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چکیده
گردانهای پدافند هوایی در شرایط رزم و تمرینات صحرایی (آزمایش نوع سوم) بایستی با مسئولیت
عمل کلی ،در تیپهای مستقل نزاجا سازماندهی و مأموریتهای محوله را انجام دهند .ازاینرو هدف
اصلی پژوهش بررسی چگونگی ارتقاء بهرهوری تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی نزاجا است .با
توجه به ماهیت موضوع ،این پژوهش از نوع کاربردی و روش اجرای آن توصیفی با رویکرد آمیخته است.
جمعآوری اطالعات به روش میدانی و کتابخانهای و با استفاده از اسناد و مدارک ،مصاحبه و پرسشنامه
محقق-ساخته انجام شد .جامعه آماری پژوهش برابر با  200نفر است ،که با استفاده از فرمول کوکران،
حجم جامعه نمونه تعداد  130نفر محاسبه شد .یافتههای تحقیق در سطح خطای پنج درصد نشان داد
که برگزاری آزمون دانش نظامی ،انجام تیراندازی سالحهای انفرادی و اجرای آزمون نیرومندسازی قبل
از اجرای آزمایش گردان در پادگان سرزمینی ،باعث ارتقاء بهرهوری تمرینات تاکتیکی گردانهای پدافند
هوایی نزاجا میشود .همچنین ،انتخاب توانمند ستاد طرحریزی ،رعایت تقدم در تهیه طرحها ،اختصاص
و اجرای اهداف آموزشی به برنامه زمانبندی ،اختصاص دادن منابع از طریق تأمین نمودن منابع آمادی
قبل از مرحله اجرا و اجرای تیراندازی سالحهای پدافندی در هنگام اجرای تاکتیک عملی ،موجب ارتقاء
بهرهوری تمرینات تاکتیکی گردانهای پدافند هوایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران می
شود.
واژگان کلیدی:
تمرینات صحرایی ،بهرهوری ،گردانهای پدافند هوایی.

 1کارشناس ارشد مدیریت دفاعی ،دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا ،تهران ،ایران
 2رئیس دانشکده جنگ دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا ،تهران ،ایران
 3دانشجوی دکتری دانشگاه علوم و استراتژیک دانشگاه دفاع ملی ،تهران ،ایران
نویسنده مسئولniaziali22@yahoo.com :
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مقدمه
در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران مبنای عملیات برگرردان اسرتوار گردیرده اسرت.
یکی از مراحل پایانی هر برنامه آموزش ،آزمایش است .در یگران هرای نزاجرا آمروزشهرا بره دو
صورت یگانی و انفرادی اجرا میگردد .آزمایش مربوط به آموزشهای انفرادی بهصورت انفررادی
و آزمایش مربوط به آموزشهای یگانی بهصورت یگانی انجام میشود .آزمایش گردان در خاتمره
یک دوره سهساله آموزش که هرسال آن شامل  52هفته آموزش اسرت انجرام مریشرود .انجرام
آزمایشهای گردانهای پدافند هوایی باعث ایجاد حس رقابرت سرالم برین گرردانهرای پدافنرد
هوایی و کارکنان آنها میگردد و همچنین با ایجاد وضعیتهرای حقیقری ،عناصرر فرمانردهی و
ستاد را بر آن میدارد تا با استفاده از تئوریهای آموزشی و بهرهمندی از آموزشهای مبتنی برر
عمل معایب را برطرف نمایند) احمدوند.)11 :1386 ،
گردان های پدافند هوایی با مسئولیت عمل کلی در تیپهای نزاجا سازماندهی و مأموریتهرای
محوله را انجام میدهند ،در وضعیت فعلی این گردانها بدون حضور در سازمان تیپها مبرادرت
به تمرین صحرایی میکنند و طرح ریزی ،تهیه و اجررای ایرن تمرینرات عمرالا بهررهوری الزم را
نداشته و به نظر میرسد در یک عملیات واقعی با مشکل مواجه شود .بنابراین ،بهمنظرور رعایرت
واقع گرایی در تمرینات صحرایی و کسب تجربه ،انجام این تحقیق بهمنظرور کسرب اطمینران از
آمادگی رزمی یگان ها پدافند هوایی بررای ورود بره صرحنه نبررد برا ارتقراء بهررهوری تمرینرات
صحرایی (طرحریزی ،تهیه و اجرا) اهمیت دارد.
ضرورت وجود آتش در هر نبردی با توجه به تهدیدات کنونی و خصوصاا در شرایطی که دشرمن
از توانایی بسیار باالیی برخوردار است بر کسی پوشیده نیست .با توجه به اینکه کشور ما بهشدت
در معرض تهدیدات قرار دارد ،ضرورت دارد یگان های توپخانه پدافند هوایی که از عناصر قردرت
آتش در میدان رزم هستند طوری آموزش داده شود که برا کمتررین تلفرات در جنرگ حرداک ر
کارایی را داشته باشد .لذا ضرورت دارد به منظور تقویت توان رزمی یگرانهرای توپخانره پدافنرد
هوایی و کسب اطمینان از آمادگی رزمی آنان بررای ورود بره صرحنه نبررد بایسرتی در شررایط
مشابه رزم با انجام تمرینات تاکتیکی عمالا کسب تجربه کنند .درصورتیکره ایرن تحقیرق انجرام
نشود کماکان انجام تمرینات صحرایی گردان های پدافند هوایی به علت نقرص در (طررحریرزی،
تهیه و اجرا) از کارایی چندانی برخوردار نیست.
گردان های پدافند هوایی در شرایط رزمی و تمرینات صحرایی (آزمایش نوع  )3بایستی با
مسئولیت عمل کلی در تیپهای نزاجا سازماندهی و مأموریتهای محوله را انجام دهند و
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بهمنظور رعایت واقع گرایی در تمرینات صحرایی و کسب اطمینان از آمادگی رزمی آنان برای
ورود به صحنه نبرد ،بایستی در شرایط مشابه رزم عمالا کسب تجربه کنند اما در وضعیت فعلی
این گردانها بدون حضور در سازمان تیپها مبادرت به تمرین صحرایی میکنند که عمالا
بهرهوری الزم را نداشته و به نظر میرسد در یک عملیات واقعی با مشکل روبرو شوند .پژوهشگر
با مدنظر قرار دادن مسئله فوق ،در نظر دارد با انجام پژوهشی علمی و با بررسی چگونگی ارتقاء
بهرهوری تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی
ایران را (در مرحله طرحریزی ،تهیه و اجرا) مورد کنکاش قرار دهد .هدف اصلی پژوهش ارتقاء
بهرهوری تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی نزاجا است بر همین اساس سؤال اصلی
تحقیق عبارت است از؛ چگونه میتوان بهرهوری تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی
نزاجا را ارتقاء داد؟ و سؤاالت فرعی پژوهش نیز به ترتیب عبارتاند از :چگونه میتوان بهرهوری
تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی نزاجا در مرحله طرحریزی را ارتقاء داد؟ چگونه
میتوان بهرهوری تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی نزاجا در مرحله تهیه را ارتقاء داد؟
چگونه میتوان بهرهوری تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی نزاجا در مرحله
اجرا(تاکتیک) را ارتقاء داد؟
مبانی نظری و پیشینههای پژوهش
مبانی نظری

