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 چکیده
تحقيق حاضر برای شناسایی عوامل آموزشی مربوط به استفادۀ حداقلی از عمليات هوابرد 

ر رزم زمينی انجام شده است. این تحقيق متأثر از تحوالت گسترده، سریع و )چترریزی( د

پيچيدۀ صحنه نبرد در سطح راهبردی، عملياتی و تاکتيکی است و به نقش این رسته در بهينه 

به روش کمّی و کيفی  ،پژوهشکند. ها اشاره میتر از ظرفيتگيری مطلوبکردن منابع و بهره

برای تعيين عوامل آموزشی مرتبط با  .استو پرسشنامه انجام شده  با استفاده از مصاحبه و

استفادۀ حداقلی از عمليات هوابرد )چترریزی( در رزم زمينی، از مُدل سه شاخگی استفاده 

گردید. جامعه آماری تحقيق شامل تعداد سی نفر از افراد با اطالع و مسلط به موضوع بود که 

. پس از تعيين پایایی و روایی پرسشنامه، به منظور بررسی اندتعيين شده به صورت تمام شمار

 tو برای تجزیه و تحليل دادها از آزمون اسميرنف فوکولموگر آزمونها از طبيعی بودن داده

تک متغيره و آزمون فریدمن استفاده گردید. با توجه به نتایج به دست آمده، مشخص شد که از 

شی مؤثر بر استفادۀ حداقلی از عمليات هوابرد های آموزترین آسيبنگاه خبرگان، مهم

 است.« ساختار»و « ایزمينه»، سپس «رفتار»)چترریزی( در رزم زمينی مربوط به بُعد 

 عوامل رفتاری، عوامل زمينه ای، عوامل ساختاری، هوابرد آموزش، ،رزم زمينی،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

ن و طراحان عمليات نظامی، برای تجارب نظامی گویای این واقعيت است که فرماندها 

رزم او،  دست آوردن ابتکار عمل در راستای تحميل اراده به دشمن و انهدام توانبه

های موجود، متناسب با وضعيت ها و ظرفيتکنند تا از قابليتتالش و مجاهدت می

این گيری نمایند. لذا بعضاً برای اسناد معيار و مالک صحنه نبرد به نحو شایسته بهره

موفقيت در اجرای عمليات و »نمایند: واقعيت، هماهنگی و کنترل را چنين تبيين می

هدایت نيروها به قابليت فرمانده در هماهنگ کردن عمليات و کنترل نيروها بستگی 

اصول عمليات  (. در اصل ششم در34: 5731اسالمی،  انقالب پاسداران )سپاه« کامل دارد.

پشتيبانی متحرک و مداوم این چنين تبيين شده است: آفندی معيار و مالک فوق، 

(. 0: 5740احمدی، )خان« تک پيروزمندانه به پشتيبانی خوب نيروهاست.اجرای یک»

موفقيت در »تحرک به عنوان معيار و مالک فوق، در دیگر سند چنين تبيين شده است: 

اده دارد جنگ بستگی به قدرت تحرک یگان در روز، شب، روی جاده و خارج از ج

از: (. حرکات عبارت است 01: 5701)نيروی زمينی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 

ها، وسایل به مقصد معين در زمان معين، تحت شرایطی که بتوان مأموریت رساندن عده

این  (. بر14: 5701محول را انجام داد )نيروی زمينی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 

نتيجه قدرت  ها نقش بزرگی داشته و درتدبير مانور یگان اساس سرعت و حرکت در

ميزان تحرکش بستگی کامل دارد. نظر به نقش این عامل در جنگی نيروی نظامی به

جایی در صحنه نبرد چنين تبيين شده عنوان قدرت جابهاصل مانور به موفقيت نبرد،

ناسب برای اجرای است: تغيير محل نيروها و آتش به طرف دشمن در زمان و مکان م

آميز بستگی به (. مانور موفقيت3: 5731)سپاه پاسداران انقالب اسالمی، « مأموریت.

های تحرک و سازی زیرساختقابليت انعطاف آماد و پشتيبانی و فرماندهی برای آماده
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جایی یگان دارد. همچنين در غافلگيری، در اصل دیگر از اصول جنگ عامل جابه

غافلگيری یعنی ضربه زدن به دشمن در زمان و مکانی »ده است: تحرک چنين تبيين ش

آميز (. عوامل مؤثر در مانور موفقيت4)همان منبع: « که دشمن انتظار آن را ندارد.

     . اطالعات کافی از دشمن0. سرعت 7. اختفای حرکات 0.حفظ اسرار 5عبارتند از: 

حرکات است. تحرک خصلت  ها دو عامل اساسی و محوری این موفقيت. تنوع طرح1

دهد یا توانایی نيروی نظامی است که به آنها امکان حرکت از مکانی به مکان دیگر می

مانور در زمين هوا و  -منظور اجرای مأموریتدر حالی که قابليت و توانایی خود را به

 (.017: 5741نمایند )رستمی، حفظ می -دریا

خطاب به  (عليه السالم) علی حضرتسازی نظر به چنين نقش حياتی و سرنوشت 

وَ سِرِ الْبَرْدَیْنِ، وَ »...  نمایند:های مانوری خود چنين خطاب میفرماندهان یگان

اللَّهَ جَعَلَهُ سَکَنا، وَ قَدَّرَهُ مُقاما ال غَوِّرْبِالنّاسِ، وَرَفِّهْ فِی السَّيْرِ، وَ ال تَسِرْ اَوَّلَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ

