این تمرین ممکلن اسلت چنلدین یماند از آغاز تا پایان تکرار شدهبینی یزپرزمی مشخصی 

 (.285: 1386)رستمی، بار انجام شود 

هلا یایعملهای کوچک بسلیار مناسل  اسلت. ضلمن اینکله اصلول این نوع تمرین برای یگان       

تواننللد نقلاط ضلعف را گوشلزد کلرده و نیروهللای شلود، فرمانلدهان و مربیلان میآملوزل داده می

توانند به بهتلرین وجله کنند. واحدهای کوچک به لحاظ حجم کم مییمآن را بریر(  کنندهعمل

رینای شرکت کنند و مطال  مربویه را عمالً تمرین نمایند. بهتلر اسلت در ایلن تمرینلای در این تم

کنند( حضور کامل نیروهای خودی و دشمن فرضی )نیروهای خودی که بجای دشمن نقز ایفا می

داشته باشند و عالوه بر یراحی به اجرای تمرین بپردازند، در اینجا است که تمرین شکل کامل خود 

خواهد  هاآنها و فرماندهان واهد کرد. این تمرین صحنه آزمایز بسیار مناسبی برای یگانرا پیدا خ

های کوچک تقسیم شده و فرمانده یا استاد به راهنملایی بود. بهتر است در این تمرین افراد به گروه

یلک  شود که معملوالًبپردازد. تمرین در صحنه معموالً توسا یک تیم، راهنمایی و کنترل می هاآن

نفر سراستاد مسلئولیت ایلن گلروه را برعهلده دارد و افلراد خلود را بلرای ارزشلیابی بهتلر تملرین و 
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 (.26: 1389)سلمانی، نماید یمتوجیه  کنندهعملعناصر  راهنمایی

 مالحظات مؤثر در طراحی تمرین در صحنه عتاکتیکی(:

 تجربیای گ شته، احتیاجای کنونی و یبیعت جنگ آینده .1

 کنندهکتنیروهای شر .2

 سطوح آموزل .3

 تسهیالی موجود .4

 های ایمنییتمحدود .5

 مشخصای منطقه عملیای .6

 زمان موجود .7

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

 انواع تمرینات تاکتیکی

های زملین الف( تمرین روی مدل زمین: تمرین تاکتیکی است که در آن از جعبه شنی یا سایر ملدل

هلا نشلان داده نیروهای خودی و دشمن به وسیله عالیم و ماکت شود.یمبه جای خود زمین استفاده 

شوند. تمرین روی مدل زمین ممکن است به وسیله سخنرانی، همایز، نمایز یلا تملرین عمللی می

 توان از آن برای اراهه آموزل انفرادی و یگانی استفاده نمود.اراهه شود و همچنین می

های نمایشلی روی که در آن گسترل و حرکت عدهب( تمرین روی زمین: تمرینی تاکتیکی است 

یژه بله منظلور وبلهگیلرد. ایلن تملرین یمیزی شده و مورد بحلث قلرار ریرحقطعه زمین بخصون 

 های کوچک در تشخیص و فن شناسایی زمین مفید است.آموزل فرماندهان یگان

یژه جهت وبهین تمرین تمرین روی نقشه: در این تمرین، نقشه تنها راهنمای ما برای زمین است. ا

های ستادی برای فرماندهان و ستادهای تیپ، لشگر و آموزل اصول فرماندهی و فنون و رول

 .(286: 1386)رستمی، های بزرگ مفید است یگان

دادن ی( مانور روی نقشه: به یور کلی مانور روی نقشه شامل اراهه یک وضعیت تاکتیکی بلا نشلان

یی اسلت کله متضلمن تهیله هاخواسلتهیک نقشه یا کاللک و بیلان ی برجسته آن در روی هاقسمت

و دستورای به وسیله کسانی که به عنوان فرمانلدهان و افسلران سلتاد  هایرحبرآوردها، تصمیمای، 
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باشد؛ این تمرین تاکتیکی بلرای ترتیل  تلوالی اعملال فرمانلده و سلتاد در اتخلاذ یمکنند، یمعمل 

 (.717: 1386)رستمی، د روتصمیم و اجرای آن به کار می

شلود و یمهایی است که بله کلرای انجلام ی تاکتیکی: این تمرین یکی از رولهامشنث( تمرین 