تمرینات تاکتیکی ایجاب میکند که حداک ر تالش به عمل آید تا موارد مربروط بره جمرعآوری
اطالعات رزمی ،انجام شناسایی هرا ،توجره بره آمروزه هرای تراکتیکی دشرمن برهویرژه در مرورد
جاسوسی ،خرابکاری و سایر فعالیتهای اطالعاتی ،عملیرات روانری ،پدافنرد داخلری ،اسرتفاده از
جنگافزارهای ش.م.ه و عالوه بر آن امور مربوط به آماد و پشتیبانی ،ضایعات و تلفرات ،عملیرات
ارتش و مردم ،امور نیروی انسانی ،پشتیبانیهای هوایی ،عملیات ضد چریک ،ارتباط و مخرابرات،
جنگهای الکترونیک و غیره حتیاالمکان واقعیتر جلوه داده شود( شیخ.)12 :1397 ،
تمرینات تاکتیکی شامل تمرین روی مدل زمین (مانند جعبه شنی) ،مشقهای تاکتیکی ،تمرین
روی زمین ،تمرین روی نقشه ،رزمایش روی نقشه ،تمرین پاسگاه فرماندهی ،تمررین صرحرایی،
رزمایش صحرایی و تمرین تاکتیکی بدون شرکت عدهها است ( شیخ.)16 :1397 ،
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طرحریزی :طرحریزی و اجرای یک تمرین در ردههای باال مانند طرحریزی یرک عملیرات رزمری
واقعی احتیاج به پیشبینی دارد ( شیخ.)20 :1397 ،
تهیه :فراهم نمودن اسباب و وسایل تمرین از قبیرل منرابع ،زمرین ،جهرت اجررای یرک تمررین
صحرایی (شیخ.)42 :1397 ،
اجرا :یک تمرین تاکتیکی بزرگ و کامل مانند تمرین صحرایی با همان دقرت و تروجهی کره در
تمرین آن به جزئیات مبذول میشود اجرا میگردد .تمرینی که با دقت تهیره شرده در صرورتی
مؤثر است که اجرای آن نیز بهدقت طرحریزی و هماهنگ شود (شیخ.)98 :1397 ،
گردان های پدافند هوایی :به یگان های نظامی که با استفاده از کلیه جنگافزارهایی کره وارای
پدافند هوایی ارتفاع پایین یگانهای زمینی را بر عهدهدارند گفته میشرود و شرامل انرواع ترو
پدافند هوایی و موشکهای با برد کوتاه هست (میمنی.)43 :1395 ،
تمرینات صحرایی (گردان های پدافند هوایی) :یکی از انواع تمرینات تاکتیکی در توپخانه پدافنرد
هوایی است که تحت شرایط مشابه رزم هدایت مریشرود .در ایرن تمررین تمرام یرا قسرمتی از
کارکنان و تجهیزات نیروهای خودی عمالا روی زمین گسترش میابنرد ،درحرالیکره کارکنران و
تجهیزات دشمن ممکن است عمالا گسترشیافته یا شبیهسازی گردند( شیخ.)20 :1397 ،
مدل مفهومی پژوهش