فَإِذا وَقَفْتَ حِينَ یَنْبَطِحُ السَّحَرُ، اوْحِينَ یَنْفَجِرُ .رِحْ فِيهِبَدَنَکَ، وَ رَوِّحْ ظَهْرَکَظَعْنا، فَا

و لشکرت را در ابتدا یا انتهاى روز به حرکت درآور و به  -الْفَجْرُ، فَسِرْ عَلَى بَرَکَةِ اللَّهِ

غاز شب، لشکر را به آ ها را خسته مدار، و درهنگام گرماى نيمروز فرود آر و مرکب

حرکت در مياور که خداوند شب را براى آسودن قرار داده و آن را براى درنگ کردن 

مقررکرده است نه سير و سفر. به هنگام شب خود و مرکبت را از خستگى برآور و 

...« کن چون برآسودى، یا هنگام سحر و یا زمان دميدن سپيده، به برکت خداوند حرکت

 (.0فراز : 50مه، نا5740)دشتی، 

جایی آميز و به موقع عمليات، برای جابهنظر به نقش تحرک در اجرای موفقيت 

برای » بينی شده استهای مختلف، وسایل متناسب به شرح زیر پيشها در مسافتیگان

کيلومتر، پياده و موتوری، برای  4تا  1کيلومتر، پياده، برای مسافت  1مسافت کمتر از 
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کيلومتر، موتوری یا بالگرد و  10تا  04کيلومتر، موتوری، برای مسافت  04تا 4مسافت 

)نيروی زمينی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، « کيلومتر بالگرد 10برای مسافت بيش از 

، نيروها موقعِجایی گسترده، سریع و به(. هوابرد )چترریزی( در جابه14: 5740

از این ظرفيت در فرایند عمليات که آموزش افزارها و استفاده حداقلی تجهيزات و جنگ

گيری از این ظرفيت نقش مؤثری دارد. لذا نوشتار حاضر به در بهينه نمودن بهره

( در رزم یزیهوابرد )چترر اتيمربوط به عدم استفاده از عمل یعوامل آموزش ییشناسا

 ی پرداخته است.نيزم

 بیان مسأله

شوند و در گردد که از راه هوا حمل میق می، تجهيزات و وسایلی اطالافرادهوابرد به 

روند کار میهای تاکتيکی و یا استرایژیکی بهمنطقه مورد نظر برای انجام مأموریت

شود، یگانی را این واژه هنگامی که همراه یک یگان آورده می .(375: 5701پيکر، ماه)

نيروی : 5ن هوابردکند که توانایی انجام رزم با چتر را داراست. لذا یگاتوصيف می

های خاص )هوابرد( های زمينی و هوایی است که برای عملياتمتشکل از یگان

عبارت  0عمليات هوابرد(. 430: 5741)رستمی، اند سازماندهی، تجهيز و آموزش یافته

رزمی از راه هوا رزمی و خدماتحمل و پياده کردن نيروهای رزمی، پشتيبانی»است از: 

: 5701پيکر، )ماه« های راه کنشی و راهبردیی اجرای مأموریتبه منطقه هدف، برا

رزمی و سرویس آنان رزمی، پشتيبانیحمل و پياده کردن نيروی»(. به عبارت دیگر 044

« می باشد های تاکتيکی و استراتژیکیاز راه هوا به منطقه هدف برای اجرای مأموریت

پرنده )بالگرد یا هواپيما( با همکاری (. این عمليات باتوجه به نوع 107: 5741)رستمی، 

                                                           
1 . Airborne force 
2 . Airborne Operation  
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شود. کارشناسان ریزی، هدایت و کنترل میمشترک نيروی زمينی و نيروی هوایی طرح

( فرماندهی و 5این حوزه، بر این باورند که موفقيت این عمليات به عواملی چون: 

( وسعت و حدود منطقه 7( نوع و مشخصات وسيله 0کنترل روی وسایل ترابری هوایی 

در واقع مقصود ( سازمان و آموزش بستگی دارد. 1( ميزان پشتيبانی اداری 0عمليات 

است  رانيبه فراگ یآموزش یانتقال محتوا تیدر نها یآموزش یهاو تالش اتيتمام عمل

مند بتوانند از آنها بهره شانفیدر قلمرو وظا ،طیشرا ریبودن سا ايتا در صورت مه

از فنون  استفاده با مجرب و متبحر افرادی که است آن گرو در امر این تحققشوند. 

محتوا باید . (00: 5703 ،)رضایی محتوای تعيين شده تالش نمایند لمناسب در انتقا

الزم های ها و آمادگیها و عالیق دانشجو، زمينهای باشد که متناسب با تواناییگونه

ضاع شغلی حال و آینده او وجود آورد و در ارتباط با اوای را در او بهشغلی و حرفه

در موقع پرش با  یدکه نفرات چترباز با یزاتيتجه . همچنين(11 :5735باشد )ميرلوحی، 

که بتوانند فرود خوبی و در نهایت  هستند یضرور زاتيتجه ،خود داشته باشند

 (.14: 5704 ،ی)شکوه ماموریت رزمی موفقت آميزی داشته باشد

ارای یک سازمان و آموزش منسجم باشد براین اساس یگان هوابرد، باید د

تاآموزش تخصصی چتربازی را به بهترین وجه فراگرفته و توانایی عمليات هجوم با 

نيروی زمينی سپاه  های محدود و انبوهمقدس، عملياتتجارب دفاع چتر را داشته باشد.