شود. در خالل ایلن تملرین، اصلول تلاکتیکی بله یمهای کوچک استفاده بیشتر برای آموزل یگان

 .(288: 1386)رستمی، گیرد یمکرای مورد ترکید قرار 

ی هاعللده: تمرینللی کلله در آن حرکللت و جابجللایی هاعللدهشللرکت  ج( تمللرین تللاکتیکی بللدون

شود. تمرین تاکتیکی بدون شرکت یمیزی و بحث ریرحشده روی قطعه زمین مشخص سازییهشب

 (.285: 1386)رستمی،  رودبرای آموزل فرماندهان و افسران ستاد تا رده تیپ به کار می هاعده

 و تلفات هابیآسبررسی علل مختلف بروز 

های انجلام یبررسلمطالعلای و "معتقد است: "ایمنی و حفاظت فنی"( در کتاب 1378نبهانی )

دهنده این حقیقت است که به یور کللی بلروز سلوانح عللت واحلدی های اخیر نشانگرفته در سال

 ."باشندیمندارد و معلول علل فنی، محیطی و انسانی 

لفای وارده به فراگیران در اردوهای رزمی آموزشی، از ت شدهاراههبرحس  تجربه و گزارشای         

شلود را بله صلوری جلدول زیلر یمتوان علل و عوامل سوانح و حوادث که منجر به این تلفای می

 خالصه نمود:
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انگیزی انجلام بلی خطلر انجلام دهلد، بله شلیوه مخلایره صلوریبهتواند کاری را فردی که می چرا

 دهد؟یم

داند، چون به نظر خودل برایز یمست؛ شاید تدابیر حفاظتی را بی مورد پاسخ به این سؤال متعدد ا

تواند از خطر جلوگیری نماید. شاید احسا  مسلم است که هر چه پیز آید به آن آگاه است و می

داند و باالخره ممکن است یمکند که فردی باتجربه است و صالح کار خود را بهتر از هر کا یم

ایالع باشد، ممکن است بخواهد در نظر مسئولین مافوق، خود را بیز از حلد یباز شیوه کار ایمنی 

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 

دارد تا برای اهبای استقالل خود دست بله کارهلای خطرنلاک بزنلد. فرد را وا میخطرناک است و 

 برای تفهیم مضرای چنین یرز برخورد، باید در دوران آموزشی توضیحای الزم داده شود.

های بی خطر کار نیز صادق است، زیرا بسیاری از همین موضوع در مورد نادانی و یا آگاهی از شیوه

آیند، به سلب  کاملل نبلودن آملوزل تخصصلی یشگیری از حوادث پیز میمشکالی که در امر پ

 (.218: 1378)نبهانی، باشد یم

 باشد عبارتند از:یمین عوامل روانی، فیزیولوژیکی که در بروز حوادث و سوانح مؤهر ترمهم

در این باره  "ایمنی و حفاظت فنی"( در کتاب 1378خستگی جسمی و روانی: نبهانی )

 گوید:می

های روانی به مساهل محیا خانوادگی و اجتماعی نیز مربوط است کله در ایلن ملورد یخستگالبته "

 ."شد مندبهرهنیز  پزشکانروانتوان از همکاری مددکاران اجتماعی و روانشناسان و می

 ین عواملی که در ایجاد و افزایز خستگی مؤهر هستند عبارتند از:ترمهم

 بودن کارنواختبی عالقه بودن به کار یا یک .1

 کم بودن یا زیاد بودن کار .2

 نداشتن عالقه به محیا کاری، همکاران و مسئولین .3

 مساهل خانوادگی .4
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 مساهل سیاسی و اجتماعی و روانی .5

 های جسمانی و روانییماریب .6

 های جسمانی و ذهنی فرد و نیز انجام کار به یرز ناصحیحییتوانانبودن کار با مطابن .7

)کلاظمی، اری، ریوبت، نور، فشار، سروصدا، تهویه و غیلره( شرایا فیزیکی محیا )حر .8
1377 :117) 

 تجربگی.یبتجربه و  .9

شدن به حوادث را برخی از افراد، استعداد دچار آمدهعملهای به یبررساستعداد حادهه: یبن 

 نامند.یمرا معموالً مستعد حوادث  هاآنبیز از دیگران دارند و 

حالت روحی فرد ها آنیگر از علل بروز حوادث که منشاء ویژگی روحی و اخالقی: یکی د 

دادن شهامت و مهاری که بدین است عباری است از اشتیاق فرد به اظهار فضل یا تنفر یا نشان

نبهانی، )خواهد خود را مهم جلوه دهد، جل  نظر کند و دیگران را به تحسین وا دارد یمترتی  

1378 :221.) 