پس از مطالعه پیشینه تحقیق و مشاهده عوامل موجرود در مسریر ارتقراء بهررهوری متغیرهرای
طرحریزی(تهیه دستورالعمل تمرین ،تهیه سناریو و تهیره یادداشرت آموزشری) ،تهیه(اختصراص
منابع ،آماده کردن زمین ،استقرار و تمرین نهایی) و اجرا(آزمون دانش نظامی ،اجرای تیرانردازی
و کار عملی) است ،مورد شناسایی قرار گرفته و مدل مفهومی شکل  1پیشنهاد میگردد.
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تهیه دستورالعمل تمرین•
تهیه سناریو•
تهیه یادداشت آموزشی•

ارتقاء بهرهوری

اختصاص منابع•

تمرینات صحرایی

آماده کردن زمین•
استقرار•

گردانهای پدافند

تمرین نهایی•

هوایی نزاجا
آزمون دانش نظامی•
اجرای تیراندازی•
کار عملی(تاکتیک)•

شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش

پیشینههای پژوهش

کاوش و جست وجو در اسناد ،مدارک و تحقیقات انجامشده پیرامون موضوع پرژوهش ،مرا را بره
تحقیقات و آثار علمی داخلری متعرددی دربراره متغیرهرای پرژوهش رهنمرون مریسرازد .ایرن
تحقیقات هر یک ،از دیدگاهی خاص به شرناخت و بررسری مفراهیم مروردنظر در ایرن تحقیرق
پرداختهاند.
جدول( )1پیشینه تحقیقات انجامشده
محقق

موضوع

نتایج

گودرز
احمدوند
فارغالتحصیل
دافوس آجا،
()1386

بررسرری میررزان تررأثیر
آزمررررررایش نرررررروع
(3تاکتیرررک ،دانرررش
نظررامی و تیرانرردازی)
گردانهای تانک نزاجرا
بر آمادگی رزمی آن ها
در سه سال اخیر

میزان همبستگی گردان های تانک نزاجا در آزمایش نوع (3تمررین صرحرایی)
در  3سال اخیر و آمادگی رزمی آنها برین تمررین مراحرل تراکتیکی ،0/047
آزمون دانرش نظرامی پرایوران  /202و آزمرون تیرانردازی 0/005همبسرتگی
مستقیم و خیلی پایین است و با استفاده از آزمون ( )tاسرتیودنت رابطره برین
تمرین مراحل تاکتیکی گردانهای تانک نزاجا در آزمرایش نروع  3در  3سرال
اخیر با آمادگی رزمی آنها با اطمینان  %99تأیید نمیشود.
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علیاصغر
افخمی
اردشیری
()1378

بهینه سرازی تمرینرات
تررررراکتیکی فعلررر ری
(رزمررررایش تیرررررپ،
آزمرررایش گرررردان) و
ترررأثیر آن در ارتقررراء
آمرروزش یگررانهررای
نزاجا

نتایج حاصل از تحلیل اسرتنباطی ،ترأثیر متغیرر مسرتقل تمرینرات تراکتیکی
فعلی ،متغیر مستقل میردان هرای آموزشری فعلری ،متغیرر مسرتقل رزمرایش
دوطرفه فعلی ،متغیر مستقل آموزش فعلی جنگ شهری بر متغیر ترابع ارتقراء
آموزش یگانهای نزاجا را تأیید مینماید.

تجزیه وتحلیل صورت گرفته در خصوص فرضیه اول ،بیانگر این واقعیرت اسرت
 52درصد افراد جامعه نمونه معتقدند ،استفاده از سامانه اطالعرات جغرافیرایی

ابراهیم
دلسوزی
()1398

ارتقاء آموزش

( )GISمی تواند باعث ارتقاء آموزش طرح ریزی و اجرای رزمرایش روی نقشره

طرحریزی و اجرای

تیپهای مستقل زرهی نزاجا باشد .تجزیهوتحلیل صرورت گرفتره در خصروص

تمرینات تاکتیکی در

فرضیه دوم ،بیانگر این واقعیت است که  72درصد از جامعره نمونره معتقدنرد

تیپهای مستقل

استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی گلوبالمپر جهرت انتخراب پاسرگاههرای

زرهی نیروی زمینی

اصلی ،فرعی و یدکی فرماندهی می تواند باعرث ارتقراء آمروزش طررحریرزی و

ارتش جمهوری

اجرررای تمرررین پاسررگاه فرمانرردهی تیررپهررای مسررتقل زرهرری نزاجررا باشررد.

اسالمی ایران

تجزیه وتحلیل صورت گرفته در خصوص فرضیه سوم ،بیانگر این واقعیت اسرت
که  48درصد از جامعه نمونه معتقدند چنانچه بازی جنرگ بره پیوسرت طررح
عملیاتی برای یگانهای تابعره ارسرال گرردد مریتوانرد باعرث ارتقراء آمروزش
طرحریزی و اجرای تمرینات صحرایی تیپهای مستقل زرهی نزاجا باشد.