 رغماست که علیسه دهه گذشته، گویای این واقيعت غرب طی شمالشرق و در جنوب

هزینه سنگين و سرسام آوری که در طراحی و اجرای آموزش این رسته پرداخت 

آید. لذا برداری به عمل میشود، اما به دالیل مختلف از این ظرفيت حداقل بهرهمی

بر استفاده حداقلی ، مؤثر آموزششناسی مسأله اصلی و اساسی پژوهش حاضر، آسيب

های فکری که دست اندرکاران تحول وباست. چارچ زمينیاز عمليات هوابرد در رزم
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شود و ناميده می« شناسیالگوهای آسيب»برند سازمانی برای ارزیابی سازمان به کار می

(. در 71: 5704کند )فرهنگی، ای در برنامه تحول سازمانی ایفا مینقش تعيين کننده

، نجانیاهر)ميرزایی « مدل سه شاخگی»شناسی سازمان، موضوع در قالب مبحث آسيب

گردد. این ای و ساختاری بهتر تجزیه و تحليل می( عوامل رفتاری، زمينه753: 5733

گيری کند. نوشتار برآن است که از مدل فوق برای آسيب شناسی آموزش چتربازی بهره

 گردد.ابتدا مدل به صورت مختصر تشریح و تبيين می
 

 ناسیششاخگی آسیبمُدل مفهومی: الگوی سه -1تصویر شماره 

 

منظور از عوامل رفتاری، کليه عوامل مربوط به نيروی انسانی است که محتوای 

شود. دهد و شامل  انگيزش، روحيه کار، رضایت شغلی و ... میسازمان را تشکيل می

عوامل ساختاری، در برگيرنده مجموعه روابط منظم حاکم بر اجزای داخلی سازمان 

ساختار سازمانی، قوانين و مقررات و سرانجام سازد و شامل است که بدنه آن را می

ساز شود. این عوامل شامل محيط و شرایط بيرونی است که سببای میعوامل زمينه

گذاری این (. علت نام11: 5733، اهرنجانیعوامل رفتار و ساختاری است )ميرزایی 

ت. در واقع، ناپذیر آنها در فرایند عمل اسمدل به سه بُعدی، رابطه تنگاتنگ و جدایی

نوع روابط موجود بين این سه بُعد از نوع الزم و ملزوم و به مثابه سه بُعد رویيده از تنه 

نظم »ای هستند، های ساختاری که علل و عوامل پایهواحد سازمان است. آسيب

های رفتاری که علل و نمایند. آسيبرا برهم زده و مختل می« نظم چينشی»یا «ترکيبی
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هستند از جهات گوناگون رفتارهای انسانی و در نتيجه کارکردهای  ایعوامل پایه

ای ای که علل و عوامل پایههای زمينهدهند. آسيبسازمان را در معرض بحران قرار می

های هستند، رابطه و تعامل مناسب و واکنش به موقع و درست سازمان با سيستم

نماید در این روابط د بحران میاش را برهم زده و در این روابط ایجاهمجوار محيطی

عوامل محيطی، ساختاری و رفتاری، به شکل روابط سيستمی مداوم در حال تعامل 

بوده و  طور عمده از نوع غالب زمينه(به)گونه از یک نوع هستند و سه بُعد مزبور، سه

اصلی پژوهش  (. مسأله5707عمرانی، گانگی حاکم نيست )به هيچ وجه سهبين آنها 

)چترریزی(  شناسی آموزشی مؤثر در استفاده حداقلی از عمليات هوابرد، آسيبحاضر

 هوابرد عمليات از حداقلّی استفاده آموزشی زمينی است. به عبارت دیگر، عواملدر رزم

گانه رفتاری، ساختاری و یک از ابعاد سهزمينی، متأثر از کدام  رزم در( چترریزی)

 دنبال پاسخگویی به سؤاالت زیر است: ای است؟ لذا این مقاله بهزمينه

سؤال اصلی: استفاده حداقلی از عمليات چترریزی در رزم زمينی، متأثر از چه 

 های آموزشی است؟ ها و آسيبنارسایی

 سؤاالت فرعی: 

های ای نارساییآیا بين استفاده حداقلی از عمليات هوابرد )چترریزی( با بُعد زمينه

 آموزش ارتباط وجود دارد؟

های آیا بين استفاده حداقلی از عمليات هوابرد )چترریزی( با بُعد رفتاری نارسایی

 آموزش ارتباط وجود دارد؟

های آیا بين استفاده حداقلی از عمليات هوابرد )چترریزی( با بُعد ساختاری نارسایی

 آموزش ارتباط وجود دارد؟
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يقا مشابه با طبق مرور مطالعات صورت گرفته، مشخص گردید پژوهشی که دق

« زمينی رزم در( چترریزی) هوابرد عمليات از حداقلّی استفاده آموزشی عوامل»عنوان 

باشد، انجام نشده است. اما بخشی از تحقيقات صورت گرفته مرتبط با موضوع به شرح 

 زیر است:

 پیشینه تحقیق :1جدول شماره 

 نتایج تحقيق نویسندگان عنوان تحقيق

شناسی مدیریت آسيب
 های مهارتیوزشآم

 ابراهيم صالحی
 عمران

تممرین آسمميب نظممام آممموزش مهممم
مهمممارتی کشمممور مربممموط بمممه   

و پمس از آن ابعماد   « ساختاری»بُعد
 رفتاری و محتوایی است.