دهد نیز یمتندتر کار کردن از آنچه که وضع روحی و جسمی اجازه شتاب بیز از حد، یعنی   

یعنی فردی که از مهاری خود ؛ ین باشند. عکا این مورد هم صحیح استآفرحادههممکن است 

تواند به موقع عمل کند، نمی کهآنمطمئن نیست، یا به خود ایمینان ندارد ممکن است به سب  

 حادهه درجای مختلفی دارد.مستعد حادهه باشد، البته استعداد 

ها، یآمادگشرایا فیزیولوژیکی: منظور از شرایا جسمانی یا فیزیولوژیکی، مجموعه 

باشد. یمهای محوله یتمسئولهای جسمی الزم در فرد، برای انجام وظایف و ییتواناو  هامهاری

 اشته باشد.های الزم را برای انجام کار محوله دیتقابلها و ییتواناهمیشه فرد باید 

ها و معایل  بروز برخی حلوادث در محلیا آموزشلی، ناشلی از شلرایا جسلمانی و نارسلایی        

فیزیولوژیکی است، نظیر ضعف در بینایی یا شنوایی، نداشتن قدری بدنی کافی، احسا  سلرگیجه 

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

 (.222: 1378)نبهانی، 

گردند و توان مقابله با آن را از کف فشارهای عصبی یا استر : افرادی که دچار استر  می  
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شوند و بدین ترتی  است که استر  یمدهند، از جهای جسمانی، روانی و رفتاری دچار آسی  یم

سازد )الوانی، یمرا عقیم ها ها و تاللیتفعالبرد و یمدر سازمان همچون آفتی نیروها را تحلیل 

1370 :351.) 

ی رزمی باعث وارد آمدن تلفلای اردوهاین عوامل روانی و فیزیولوژیکی که در محیا ترمهم        

 ی شده است:آورجمعو آسی  گردیده، به صوری زیر 

و قللوای ذهنللی الزم )عللادای ناصللحیح و نداشللتن  هللامهاریفقللدان دانللز، تجربلله،  .1

 زم(ی ایمنی الهاآموزل

 از دست دادن تعادل هنگام تیراندازی .2

 احتیایی و نیز احتیاط بیز از حد و در حد وسوا یبی و انگارسهل .3

 یری از افراد به دالیل مختلفگانتقام .4

 وجود اختالفای بین افراد .5

 های بی مورد توسا سالحیشوخ .6

 یکارفرامولی و پرتحوا  .7

 تجربه و اتکای به نفا افرایی .8

 زدنورای و قصد اخالل و ضربهعدم رعایت عمدی دست .9

 بودن و آمادگی برای تحریکی تند و عصبیوخوخلن .10

 خستگی روانی .11

 تظاهر به شجاعت، غرور، ابراز خودنمایی، جل  توجه و کس  محبوبیت .12

 نقش آموزش در پیشگیری از بروز سوانح

وان تلبا توجه به مطال  قبلی مبنلی بلر عللل حلوادث و سلوانح در هلر سلازمان و فعالیلت، می

های نظامی و مراکز آموزشی نیز به دور از این موارد نیستند؛ ل ا ضلمن گیری کرد که سازمانیجهنت

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.
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هللا و یآگاهتواننللد ی آن، افللراد میی دانسللت کلله یللی اجللراابرنامللهتللوان اصللوالً آمللوزل را می 

ها و عالین خود بلرای ایفلای نقلز معلین و ملؤهر در جهلت ی الزم را با توجه به گرایزهامهاری

وتحلیل و شناخت افراد افزایز یهتجزتحقن اهدا( خاصی فرا گیرند و به کمک آن قدری درک، 

 (.206: 1378)نبهانی، یابد 

ل از میزان حوادث کاست. اگر به این موضوع توجه داشته باشیم کله توان با آموزبنابراین می       

کنند، آگاهی کامل از آن ندارند )ایلن موضلوع را نیلز خلود قبلول یماک ر افرادی که حادهه ایجاد 

شود که اگر همه افراد آموزل مناسل  و صلحیحی در زمینله کلار یمدارند(، این حقیقت مشخص 

)کلاظمی، ی نخواهیم دیلد احادههی در مسئولیت و در حقیقت انگارسهلببینند، هرگز اشتباه عمل، 
1387 :63.) 