عباس
محمدی
دالوری
()1391

کیفیت اجرای آزمایش
گردان نروع 3گرردان-
های توپخانه صحرایی
نزاجا جهرت مقابلره برا
تهدیدات فرامنطقهایی

آتشبارهای تیر گردان توپخانه صحرایی در آزمایش گرردان نروع  ،3برهصرورت
دودسته ( 2یا  3رسدی) با تجهیزات الزم جهت روانه کرردن و هردایت آترش،
اقدام به اشغال موضع انتظار نمروده و اسرتتار و اختفراء را برا حرداک ر وسرایل
مانند تورهای حرارتی انجام دهند ،در آزمرایش گرردان نروع  3جهرت اختفراء
حرکات باید توجه خاصی به عملیات دود و رسدهای دود نمود .لذا الزم اسرت
در سازمان گروهان ارکان دسته دود پیشبینی گردد.

روششناسی پژوهش
با توجه به ماهیت موضوع پژوهش ،این پژوهش از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق از روش
توصیفی با رویکرد تحلیل کیفی و کمی دادهها (آمیخته) انطباق دارد .برای انجام این پژوهش،
جمعآوری اطالعات به دو روش میدانی و کتابخانهای صورت گرفته است .برای این کار ،جهت
جمعآوری ادبیات موضوع محقق اسناد و مدارک موجود موردمطالعه قرار داده و سعی دارد با
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دالیل منطقی و انجام مصاحبه با صاحبنظران و ارسال پرسشنامه ،راهکارهای مناسبی را ارائه
نماید .همچنین در روش میدانی نیز عمده اطالعات از طریق پرسشنامه جمعآوریشده است.
ابزار گردآوری اطالعات پیرامون ارتقاء بهرهوری تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی
پرسشنامهای است که دارای  18گویه ،که به تعداد  3سؤال مشخصات جامعه نمونه 6 ،سؤال در
مورد مؤلفه طرحریزی 4 ،سؤال در مورد مؤلفه تهیه و  4سؤال در مورد مؤلفه اجرا در راستای
تبیین ارتقاء بهرهوری تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی بهمنظور کسب اطالعات الزم
طراحی شد .ضرایب پایایی این پرسشنامه به ترتیب برای متغیرهای طرحریزی ،تهیه و اجرا
برابر با  ./89 ،./91و  ./90به دست آمده است.
متغیرهای این پژوهش عبارتاند از «ارتقاء بهرهوری طرحریزی ،تهیه و اجرا» و «ارتقاء بهرهوری
تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی نزاجا» که ارتقاء بهرهوری طرحریزی ،تهیه و اجرا
متغیر مستقل و ارتقاء بهرهوری تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی نزاجا متغیر وابسته
در نظر گرفته شده است .دستیابی به مؤلفههای هریک از متغیرها با رجوع به اسناد و مدارک
موجود پیرامون آنها میسر گردیده است .جامعه آماری پژوهش شامل فرماندهان ،رؤسای
گردانهای پدافند هوایی و رکن سوم تیپها و همچنین کارکنان و کارشناسان مرتبط هستند
که در مشاغل سرگردی و باالتر که در یگانهای مذکور خدمت مینمایند ..جامعه آماری
ذکرشده جمعاا  200نفر است .ازآنجاکه دادههای این تحقیق دارای مقیاس فاصلهای بوده و
میانگین پذیر میباشند لذا برای تعیین اندازه نمونه از تخمین فاصلهای میانگین استفاده می
شود.
N  z 2   2

200  1.96 2  0.25
n

 130
( N  1)  d  z 2   2 199  0.05 2  1.96 2  0.25
2
2

2

Z
 aبا ضریب اطمینان  95%از طریق جدول مربوطه محاسبه شده است .واریانس جامعه آماری
از روی تحقیق انجامگرفته شده تعیینشده است D .ضریبی است که محقق میتواند بین 0/1
تا  0/5جهت انتخاب جامعه نمونه آماری مناسب در نظر بگیرد( .در این تحقیق محقق ضریب
 0/05را در نظر گرفته است)
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جدول ( )2پارامترهای استفادهشده در نمونهگیری
پارامتر

توضیح

N

حجم جامعه مورد پژوهش که تعداد آن  200نفر ارزیابی شده است.

n

حجم تقریبی نمونه

z

ضریب اطمینان که( )   5%و(  %25



2

) و (  1.96

2

 ) Z است

2

واریانس  ./25محاسبه شد.

d

دقت احتمالی مطلوب (اختالف میزان انحراف جامعه و نمونه)که مقدار آن %05منظور گردیده است.