های سازمانی آموزششناسیآسيب
 در یکی از مراکز نظامی

 محمدرضا سلطانی
 غالمحسين نيکوکار

امين پاشایی 
 هوالسو

 احمدرضا خليلی

دی و سممازمان در دو بُعممد کممارکر 
وضمعيت    FPSS فرایندی الگموی 

نسبتا خوبی دارد؛ ولی در دو بُعمد  
 سيسممتمی و سمماختاری الگمموی 

FPSS  .وضعيت مناسبی ندارد 

و الگوهای  شناسی سازمانیآسيب
آن با تحليلی در کاربرد آسيب 

 های نظامیشناسی در سازمان

غالمحسين نيکوکار 
 دادیو یاسر علی

دليل با استفاده از این الگو به 
وجود متغيرهای تبدیلی و تعادلی 

می توان  عملکرد سازمان را 
 شناسی نمود.آسيب

های شناسی آموزشآسيب
 نيابتی تکاوری در مقابل با جنگ

 حسين رضایی
در ابعاد چهارگانه، محتوای دروس 

و فراگيران کمترین  بيشترین آسيب
 دارند. آسيب

 

 ضرورت تحقیق

را چنين ادگی همه جانبه که فرماندهی معظم کل قوا آنشدن راهبرد دفاعی آممحقق 

و  عقلی یوظيفه ، یکبکنيد. دفاع دفاع یرا آماده باید خودتان پس» ... اند: ابالغ نموده

http://www.magiran.com/searchp.asp?field=all&t=m&s=%E3%CD%E3%CF%D1%D6%C7+%D3%E1%D8%C7%E4%ED
http://www.magiran.com/searchp.asp?field=all&t=m&s=%DB%E1%C7%E3%CD%D3%ED%E4+%E4%ED%DF%E6%DF%C7%D1
http://www.magiran.com/searchp.asp?field=all&t=m&s=%C7%E3%ED%E4+%81%C7%D4%C7%ED%ED+%E5%E6%E1%C7%D3%E6*
http://www.magiran.com/searchp.asp?field=all&t=m&s=%C7%E3%ED%E4+%81%C7%D4%C7%ED%ED+%E5%E6%E1%C7%D3%E6*
http://www.magiran.com/searchp.asp?field=all&t=m&s=%C7%CD%E3%CF%D1%D6%C7+%CE%E1%ED%E1%ED
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 را بيشتر کنيد و روز باید آمادگيتانبود. روزبه باید آماده ؛ پساست اسالمی و انسانی

 (.5710ای، امنهخببرید ) ها را پيشآموزش

 علم، تجربه و اِشرافيت محققين، پيرامون موضوع عمليات هوابرد )چترریزی(  -

 .شودهزینه می رسته این افراد کارگيری به و سازماندهی جذب، فرایند در که سنگينی هزینه -

 نقش و تأثيری که این عمليات قادر است در سرنوشت نبرد ایجاد نماید. -

 ات در حفظ دور عمليات؟تأثير شيوه عملي -

 گيری ازاین ظرفيت در فرایند عملياتها در بهرهتجارب گرانبهای سایر ارتش -

 فراهم نمون زمينه تحقيق برای سایر محققين این حوزه -

 تکميل تحقيقات صورت گرفته در این حوزه در ادوار گذشته. -

 مرتفع شدن فقر ادبيات و تئوریک این حوزه -

 روش تحقیق

نوع و روش تحقيق: پژوهش حاضر، از نوع تحقيق پيمایشی و مبتنی بر نظرسنجی الف( 

نامه استفاده شده شيوه کمّی از ابزار پرسشاز متخصصان و خبرگان مرتبط بوده و به

ای، برای جمع روش کتابخانهاست. بدین طریق که پس از مطالعه اسناد و مدارک به

د. در این مرحله، پژوهشگر با استفاده از نامه استفاده شآوری اطالعات از پرسش

و به  شناسایی را گانهسه عوامل هایمؤلفه تحقيق، پيشينة و ادبيات مرور نظری، هایداده

های یاد شده صورت یک ساختار مفهومی تدوین کرد. در گام دوم، اعتباربخشی مؤلفه

 مّی اجرا گردید.برای مطالعة ميدانی در دستور کار بود و در نهایت مرحله بررسی ک

های ب( جامعه تحقيق: جامعه تحقيق با توجه به موضوع تحقيق براساس ویژگی

 ورودی زیر تعيين شدند.

دارای سابقه خدمت در مشاغل عملياتی و داشتن آثار علمی در حوزه چتربازی، اعم  -
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 از تأليف: کتاب، مقاله، جزوه، کارگاه، همایش،... 

 ی ارشد و باالتر و خبرگی.دارای مدرک تحصيلی کارشناس -

رزمی، و رزمی، پشتيبانیهای عمليات هوابرد در عملياتها و ظرفيتآشنا به قابليت -

 خدمات رزمی

هوابرد به شرح  نظران و فعاالن در حوزهآماری: جامعه تحقيق، صاحبپ( جامعه

 جدول زیر هستند: 

 جامعه تحقیق :2جدول شماره 

 تعداد به نفر گروه های جامعه تحقیق ردیف
 4 تکاور دانشگاه اميرالمؤمنين )ع( -گروه هوابرد دانشکده پياده 5
 1 حسين )ع(گروه هوابرد دانشگاه امام 0
 3 المهدی)عج( جهرم 77گردان هوابرد تی  7
 1 گردان هوایی تی ویژه صابرین 0
 1 هوابرد ارتش 11تی ویژه  1

 74 جمع
 

های یک تا پنج آماده تدا فهرستی از اسامی ردیفبرای انتخاب این جامعه آماری، اب

هایی باال، با امکان دسترسی و مصاحبه و... تعداد شد، سپس با لحاظ نمودن ویژگی

 ( تعيين گردید.0واجدین شرایط، سی نفر به شرح جدول )