دارد و نیلز ممکلن  داند در معلرض خطلر قلراریمافتد که فرد یمغالباً حادهه به این دلیل اتفاق        

داند چگونه و به چله یریقلی از خطلر جللوگیری ینماست از این جریان ایالع داشته باشد، ولیکن 

ی الزم و ایالعای کافی را به افراد بلرای مقابلله بلا خطلرای در ایلن قبیلل هامهاریزل، کند. آمو

 (.65: 1387)کاظمی، شود یم هاآن نفااعتمادبهکند و باعث افزایز قوی قل  و یمموارد عرضه 

در آموزل، مربیان ضمن آشنا کردن فراگیران با مساهل نظامی، نکای حفلاظتی و ایمنلی را بلا         

، مخلایراتی هاآموزلکنند. در عین حال، ضمن آشنایی با یمتوجه به نوع آموزل برایشان تشریح 

دهند و یمتعلیم  هاآنباشند و تدابیر عملی پیشگیری از حوادث را به  هاآنکه باید آماده مواجهه با 

 کنند.یماست را بیان  هاآنوظایفی که به عهده 

ار مؤهر و مفید در افزایز سلطح ایمنلی، اجلرای مقلررای و ضلوابا از اقدامای بسی هاآموزل       

باشد. ضمناً الزم است که شلدیداً کنتلرل شلود های کار مییامحایمنی و ارتقای سطح انضباط در 

ی افلراد خلایی انگارسلهلینلد. اغملاض در مقابلل درآکه مقررای و ضوابا ایمنی به مرحله اجلرا 

 (.65: 1387)کاظمی، است، نه کمک  هاآنلم به نسبت به مسایل ایمنی و حفاظتی ظ

گیلرد کله از یم( در پژوهشی تحت عنلوان عللل بلروز سلوانح چنلین نتیجله 1376میرسپاسی )       

ین علل بروز سوانح، عوامل انسانی، فیزیکی و امکانای آموزشی است. بدین معنا که هر قلدر ترمهم
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اشته باشد اعلم از اسلتاد، ملدیر و غیلره و هلر قلدر سازمان عوامل انسانی متناس  و مجرب با خود د

باشد، به همان میزان حفظ منلابع انسلانی  ترمتناس عوامل فیزیکی مانند فضای کال  در  و غیره 

بیشتر است و در نهایت هر قدر امکانای آموزشی مانند تکنولوژی آموزشی بیشتر باشد، امکان بروز 

 سوانح کمتر است.

جهت کاهز بروز سوانح که مربوط به عوامل انسلانی در اردوهلای  اقدامایین ترمهمبنابراین        

 باشد:یمرزمی پایان دوره است، به شرح زیر 

 گزینز صحیح نیروها .1

 سپردن امر خطیر آموزل به مربیان و اساتید مجرب )سپردن کار به کاردان( .2

 تشخیص افراد مستعد ایجاد سوانح )مربی و متربی( .3

 یت اصل فشار تدریجی بر فراگیرانآموزل علمی و رعا .4

 برقراری انضباط کاری و نظاری جدی و مستمر در اجرای مقررای ایمنی .5

 فرماندهی، هدایت، نظاری و سرپرستی الزم و مؤهر .6

 روش تحقیق

کاربردی و بله رول توصلیفی تحلیللی انجلام شلده اسلت. بلا توجله بله  صوریبهاین تحقین 

ای با توجله بله عللل اصللی بن موضوع این پژوهز، پرسشنامهمطا شدهانجامهای یبررسمطالعای و 

باشلد، احصلاء یمتلفای اردوهای رزمی که نتیجه ضعف و نقص در تمرینای آموزشی یلول دوره 