روش نمونهگیری به علت اینکه جامعه آماری دارای طبقات (فرماندهان عمده ،روسای بهداری و
مسئولین عملیات و نیروی انسانی یگانها است) روش تصادفی طبقاتی متناسب است( .جدول
شماره)2
جدول ( )3مقایسه جامعه نمونه با جامعه آماری
تعداد جامعه

نسبت سهم

حجم نمونه

آماری

جامعه آماری

آماری

رؤسای ارکان سوم تیپهای نزاجا

30

%15

20

فرماندهان گردانهای پدافند هوایی نزاجا

30

%15

20

رؤسای ارکان سوم گردانهای پدافند هوایی نزاجا

30

%15

20

کارکنان و کارشناسان مرتبط با تمرینات صحرایی گردانهای
پدافند هوایی نزاجا

110

%55

70

جمع کل

200

%100

130

طبقات جامعه آماری

تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
الف) یافتههای حاصل از تجزیهوتحلیل کیفی اهداف اجرایی تحقیق (مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه
با صاحبنظران)
هدف یکم :چگونگی ارتقاء بهرهوری تمرینات صحرایی گردانهای پدافندد هدوایی نزاجدا در مرحلده
طرحریزی

دستورالعمل کلی را در مرحله طرحریزی تمرینات صحرایی گردانهرای پدافنرد هروایی بایرد برا
نهایت شفافیت و سادگی با تبیین دقیق عناصر چطور؟ و چه؟ منظور اصلی اجرای تمررین را برا
اهداف آموزشی تمرین بیان کرد .در مرحله طرحریزی تمرینرات صرحرایی گرردانهرای پدافنرد
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هوایی ،رکن سوم ستاد تهیهکننده تمرین ،بعد از تهیه دستورالعمل کلی ،اقدام به تهیه سناریو با
تدوین دقیق ،منظم و کارآمد و با نگارش داستانی مبتنی بر واقعیت برای تمامی اهداف آموزشی
میکند ،در هنگام تهیه برنامه زمانبندی در سناریو ،میتروان برگرزاری آزمرون دانرش نظرامی،
تیراندازی با سالحهای انفرادی و برگزاری آزمون نیرومندسرازی را بره قبرل یرا بعرد از آزمرایش
گردان موکول کرد .یادداشت آموزشی و محتویات آن سؤاالت چه کسی؟ چه؟ چه وقت؟ کجا؟ و
چرا؟ را شامل میشود.
هدف دوم :چگونگی ارتقاء بهرهوری تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی نزاجا در مرحله تهیه

در مرحله تهیه تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی معموالا قرارگاههای عمرده ،اعتبرارات
اجرای تمرین ،شرکتکنندگان ،منطقه رزمایش ،تسهیالت مربوطره و چرارچوب کلری را کره در
دستورالعمل تمرین مشخصشده را پیگیری و تهیه مینماید .در آماده کرردن زمرین در مرحلره
تهیه تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی درصورتیکه زمین تمرین ،منطبق با شررایط و
ویژگیهای منطقه طرح سرزمینی یگان انتخاب شود ،عالوه بر انجام تمرینرات تراکتیکی ،باعرث
افزایش سطح آمادگی یگان در کسب مهارتهای عملی الزم برای انجام عملیات راهکنشی مری-
شود .به علت کمبودهای فراوان در حوزه تسهیالت و امکانات الزم ،اغلب فعالیتهای مربروط بره
استقرار زودتر انجام مریشرود ،اسرتقرار برنامرهریرزیشرده برهمنظرور جلروگیری از خسرتگی و
فرسودگی از الزامات است.
هدف سوم :چگونگی ارتقاء بهرهوری تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی نزاجا در مرحله اجرا

برگزاری دانش نظامی در مرحله اجرای تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی ،چنانچه
ارزشیابی آموزشی و ارزیابی مهارت کارکنان به نحو صحیح انجام شود نیازی به آزمون نیست.
تحقیقات انجامشده بیانگر این واقعیت است که بین آزمون دانش نظامی پایوران گردانها و
آمادگی رزمی در آزمایش نوع (3تمرین صحرایی) همبستگی مستقیم و پایین است و با
اطمینان  %99تأیید نمی شود .برای تیراندازی در مرحله اجرا تمرینات صحرایی گردانهای
پدافند هوایی بایستی به این نکته توجه داشت که :تحقیقات انجامشده بیانگر این واقعیت است
که بین آزمون تیراندازی پایوران گردانها و آمادگی رزمی در آزمایش نوع (3تمرین صحرایی)
همبستگی مستقیم و پایین است و با اطمینان  %99تأیید نمیشود .در آزمایش گردانهای
پدافند هوایی بهمنظور جلوگیری از حوادث به علت ضع در آموزش ،تیراندازی علیه اهداف
زمینی و هوائی را جداگانه و خارج از مراحل عملی تاکتیک بهصورت مشق میادین تیر اجرا می-
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کنند ،بهمنظور رعایت واقعگرایی هنگامی یک پرسنل پدافندی در رزم واقعی قادر است
تیراندازی مؤثر علیه اهداف هوائی را اجرا کند که در تمرینات تحت شرایط واقعی بهطور مستمر
تمرین کرده باشد .برای تمرین عملی(تاکتیک) در مرحله اجرا تمرینات صحرایی گردانهای
پدافند هوایی نباید بهتنهایی ،اقدام به تمرین صحرایی نمایند.
ب) یافتههای حاصل از تجزیهوتحلیل کمی اهداف اجرایی تحقیق (پرسشنامه)
هدف یکم :چگونگی ارتقاء بهرهوری تمرینات صحرایی گردانهای پدافندد هدوایی نزاجدا در مرحلده
طرحریزی