  و روایی پایایی

تفاده گردید اس «یاییپا یبضر» نام به یشاخص از یاییپا يریگاندازه یبرا: 5پایایی الف(

 عدم معرف «صفر» یاییپا یبضر. کندیم ييرتغ یک تا صفر ينب معموالً آن ۀاندازکه 

                                                           
1 Reliability 
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در این  (.1390:001 ی،)خاک استکامل  یاییپا ، معرف«یک» یاییپا یبضر و یاییپا

، 0/4ای )محتوای آموزشی( معادل تحقيق ضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد زمينه

و ساختاری )روش و شيوه آموزش( معادل  4/4( معادل رفتاری )وسایل و تجهيزات

 به دست آمد. 477/4و در کل معادل  4/4

ی ابزار نامربوط که باعث گردآوری اطالعات ريکارگ بهبرای جلوگيری از  :5ب( روایی

ها حقيق و تجزیه و تحليل دادهو به هم خوردن انضباط و نظم مراحل ت مرتبط ريغ

شود و نيز به منظور جلوگيری از عواملی که موجب به هدر رفتن نيرو، امکانات و می

های ادبيات تحقيق و مصاحبه با جامعه خبرگی گيری از دادهشود، با بهرهمنابع مالی می

روایی . برای بررسی استآوری اطالعات مرتبط با موضوع پژوهش اقدام شده برای جمع

، 0/4ای )محتوای آموزشی( معادل برای ابعاد زمينه (C.V.R)ابزار تحقيق ضریب الوشه 

و در  0/4، ساختاری )روش و شيوه آموزش( معادل 0/4رفتاری )وسایل و تجهيزات( معادل 

 محاسبه گردید. 0/4کل معادل 

 های توصیفییافته( 2

صيفی و استنباطی صورت های پژوهش در دو سطح آمار توتجزیه و تحليل یافته

است. در سطح آمار توصيفی، از فراوانی، درصد، ميانگين و انحراف معيار و در گرفته

t اسميرنف، آزمون –سطح آمار استنباطی، از آزمون کالموگروف  و آزمون  تک متغيره 

 است.فریدمن استفاده شده

 های توصیفیالف( یافته

درصد  5/04گویان دارای درجة سرداری، درصد پاسخ 7/77(، 7براساس نتایج جدول )

 اند.درصد سروانی بوده 4/50درصد سرگردی و  3/7سرهنگی، 

                                                           
1 . Validity 
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 توزیع پاسخگویان برحسب جایگاه خدمتی : 3جدول شماره 

 جایگاه فروانی درصد

 سرداری 0 7/77

 سرهنگی 57 5/04

 سرگردی 5 3/7

 سروانی 0 4/50

 جمع 03 544
 

 گویان برحسب تحصیالتتوزیع پاسخ :4جدول شماره 

 تحصیالت فروانی درصد

 فوق دیپلم 7 5/55

 ليسانس 04 5/30

 فوق ليسانس و دکترا 0 4/50

 جمع 03 544
 

 5/30گویان دارای مدرک فوق دیپلم، درصد پاسخ5/55( 0براساس نتایج جدول )

 اند.درصد دارای فوق ليسانس و دکترا بوده 4/50درصد ليسانس و 
 

 توزیع پاسخگویان برحسب سنوات خدمت :5جدول شماره 

 سنوات خدمتی فروانی درصد

 سال 04کمتر از  55 3/04

 سال 74-05 55 3/04

 سال 74بيش از  0 1/54

 جمع 03 544
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سال،  04درصد پاسخگویان سابقه خدمت کمتر از  3/04(، 1براساس نتایج جدول )

 اند.سال داشته 74يش از درصد سابقه خدمت ب 1/54سال و  05-74درصد بين  3/04
 

 توزیع پاسخگویان بر حسب تخصص :6جدول شماره 

 شناخت فروانی درصد

 زیاد 7 5/55

 زیادخيلی 00 0/44

 جمع 03 544
 

گویان با آموزش و درصد پاسخ5/55( ميزان آشنایی 1براساس نتایج جدول )

 است.درصد خيلی زیاد بوده 0/44مأموریت چتربازی زیاد و 

با توجه به سطح تحصيالت، سابقه  شناسی تحقيق:گانه جمعيتجداول چهارتفسير 

درصد  5/30طور ميزان آشنایی به عمليات هوابرد، تدریس، سنوات خدمتی و همين

دهندگان دارای ليسانس و فوق ليسانس و باالتر هستند و به لحاظ سنوات خدمتی پاسخ

درصد سابقه تدریس  07اند و حدود سال خدمت داشته 51ها بيش از درصد آن 34نيز 

به ویژه عمليات هوابرد که نسبت به حوزه چتربازی آشنایی دارند؛ این امر بيانگر 

گویان و آشنایی و تسلط نسبتاً خوب آنان به تحصيالت، سابقه و تجربه مناسب پاسخ

گردد. همچنين ها میموضوع مورد تحقيق است؛ لذا موجب اعتباربخشی نظرات آن

گير بودن جامعه سابقه تدریس و تجربه سازمان خدمتی نامبردگان ،نشان از همه توزیع

 توان اعتماد کامل داشت.آماری پژوهش دارد و به نتایج آن می
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 هاب( بررسی فرض نرمال بودن داده
 

 های پژوهش با توزیع نرمالمقایسه توزیع نمرات مؤلفه :7جدول شماره 

 مؤلفه اسمیرنف-وفآزمون کالموگر داریسطح معنی

 ی(آموزش یمحتوازمينه ای) /444 /005

 (زاتيو تجه لیوسارفتاری) /000 /704

 (آموزش وهيروش و شساختاری) /375 /110

 