شده در ایلن گردید؛ ل ا پا از مشوری و سنجز پایایی و روایی این علل، مت یرهای در نظر گرفته

شده وارد رایانه شلده و آوری های جمعکلیه پرسشنامهآوری گردید، ایالعای حوزه توزیع و جمع

افزارهلای و تحلیل گردیلد. بلرای رسلم نملودار و جلداول از نرم تجزیه spssافزار با استفاده از نرم

excel   وword .کمک گرفته شد 

 ی آماری مورد مطالعه:جامعه

شگاه و دانشکده افسلری ی آموزشی دانهامعاونتاز خبرگان  نفر 100این تحقین بین  سؤاالی

( و اساتید علوم نظامی و عملیای نفر 6( و همچنین مربیان مجرب )نفر 6) یشگیریپ(، ایمنی و نفر 8)
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 50السلالم )مربیان دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه -(، فرماندهنفر 30)

 وتحلیل گردید.یهتجزی و آورجمع( توزیع و سپا نفر

 هاداده لیوتحلهیتجز

 آزملونو  t آزملونو اسلتفاده از  هامؤلفلهی آماری هاشاخصبا ارایه  ها،دادهیل منظور تحلبه 

 بله پاسلخ درصلد با مطابن مختلف هایگویه سطوح، تفکیک با مت یرهای بنددسته از بعدفریدمن و 

ها و تلفلای ی آسعلل  کردنمشخص ضمن اینکار. شد مرت  ترتی  بهیان گوپاسخ یر( از هاآن

 ینحسلیلت پاسلداری املام و تربرزمی دانشلجویان دانشلگاه افسلری -موجود در اردوهای آموزشی

ها در حلوزه تمرینلای ی آسلراهکارهایی مناس  به منظور کاهز این تلفلای و  و اراههالسالم یهعل

بنلدی یتاولوی مناس  در هر حلوزه مشلخص و کارهاراه گویان،پاسخ نظر ازآموزشی یول دوره 

 گردد.یمموارد م کور  از کلی تحلیل یکمنجر به  که شوندیم

 با میانگین سطح متوسط( هامؤلفهی )تفاوت میانگین انمونهتک  tآزمون  -1 جدول شماره

 آماره هامؤلفه
درجه 

 آزادی

تفاوت 

 هایانگینم
 معناداری

ی تئوری و هاآموزشکیفیت و سطح 
 عملی فراگیران در طول دوره

41.393 96 2.20103 .000 

ی هاخواستهتکرار تمرینات و کار 
تئوری و عملی از فراگیران در طول 

 دوره آموزشی
29.579 96 2.03608 .000 

استفاده از روش فشار و سختی 
و تمرینات در طول  هاآموزشتدریجی 

 دوره
31.169 96 1.93299 .000 

ی هادورهوجود تناسب سطح و مدت 
رینات رزمی در آموزشی با نوع تم

 اردوگاه
24.878 96 1.76804 .000 

، مهمات و مواد منفجره هاسالحکیفیت 
 برای مربیان و فراگیران در تمرینات

26.957 96 1.86082 .000 

 جزءجزءبهیزی رطرحشناسایی دقیق و 
 برای هر تمرین و قبل از شروع اردو

29.286 95 1.92708 .000 
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ای انتخاب محیط مناسب برای اجر
 تمرینات اردوگاهی

32.190 96 1.94330 .000 

اجرای مناسب و اصولی تمرینات 
 اردوگاهی

31.833 95 2.00000 .000 

انتخاب زمان مناسب برای اجرای 
 تمرینات

24.813 96 1.86082 .000 

در نظر گرفتن مدت کافی برای اجرای 
 هر تمرین

23.831 96 1.90206 .000 

 000. 2.00515 96 37.768 تمریناتانتخاب مکان مناسب اجرای 
      

باشد. با توجه بله ایلن یم p<0.001ها شود سطح معناداری تمام مؤلفهیممالحظه  1همانطور که در جدول 

با سطح متوسا وجلود دارد و اغلل   دهندگانپاسخی میان نظر معنادارتوان نتیجه گرفت که تفاوی امر می

ی موجود در ایلن هامؤلفههای زیاد و خیلی زیاد استفاده نموده و ینهگزاز یی به سؤاالی گوپاسخافراد برای 