با توجه به جدول و نمودار زیر ،نتایج حاصل مبین این مطلب است که از تعداد  130نفرر حجرم
نمونه بهطور میانگین تعداد  97نفر( )%75گزینه خیلی زیاد و تعداد  22نفر( )%16گزینه زیراد را
انتخاب نمودهاند .بنابراین نتایج حاصل بیانگر این واقعیت است که  %91افراد حجرم نمونره (برا
توجه به میانگین بهدستآمده یعنی )4/5در حد خیلی زیاد معتقدند که هرکدام از شاخصهرای
مطرحشده مربوط به مؤلفره هرای تهیره دسرتورالعمل تمررین ،تهیره سرناریو و تهیره یادداشرت
آموزشی ،بهرهوری آزمایش گردانهای پدافند هوایی را در مرحله طرحریزی ارتقاء خواهد داد.
جدول ( )4جمعبندی پاسخهای هدف یکم تحقیق
جمعبندی پاسخهای

خیلی

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

() 4

() 3

()2

()1

سؤال یکم

96

22

12

-

-

4/6

سؤال دوم

121

9

-

-

4/9

سؤال سوم

81

31

-

-

4/2

سؤال یکم تحقیق

زیاد
()5

18

میانگین

سؤال چهارم

94

36

-

-

4/75

سؤال پنجم

76

16

6

7

25

3/8

سؤال ششم

114

16

-

-

-

4/8

میانگین جمع

97

22

6

1

4

درصد فراوانی

%75

%16

%5

%1

%3

xi 27 / 05

 4/5
n
6



-

هدف دوم :چگونگی ارتقاء بهرهوری تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی نزاجا در مرحله تهیه

با توجه به جدول و نمودار زیر ،نتایج حاصل مبین این مطلب است که از تعداد  130نفرر حجرم
نمونه بهطور میانگین تعداد  98نفر( )%75گزینه خیلی زیاد و تعداد  18نفر( )%14گزینه زیراد را
انتخاب نمودهاند .بنابراین نتایج حاصل بیانگر این واقعیت است که  %89افراد حجرم نمونره (برا
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توجه به میانگین بهدستآمده یعنی )4/4در حد خیلی زیاد معتقدند که هرکدام از شاخصهرای
مطرحشده مربوط به مؤلفههای اختصاص منابع ،آماده کرردن زمرین ،اسرتقرار و تمررین نهرایی
بهرهوری آزمایش گردانهای پدافند هوایی را در مرحله تهیه ارتقاء خواهد داد.
جدول( )5جمعبندی پاسخهای هدف دوم تحقیق
جمعبندی پاسخهای
سؤال دوم تحقیق

خیلی
زیاد
()5

زیاد

متوسط

کم

() 4

() 3

()2

خیلی
کم

میانگین

()1

سؤال یکم

101

23

6

-

-

4/7

سؤال دوم

100

21

9

-

-

4/6

سؤال سوم

89

7

2

6

26

3/9

سؤال چهارم

107

19

4

-

-

4/7

میانگین جمع

98

18

5

2

7

درصد فراوانی

%75

%14

%4

%1

%6

xi 17 / 6

 4/4
n
4



-

هدف سوم :چگونگی ارتقاء بهرهوری تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی نزاجا در مرحله اجرا

با توجه به جدول و نمودار فوق ،نتایج حاصل مبین این مطلب است که از تعداد  130نفر حجرم
نمونه بهطور میانگین تعداد  97نفر( )%75گزینه خیلی زیاد و تعداد  15نفر( )%12گزینه زیراد را
انتخاب نمودهاند .بنابراین نتایج حاصل بیانگر این واقعیت است که  %90افراد حجرم نمونره (برا
توجه به میانگین بهدستآمده یعنی )4/4در حد خیلی زیاد معتقدند که هرکدام از شاخصهرای
مطرحشده مربوط به مؤلفههای آزمون دانش نظامی ،اجرای تیراندازی و نحروه اجررای تاکتیرک،
بهرهوری آزمایش گردانهای پدافند هوایی را در مرحله اجرا ارتقاء خواهد داد.
جدول()6جمعبندی پاسخهای هدف سوم تحقیق
جمعبندی پاسخهای

خیلی

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

() 4

() 3

()2

()1

سؤال یکم

48

14

9

18

31

%3/2

سؤال دوم

99

20

11

-

-

4/6

سؤال سوم

123

7

-

-

-

4/9

سؤال چهارم

94

27

9

-

-

4/6

سؤال سوم تحقیق

زیاد
()5

میانگین
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سؤال پنجم

123

7

-

-

-

میانگین جمع

97

15

7

4

7

%75

%12

%5

%3

%5

درصد فراوانی

4/9
xi 22 / 2

 4/ 4
n
6



-

پ -تجزیهوتحلیل آمیخته:
تجزیهوتحلیل آمیخته دادهها و اطالعات مرتبط با هدف یکم تحقیق
تجزیهوتحلیل آمیخته دادهها و اطالعات مؤلفه تهیه دستورالعمل تمرین