دار معنی p≤/41اسميرنف در سطح –( آماره کالموگروف3براساس نتایج جدول )

 است. بنابراین توزیع نمرات نرمال است.نبوده 

ه حداقلی از عمليات هوابرد )چترریزی(، به چه ميزان به استفادسؤال یکم:  -

 است؟ ای )محتوای آموزشی( مربوطهای بُعد زمينهنارسایی
 

 های مربوط به محتوای آموزشیتوزیع فروانی، درصد، میانگین و ضریب اهمیت سؤال :8جدول 
میانگین تأثیر و

 

 
ت

ب اهمی
ضری

ب 
ضری

میانگین 
 

 
ت

اهمی
میانگین 
 

 گویه 

عامل
 وانعن 

 

 ردیف

40/0 33/0 44/7 
 فراوانی

 کيفيت مباحث آموزشی

ش
ی آموز

محتوا
 

5 
 درصد

55/7 33/0 00/0 
تعامل روحی و روانی  فراوانی

 مربی با فراگيران
0 

 درصد

41/0 00/0 45/7 
 فراوانی

 7 اعتماد به نفس
 درصد

00/0 01/0 44/7 
 فراوانی

 0 جزوات آموزشی
 درصد
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05/0 41/0 47/0 
 فراوانی

 نياز سازمان

 

1 
 درصد

11/0 11/0 41/7 
 فراوانی

 1 مکمل بودن مباحث
 درصد

45/7 01/0 01/7 
 فراوانی

 3 نيازهارعایت پيش
 درصد

57/7 00/0 00/0 
 فراوانی

 4 کيفيت متون)سليس و روان(
 درصد

 

مباحث »ها مربوط بهشترین ميانگين نمره پاسخ(، بي4براساس نتایج جدول )

ها و کمترین ميانگين نمره پاسخ 00/7با « مربوط به ایجاد آمادگی روحی و روانی

 است.بوده 45/7با «دروس اعتماد به نفس»مربوط به 
 

 3رضیمقایسه میانگین نمره میزان تأثیر محتوای آموزش در استفاده ازعملیات هوابرد با میانگین ف: 9جدول 

P t مؤلفه میانگین انحراف معیار 

 محتوای آموزشی 00/7 /131 10/3 /445

 

است. بنابراین دار بودهمعنی p≤/41مشاهده در سطح   t(0براساس نتایج جدول )

 از بيش نبردصحنه  در هوابرد ازعمليات حداقلی استفاده در آموزش محتوای اهميت

 أیيد می گردد و گویای آن است که بينت  تحقيق یک فرضيه لذا. است متوسط سطح

 در( چترریزی)هوابرد  عمليات از حداقلی استفاده با ایزمينه -محتوایی  هاینارسایی

 دارد وجود داریمعنی رابطه زمينیرزم

های استفاده حداقلی از عمليات هوابرد)چترریزی( به چه ميزان به نارسایی سؤال دوم: -

 ( مرتبط است؟زاتيتجهو  لیوسابُعد رفتاری آموزش)
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شناسی و مطالعات اکتشافی)اسناد، مصاحبه و مشاهده( و نظربه تعریف آسيب

های ساختاری مؤثر بر استفاده بُعد فوق توسط جامعه، اهم شاخص 4/4ضریب الوشه 

 شود:برد در عمليات رزم زمينی به شرح زیر تجزیه و تحليل میحداقلی از هلی
 

 های مربوط به وسایل و تجهیزاترصد، میانگین و ضریب اهمیت سؤالتوزیع فروانی، د :11جدول 

میانگین تأثیر و 

ت
ب اهمی

ضری
ب  

ضری
میانگین 

ت
اهمی

میانگین 
 

 شاخص 

عامل
 عنوان 

 

 ردیف

13/7 55/7 10/0 
 فراوانی

 چتر اصلی

ت
وسائل وتجهيزا

 

5 
 درصد

53/7 45/0 00/0 
 فراوانی

 0 چتر کمکی
 درصد

04/7 43/7 50/0 
 فراوانی

 7 وسایل جانبی
 درصد

14/7 43/7 04/0 
 فراوانی

 0 نوع و تعدادپرنده
 درصد

31/7 77/7 00/0 
 فراوانی

 1 وسایل ایمنی
 درصد

34/7 73/7 04/0 
 فراوانی

 1 استاندارد بودن تجهيزات
 درصد

47/7 77/7 15/0 
 فراوانی

 3 اتشيوه پشتيبانی از عملي
 درصد

14/7 00/7 04/0 
 فراوانی

 4 وسایل کنترل رزمی
 درصد
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11/7 00/7 00/0 
 فراوانی

 تجهيزات محوری

 

0 
 درصد

10/7 00/7 00/0 
 فراوانی

 54 های آموزشیکارگاه
 درصد

 

با  « چتراصلی» ها مربوط به( بيشترین ميانگين نمره پاسخ54براساس نتایج جدول )

 است.بوده 50/0با « وسایل جانبی»ها مربوط بهو کمترین ميانگين نمره پاسخ 10/0
 

هوابرد با میانگین مقایسه میانگین نمره میزان تأثیر عامل تجهیزات در استفاده از عملیات :11جدول 

 3فرضی 

P t عامل میانگین انحراف معیار 

 وسایل وتجهيزات 04/0 /115 50/57 /445

 