 اند.حوزه را باالتر از حد متوسا ارزیابی نموده

 فریدمن آزموننتایج  - 2 جدول شماره

 95 تعداد

 42.364 آماره کا اسکوئر

 10 درجه آزادی

         000. معنادار

های حوزه فراگیران در داری محاسبه شده برای مؤلفهیمعندهد نشان می 1نتایج جدول شماره 

ی ایلن حلوزه تفلاوی معنلاداری هامؤلفلهبوده است، ل ا بین تاهیر  ترکوچک p<0.001سطح الفای 

 در جدول زیر نمایز داده شده است. هامؤلفهوجود دارد. رتبه 
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 مؤلفه رتبه میانگینی

به
رت

 

 1 ی فراگیران در یول دورهی تئوری و عملهاآموزلکیفیت و سطح  7.32

ی تئلوری و عمللی از فراگیلران در هاخواسلتهتکرار تمرینلای و کلار  6.52

 یول دوره آموزشی

2 

 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

و  هللاآموزلارتبللاط بللین اسللتفاده از رول فشللار و سللختی تللدریجی  5.90

 تمرینای در یول دوره

6 

برای هر تمرین و قبل از شروع  جزءجزءبهیزی ریرحشناسایی دقین و  5.85

 اردوی رزمی

7 

 8 در نظر گرفتن مدی کافی برای اجرای هر تمرین 5.79

 9 ی اردوگاهیانتخاب زمان مناس  برای اجرای تمرینا 5.71

کیفیت سلالح، مهملای و ملواد منفجلره بلرای مربیلان و فراگیلران در  5.48

 تمرینای اردوگاهی

10 

ی آموزشی با نوع تمرینای رزملی هادورهوجود تناس  سطح و مدی  5.22

 در اردوگاه

11 

 

دهد یهای آموزشی را نشان می آسی مؤهر در کاهز یا افزایز تلفای و هامؤلفهجدول فوق رتبه 

( 2ی تئوری و عملی فراگیران در یلول دوره، هاآموزل( کیفیت و سطح 1که به ترتی  عبارتند از 

( اجلرای 3ی تئوری و عملی از فراگیران در یلول دوره آموزشلی، هاخواستهتکرار تمرینای و کار 

 (5( انتخلاب مکلان مناسل  اجلرای تمرینلای اردوگلاهی، 4مناس  و اصولی تمرینای اردوگاهی، 

دار و مؤهری بین اسلتفاده از یمعن( ارتباط 6انتخاب محیا مناس  برای اجرای تمرینای اردوگاهی، 

( شناسایی دقیلن 7و تمرینای بر دانشجویان در یول دوره،  هاآموزلرول فشار و سختی تدریجی 
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( در نظلر گلرفتن ملدی 8برای هر تملرین و قبلل از شلروع اردوی رزملی،  جزءجزءبهیزی ریرحو 

( نلوع و 10( انتخاب زمان مناس  برای اجرای تمرینای اردوگاهی، 9افی برای اجرای هر تمرین، ک

ی عملیاتی، مهمای و مواد منفجره برای مربیان و فراگیران در تمرینای اردوگلاهی، هاسالحکیفیت 

 ی آموزشی با نوع تمرینای رزمی در اردوگاه.هادوره( وجود تناس  سطح و مدی 11

 ی پژوهشهاافتهی و یریگجهینت

تجربه چند ساله محقن و همکاران محترم در تدریا و اجرای تمرینای و حضور در اردوهای 

هایی است که یکی از علل اصلی آن، ضعف آموزشی در ی آسدهنده رزمی مختلف و متنوع، نشان

ر روانلی د –های جسلمی و روحلی یآمادگی علمی نظری، هاآموزلیول دوره افسری که شامل 

 بخز عملی و میدانی است.