 هنگام طرحریزی تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی ،در تهیه دستورالعمل تمرین
باید با نهایت شفافیت و سادگی با تبیین دقیق عناصر چطور؟ و چه؟ منظور اصلی اجرای
تمرین را با اهداف آموزشی تمرین بیان کرد.
 مقام دستوردهنده تمرین در مرحله طرحریزی بایستی توانمندی مدیر تمرین ،کمیت و
کیفیت طراحان تمرین (ازنظر تجربه ،دانش ،وجدان کاری ،دلسوزی ،درجه و عدالت (با
میانگین  %4/2و اعتقاد حجم نمونه به تأثیر خیلی زیاد در ارتقاء بهرهوری)) انتخاب درست
هدف های آموزشی ،انتخاب مناسب زمین تمرین ،تعیین مناسب زمان تمرین ،کفایت
اعتبارات واگذاری ،کمیت و کیفیت داوران ،تعیین مناسب نیروهای دشمن ،را جهت
تشکیل ستاد طرحریزی تمرین(با میانگین  %4/6و اعتقاد حجم نمونه به تأثیر خیلی زیاد
در ارتقاء بهرهوری) در نظر بگیرد.
 در هنگام تشکیل ستاد طرحریزی ،انتخاب متناسب کارگروهی متشکل از نمایندگانی از
دانشکده پدافند هوایی و ستاد رده باالتر از تیپ در خصوص تهیه دستورالعمل تمرین(با
میانگین  %4/9و اعتقاد حجم نمونه به تأثیر خیلی زیاد در ارتقاء بهرهوری) و تکمیل گام-
های بعدی مرحله طرحریزی متناسب با زمان ،مکان و مأموریت (انجام آزمایش گردانهای
توپخانه پدافند هوایی همزمان با آزمایش تیپهای سازمانی) یگان عمده الزامی است.
 بعد از تهیه دستورالعمل تمرین ،پیشبینی برنامه طرحریزی که در رده تیپ معموالا  25تا
 30روز (با میانگین  %4/7و اعتقاد حجم نمونه به تأثیر خیلی زیاد در ارتقاء بهرهوری)
جهت تهیه یادداشت آموزشی و آموزش داوران و استقرار یگان مجری در نظر گرفته می-
شود الزامی است.
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تجزیهوتحلیل آمیخته مؤلفه دادهها و اطالعات تهیه سناریو(داستان تمرین)

 در هنگام تهیه برنامه زمرانبنردی در سرناریو ،مریتروان برگرزاری آزمرون دانرش نظرامی،
تیراندازی با سالحهای انفرادی و برگزاری آزمون نیرومندسازی را به قبل یا بعد از آزمرایش
گردان موکول و زمان این مؤلفهها را به مرحله اجررای تاکتیرک و کرار عملری و تیرانردازی

هوایی و زمینی با سالحهای پدافند هوایی اختصاص داد.
 هنگام طرحریزی تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی ،در تهیه داستان تمررین بایرد
رکن سوم ستاد تهیهکننده تمرین ،بعد از تهیه دستورالعمل کلی ،اقدام به تهیره سرناریو برا
تدوین دقیق ،مرنظم و کارآمرد و برا نگارشری مبتنری برر واقعیرت و پرهیرز از شرعارزدگی،
رؤیاپردازی و مبتنی بر وضعیت موجرود بررای تمرامی اهرداف آموزشری کنرد ،طررحهرای
عملیاتی بخشی از سناریو میباشند و ستاد طرحریزی اقردام بره تهیره طررحهرایی در ایرن
راستا مینمایند.
 رعایت تقدم در تهیه طرحها بخصوص تهیه طرحهایی مانند طررح پدافنرد عامرل هروایی و
طرح پدافند غیرعامل هوایی ،طرح پدافند جنگهای نوین ،طرح مقابله با عملیات هلی برن
و طرح تأمین ،طرح پوشش و فریب راهکنشی ،طرح مقابله با عملیات روانی دشمن و طررح
ارتباطات و مخابرات ،طرح تفویض اختیار و طرح پدافند ضد چریرک (برا میرانگین  %3/8و
اعتقاد حجم نمونه به تأثیر زیاد در ارتقاء بهرهوری) ضرورت دارد.
تجزیهوتحلیل آمیخته دادهها و اطالعات مؤلفه تهیه یادداشت آموزشی

 هنگام طرحریزی تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی باید تمام اقدامات انجرامشرده
در راستای تهیه پیوستهای الزمه ،توسط رکن سوم ستاد طرحریزی در قالب یک مجموعه
کلی بنام یادداشت آموزشی انجام گیرد.
 استفاده از واژه کتابچه بجای یادداشت آموزشی و یا در کنرار یادداشرت آموزشری اشرتباه و
یک غلط مصطلح است ،یادداشت آموزشی توسط طراحان تمرین تهیه میشود امرا کتابچره
تمرین توسط یگان مجری تهیه میشود.
 در تهیه یادداشت آموزشی که محتویات آن باید به سؤاالت چره کسری؟ چره؟ چره وقرت؟
کجا؟ و چرا؟ را شامل شود ،بهکارگیری افسران باتجربه در کادر استادی دانشگاه فرمانردهی
و ستاد آجا در هنگام تدوین گامهای طرحریزی بسیار م مر ثمر است.