است. بنابراین دار بودهمعنی p≤/41مشاهده در سطح  t (55س نتایج جدول )براسا

نبرد بُعد رفتاری آموزش در استفاده حداقلی ازعمليات هوابرد در صحنه ميزان اهميت

های رفتاری بين نارسایی» دوم تحقيق مبنی بر از سطح متوسط است. لذا فرضيهبيش

داری زمينی رابطه معنیرد)چترریزی( در رزمآموزش و استفاده حداقلی از عمليات هواب

 گردد.تأیيد می«وجود دارد

استفاده حداقلی از عمليات هوابرد)چترریزی( به چه ميزان به  سؤال فرعی سوم:

 (مرتبط است؟آموزش وهيروش و شهای بُعد ساختار آموزش )نارسایی

هده( و شناسی و مطالعات اکتشافی)اسناد، مصاحبه و مشانظربه تعریف آسيب

های بُعدمحيطی مؤثر بر استفاده بُعد فوق توسط جامعه، اهم شاخص 0/4ضریب الوشه

 شود:حداقلی از چتریزی در رزم زمينی به شرح زیر تجزیه و تحليل می
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 های مربوط به روش و شیوه آموزشتوزیع فروانی، درصد، میانگین و ضریب اهمیت سؤال :12جدول 

میانگین تأثیر و 

ت
ب اهمی

ضری
ب  

ضری
میانگین 

ت
اهمی

میانگین 
 

 شاخص 
عامل

 عنوان 

 

 ردیف

74/7 55/7 54/0 
 فراوانی

 شبيه سازها

ش
ش و شيوه آموز

رو
 

5 
 درصد

00/7 43/7 04/0 
 فراوانی

 0 حجم دروس
 درصد

50/7 47/7 54/0 
 فراوانی

 7 تکرار و تمرین
 درصد

04/0 44/0 43/0 
 فراوانی

 0 عدم تداوم آموزش
 درصد

40/0 41/0 44/7 
 فراوانی

 1 مکان آموزش
 درصد

31/0 33/0 44/7 
 فراوانی

 1 مدت آموزش
 درصد

04/7 00/7 43/0 
 فراوانی

 3 زمان آموزش
 درصد

41/7 77/7 15/0 
 فراوانی

 4 تعداد مربيان
 درصد

 

« تعداد متربيان»ها مربوط بهين نمره پاسخ(، بيشترین ميانگ50براساس نتایج جدول )

 است.بوده 44/7با « مدت آموزش»ها مربوط به و کمترین ميانگين نمره پاسخ 15/0با 
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مقایسه میانگین نمره میزان تأثیر عامل شیوه آموزش در استفاده از عملیات هوابرد با  :13جدول 

 3میانگین فرضی

P t عامل میانگین انحراف معیار 

 شيوه آموزش 51/0 /010 04/57 /445
 

است. دار بودهمعنی  p≤/41مشاهده شده در سطح  t( 57براساس نتایج جدول )

های تکاور نزسا از کارگيری گردانبُعد ساختاری آموزش در به بنابراین ميزان اهميت

بين  »از سطح متوسط است و فرضيه تحقيق مبنی برنبرد بيشهوابرد در صحنهعمليات

های ساختاری آموزش مؤثر بر استفاده حداقلی از عمليات هوابرد)چترریزی( یینارسا

 گردد.تأیيد می« داری وجود داردزمينی رابطه معنیدر رزم

 بحث و نتیجه گیری 

عدم استفاده از عمليات هوابرد شناسایی عوامل آموزشی مربوط بهدر این مقاله، 

ای( بُعدی )ساختاری، رفتاری و زمينهزمينی در قالب نظریه سه )چترریزی( در رزم

 مطالعه قرار شد.

همان گونه که ذکر شد، علت نامگذاری این مدل به سه بُعدی،؛ رابطه تنگاتنگ و 

ناپذیر آنها در فرایند عمل است. در واقع، نوع روابط موجود بين این سه بُعد از جدایی

های حد سازمان است. آسيبنوع الزم و ملزوم و به مثابه سه بُعد رویيده از تنه وا

را برهم زده و « نظم چينشی»یا «نظم ترکيبی»ای هستند، ساختاری که علل و عوامل پایه

ای هستند، از جهات گوناگون های رفتاری که علل و عوامل پایهنمایند. آسيبمختل می

دهند. رفتارهای انسانی و در نتيجه کارکردهای سازمان را در معرض بحران قرار می

ای هستند، رابطه و تعامل مناسب و واکنش به ای که علل و عوامل پایههای زمينهآسيب



 5045، بهار و تابستان 15سال هفدهم، شماره های مدیریت و فرماندهی نظامی، دوفصلنامه پژوهش

67 

اش را برهم زده و در این روابط های همجوار محيطیموقع و درست سازمان با سيستم

شکل روابط به نماید. در این روابط عوامل محيطی، ساختاری و رفتاری،ایجاد بحران می

مل هستند و سه بُعد مزبور، سه گونه از یک نوع و به طور سيستمی مداوم در حال تعا

گانگی حاکم نيست. از آنجایی هيچ وجه سهنوع غالب زمينه بوده و بين آنها بهعمده از 

شناسی آموزشی مؤثر در استفاده حداقلی از که مسأله اصلی پژوهش حاضر، آسيب

توان به سواالت تحقيق، میتوجه به و بازمينی است )چترریزی( در رزم عمليات هوابرد

 تعامل و تأثير هر یک از عوامل پی برد. در مورد با سواالت فرعی:

های بُعد )چترریزی(، به چه ميزان به نارسایی استفاده حداقلی از عمليات هوابرد -5

 ای آموزش )محتوای آموزشی( مرتبط است؟ زمينه

محتوای آموزش(، باالتر )گانه در عامل زمينه ای آموزش های هشتميانگين شاخص

ای گونهبه محتوا باید از سه شده است و همان گونه که در مبانی نظری بيان گردید، 

ها و زمينه بوده و ضمن ایجاد ها و عالیق دانشجوباشد که متناسب با توانایی

 در ارتباط با اوضاع شغلی حال و آینده او ،ای در اوهای الزم شغلی و حرفهآمادگی

ای )محتوای آموزش( مورد زمينه رسد عاملبه نظر می ؛ لذا(11: 5735)ميرلوحی، باشد 

 طور شایسته و بایسته مورد توجه قرار نگرفته است. بهغفلت قرار گرفته و یا 

های بُعد )چترریزی(، به چه ميزان به نارسایی استفاده حداقلی از عمليات هوابرد -0

 تبط است؟ رفتاری آموزش)وسایل و تجهيزات( مر

و همان گونه که  گانه در عامل تجهيزات باالتراز سه استهای دهميانگين شاخص

در موقع پرش با خود  یدکه نفرات چترباز با یزاتيتجهدر مبانی نظری بيان گردید، 

 تیمامور تیهانکه بتوانند فرود خوب و در  هستند یضرور زاتيتجه ،داشته باشند

 رسد عامللذا به نظر می؛ (14: 5704 ،ید )شکوهنداشته باش یزيآمموفقت یرزم
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رفتاری آموزش )وسایل و تجهيزات( مورد غفلت قرار گرفته و یا به طور شایسته و 

 بایسته مورد توجه قرار نگرفته است.

های بُعد استفاده حداقلی از عمليات هوابرد )چترریزی(، به چه ميزان به نارسایی -7

 ( مرتبط است؟ موزشآ وهيروش و ش) ساختار آموزش

گانه در عامل شيوه و روش محتوای آموزش باالتراز سه های هشتميانگين شاخص

  یهاو تالش اتيمقصود تمام عمل است و همان گونه که در مبانی نظری بيان گردید،

بودن  اياست تا در صورت مه رانيبه فراگ یآموزش یانتقال محتوا تیدر نها ی،آموزش

امر در  نیمند شوند. اما تحقق ابتوانند از آنها بهره فشانیوظا یودر قلمر طیشرا ریسا

 یحتوامتبحر و مجرب با استفاده از فنون مناسب در انتقال م یگرو آن است که افراد

 ساختار آموزش رسد عامللذا به نظر می ؛(00: 5703 ،)رضایی ندیشده تالش نما نييتع

طور شایسته و بایسته مورد و یا به مورد غفلت قرار گرفته( آموزش وهيروش و ش)

 توجه قرار نگرفته است. از این رو پيشنهادهای تحقيق به شرح زیر می باشد:

 . پيشنهادهای پيرامون محتوا: 5 

روزرسانی اطالعات اساتيد در سطح به تشکيل کارگروه مطالعاتی ساليانه برای -

 نيروهای مسلح 

کاری و مرتفع شدن ایرادات توسط مربی در افيت گيری از تونل باد به منظور اشربهره -

 یک فضای ایمن و واقعی 

 استفاده از سيمالتور به منظور کاهش فاصله بين فضای مجازی و واقعی -

 های آموزشیها در فرایند اجرای برنامههای آموزشی و انيميشن گيری از فيلمبهره -

 . پيشنهادهای پيرامون تجهيزات:  0

و گروه هوابرد و برنامه، عمليات طالعاتی متشکل از آماد، طرح تشکيل گروه م -
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 دانشکده تکاور در خصوص مرتفع نمودن نواقص تجهيزات

 استفاده از تجهيزات به روز و استاندارد با توجه به حساسيت کار -

 تأمين چتر با کليه متعلقات مربوط  -

 و کم هزینه بودن آن خطراستفاده از تونل باد با توجه به بیتأمين بودجه  -

 تأمين هزینه دستگاه سيميالتور به عنوان یک وسيله کمک آموزشی بسيار مناسب  -

  آموزش: شيوه. پيشنهادهای پيرامون  7

 سازهای احتمالی پرش چتر در شبيهقرار دادن تمام اتفاق -

 برگزاری کار گروه تخصصی برای کيفيت دادن به عمليات چتربازی -

 ها...های هوابرد برای بهتر برگزارکردن دورها سایر یگانتبادل نظر ب -
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ABSTRACTS 

Training Factors of Minimal Use of Airborne Operations 

(Parachuting) in Ground and Combat 
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Abstract 

 The present research was conducted to identify the training factors related 

to the minimal use of airborne operations (parachuting) in ground combat. 

This research is affected by the extensive, fast and complex developments 

of the theater at the strategic, operational and tactical levels and refers to 

the role of this order in optimizing resources and better utilization of 

capacities. The research has been carried out in a quantitative and 

qualitative methods using interviews and questionnaires. To determine the 

educational factors related to the minimal use of airborne operations 

(parachuting) in ground combat, the three-pronged model was used. The 

statistical population of the research included thirty people who had 

enough knowledge and mastery on the subject. They were determined as 

whole numbers. After determining the reliability and validity of the 

questionnaire, the Kolmogorov Smirnov test was used to check the 

normality of the data, and the single-variable t-test and the Friedman test 

were used to analyze the data. According to the obtained results, it was 

found that from the point of view of the experts, the most important 

training damages affecting the minimal use of airborne operations 

(parachuting) in ground combat are related to the dimension of "behavior", 

then "background" and "structure". 

Keywords: training, ground combat, behavioral factors, background 

factors, structural factors, airborne 
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