های مختلف آموزل نظامی برای فراگیران به اجرا گ اشته شده البته در تمام این دوران، رول       

که ترهیرای م بت و منفی خود را بر سالمت فراگیلران داشلته اسلت؛ املا هرگلز رول هابلت و سلیر 

های ترییلد شلده یلا نشلده م )با رولمشخصی وجود نداشته و بنا به سلیقه، تجربه و هنر مربیان محتر

هلای آملوزل صلرفاً نظلری و یلا شده که بعضاً با تکیه بر یکی از رولیمعلمی یا غیر علمی( اجرا 

فقا آموزل و تمرینای سخت عملی یا تنها آموزل و القای روانی و اعتماد به نفا و یا ترکیبی از 

 صلوریبهملدی یلک رول آموزشلی کله گرفته است؛ اما مترسفانه در یول این یمصوری  هاآن

راهکار و رول هابت و یکسانی که منجر و منتج به اهلرای م بلت و مطللوب بلر سلالمت فراگیلران 

با عنایت به موارد م کور و ضروری حفظ امنیلت روانلی و سلالمت  ل ا بشود، وجود نداشته است.

کلل قلوا و ابالغیلای و روانی دانشجویان و لزوم اجرای منویای فرماندهی معظلم -جسمی و روحی

های مختلف سازمان سپاه و نیروهای مسلح و... به منظور نیل به اهدا( یاد شده آن ی ردههابخشنامه

رزمی دانشجویان را از زوایای  -صوری علمی اردوهای آموزشی بایست بهیمهم به صوری جامع 

 یور کامل بررسی نمود.مختلف به

ی تئوری و عملی هاآموزلکیفیت و سطح ی این تحقین، هامؤلفهبه بندی رتیتاولوبا توجه به        

ی تئلوری و عمللی از فراگیلران در یلول هاواسلتهفراگیران در یول دوره؛ تکرار تمرینلای و کارخ
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دوره آموزشی؛ اجرای مناس  و اصولی تمرینای اردوگاهی؛ انتخاب مکان مناس  اجرای تمرینای 

ای اجرای تمرینای اردوگاهی؛ استفاده از رول فشار و سختی اردوگاهی؛ انتخاب محیا مناس  بر

برای هر تمرین و  جزءجزءبهیزی ریرحو تمرینای یول دوره؛ شناسایی دقین و  هاآموزلتدریجی 

قبل از شروع اردوی رزمی؛ در نظر گرفتن مدی کافی برای اجرای هر تمرین؛ انتخاب زمان مناس  

ی عملیاتی، مهملای و ملواد منفجلره بلرای هاسالحع و کیفیت برای اجرای تمرینای اردوگاهی؛ نو

ی آموزشلی بلا نلوع هلادورهمربیان و فراگیران در تمرینای اردوگاهی؛ وجود تناس  سطح و مدی 

آموزشلی و خصوصلاً کلاهز تلفلای در اردوهلای  ارتقلاء اهلدا(در تمرینای رزمی در اردوگاه، 

 یرگ ار است.تره یاربسرزمی پایان دوره 

 کارهای بهینه:هادات و راهپیشن

بلاال تلوان بلا می نملود کلهتوان چنین تشلریح کارهای بهینه در این حوزه میدر مورد اراهه راه

یری آن، بلازخوردگی مل کور و هامؤلفلههای تئوری و میدانی با عنایت به رتبه سطح آموزل بردن

 گردد:یمزیر پیشنهاد  ل ا موارد ها و ح ( تلفای، ترهیرگ ار شویم.ی آسدر روند کاهز 

یری مربیلان و کارگبلهی تئوری و عملی فراگیران در یول دوره با هاآموزلارتقاء کیفیت و سطح 

 فرماندهان مجرب و مورد تریید معاونت آموزل دانشگاه.

ی تئوری و عملی از فراگیران در یول دوره آموزشلی کله ایلن املر هاخواستهتکرار تمرینای و کار

 واحد و ساعای واگ اری به درو  اردوگاهی است. مستلزم افزایز

 اتخاذشلدههای ی ابالغی و سیاسلتهابخشنامهاجرای مناس  و اصولی تمرینای اردوگاهی بر یبن 

 معاونت ایمنی و ترمینی.

انتخاب مکان و محیا مناس  اجرای تمرینای اردوگاهی که به تریید فرماندهان و مسئولین معاونت 

 ن امر رسیده باشد.آموزل و متخصصین ای

و تمرینلای بلر دانشلجویان در  هلاآموزلترکید جدی بر استفاده از رول فشار و سلختی تلدریجی 

 های جسمی و روحی در اردوهای پایان دورهیول دوره به منظور کاهز شوک

برای هر تمرین و قبل از شلروع اردوی رزملی کله بله ترییلد  جزءجزءبهیزی ریرحشناسایی دقین و 
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 ه و عملیای اردوگاه رسیده باشد.فرماند

در نظر گرفتن مدی و زمان کافی برای اجرای هر تمرین که باعلث علدم عجلله و ایجلاد فلراغ بلال 

ربلا یذگیری و رعایت اصلول ایمنلی و توجیهلای کلافی توسلا مربیلان و مسلئولین یمتصمبرای 

 گردد.یم

مهملای و ملواد منفجلره اسلتاندارد و  ی عملیاتی بلا کیفیلت و بله روز و اسلتفاده ازهاسالحانتخاب 

نشده برای مربیان و فراگیران در تمرینای اردوگلاهی کله نظلاری جلدی و ملداوم معاونلت منقضی

 یلبد.یمایمنی و اقدامای ترمینی را 

ی آموزشی با نوع تمرینای رزمی در اردوگاه براسا  ابالغیله هادورهرعایت تناس  سطح و مدی 

 .ستاد کلآموزل  معاونت آموزل دانشگاه و



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

141 

 منابع 

 قرآن کریم -1

، «دیدار فرماندهان نیروی زمینی سپاه» (.1370ی )اخامنهبیانای فرمانده معظم کل قوا امام  -2

KHAMENEI.IR. 

 اسالمی. دارالکتاب (. غررالحکم و دررالکم. قم:1367)آمری، عبدالواحد بن محمد  -3

 : نشر نی.تهران عمومی. مدیریت (.1370الوانی، مهدی ) -4

 یرالملؤمنینام: مؤسسله فرهنگلی تحقیقلاتی قم .البالغهنهج(. ترجمه 1385دشتی، محمد ) -5

 .السالمیهعل

 یران سبز.ا :تهران. های نظامی(. فرهنگ واژه1386رستمی، محمود ) -6

نامله انضلبایی نیروهلای مسللح یینآ(. 1388بازرسی گروه صلنایع یلا مهلدی عجلل اهلل ) -7

 مهدی عجل اهلل.جمهوری اسالمی ایران. تهران: یا 

 .تهران: ارسباران .وپرورلآموزل(. مبانی و اصول 1386روو(، علی ) -8

های دریایی. تهران: معاونت تربیلت (. هدایت تمرین و رزمایز1389سلمانی، عباسعلی ) -9

 و آموزل ندسا.

 .(. بررسی میزان انطباق محتوای آموزل در نیلروی قلد  سلپاه1379سیاوشی، قاسم ) -10

 .اسی ارشد. دانشکده فرماندهی و ستادنامه کارشنیانپا

: انتشارای مدیریت تهران .(. مبانی مدیریت منابع انسانی1383سید جوادین، سید رضا ) -11

 دانشگاه تهران.

 تهران: انتشارای آگاه.. روانشناسی پرورشی(. 1374) سیف، علی اکبر -12

 اسالمی. ق(. منیه المرید فی آداب المفید والمستفید. قم: فرهنگ 954)شهید هانی  -13

 .(هلا و فنلون تلدریاهای آموزشی و پرورشلی )رول(. مهاری1371) حسن شعبانی، -14

 .قم: انتشارای نصر

 تهران: انتشارای دافو  آجا.. سازمان یادگیرنده شویم چگونه (.1388شهالیی، ناصر ) -15

 (. تهران: پیام پویا.6چاد ) یصنعت حفاظت (.1387) بابک کاظمی، -16

ی عناصلر پنجگانله بلرای توسلعهیجاد سازمان یادگیرنده، (. ا1385مایکل مارکواری ) -17



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

 

142 

 یادگیری سازمانی. ترجمه محمدرضا زالی. تهران: دانشگاه تهران.

فناوری آموزشی  مرکز :تهران ها و فنون تدریا.(. رول1384معاونت آموزل نزسا ) -18

 .نزسا

: نشلر رانتهل .کار(. مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابا 1379میرسپاسی، ناصر ) -19

 میر.

 تهران: نشر یسطرون.. (. رهبری و مدیریت آموزشی1385میرکمالی، محمد ) -20

 .االهمههامنیادواره اسدی و  نشر (. ایمنی و حفاظت کار. تهران:1378) نادر نبهانی، -21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