44

فصلنامه علوم و فنون نظامی ،سال شانزدهم ،شماره  ،53پاییز 1399

 از دیدگاه مخاطبان اختصاص و اجررای پیوسرت توجیه(معارفره) و انتقراد(جمعبنردی) بره
یادداشت آموزشی و همچنین صرفاا اختصاص و اجرای اهداف آموزشی به برنامه زمانبنردی
(با میانگین  %4/8و اعتقاد حجم نمونه به تأثیر خیلی زیاد در ارتقاء بهرهوری) الزامی است.
تجزیهوتحلیل آمیخته دادهها و اطالعات مرتبط با هدف دوم تحقیق:
تجزیهوتحلیل آمیخته دادهها و اطالعات مؤلفه منابع

 معموالا قرارگاههای عمده ،اعتبرارات اجررای تمررین ،شررکتکننردگان ،منطقره رزمرایش،
تسهیالت مربوطه و چارچوب کلی را که در دستورالعمل تمرین مشخصشرده را پیگیرری و
تهیه مینماید.
 آییننامه طرح ریزی تمرینات تاکتیکی در نبردهای کالسیک با اقتباس از آییننامه آموزشی
اف ام  20-2و در نبرد ناهمتراز به شرماره /3-02/02/3/12الر /م در سرال  1396تردوین
گردید است.
 هنگام تهیه تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی ،در اختصاص منابع بایرد برا ترأمین
منابع آمادی قبل از مرحله اجرا ،تهیه کتابچه راهنمرای آزمرایش گرردان توسرط دانشرکده
پدافند هوایی و در اختیار قرار دادن این کتابچه به گردان آزمرایش دهنرده و تهیره سروابق
آزمایش گردان های قبلی توسط معاونت آموزش نزاجا و در اختیار قرار دادن این کتابچههرا
به گردان آزمایش دهنده ،تأمین استعداد سازمانی قبل از مرحله اجررا ،تخصریص بودجره و
اعتبارات الزم قبل از مرحله اجرا و تهیه آییننامهها و دسرتورالعملهرای تمررین صرحرایی
توسط معا ونت آموزش نزاجا و در اختیار قرار دادن این مدارک به گردان آزمرایش دهنرده،
مدیریت صحیح منابع در دسترس (با میانگین  %4/7و اعتقاد حجم نمونه بره ترأثیر خیلری
زیاد در ارتقاء بهرهوری) انجام گیرد.
تجزیهوتحلیل آمیخته دادهها و اطالعات مؤلفه آماده کردن زمین

 درصورتیکه زمین تمرین ،منطبق با شرایط و ویژگیهرای منطقره طررح سررزمینی یگران
انتخاب شود ،عالوه بر انجام تمرینات تاکتیکی ،باعث افزایش سطح آمادگی یگان در کسرب
مهارتهای عملی الزم برای انجام عملیات راهکنشی میشود.

 آماده کردن زمین با تمام جزئیات موردنیاز از واای تهیهکننده تمرین است و باید با انجام
مکاتبات اداری و پیگیریهای مستمر از طریق قرارگاه عمده ،نسربت بره آمراده نمرودن آن
اقدام نمایند.
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 هنگام تهیه تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هروایی ،در آمراده کرردن زمرین بایرد بره
انتخاب زمین متناسب با اهداف آموزشی تمرین و انتخاب زمین متناسب با تجهیزات یگران
شرکتکننده در تمرین ،استفاده از هدفهای مکرانیکی یرا الکترونیکری در زمرین تمررین،
استفاده از سالحهای کنترل از راه دور در نقش دشمن در زمین تمرین ،اسرتفاده از موانرع،
سیمخاردار ،چاله و( ...با میانگین  %4/6و اعتقاد حجم نمونه به تأثیر خیلری زیراد در ارتقراء
بهرهوری) دقت گردد.
تجزیهوتحلیل آمیخته دادهها و اطالعات مؤلفه استقرار

 زمان کافی جهت استقرار یگان پیشبینری شرود ،بره علرت کمبرودهرای فرراوان در حروزه
تسهیالت و امکانات الزم ،اغلب فعالیتهای مربوط به استقرار زودتر انجام میشود ،اسرتقرار
برنامهریزیشده بهمنظور جلوگیری از خستگی و فرسودگی ،قانونمنردی ،اعمرال مقرررات و
کنترل مناسب از الزامات است.
 هنگام تهیه تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی ،در استقرار بایرد برا رعایرت اصرول
پدافند غیرعامل یگان و برقراری تأمین توسط یگان پشتیبانی شونده (برابر اصول تراکتیکی
پدافند هوایی و اینکه مسئولیت ایمنی با فرمانده یگان است) ،تهیه شربکه جرادهای قبرل از
استقرار ،تهیه و پیشبینی آشپزخانه قبرل از اسرتقرار ،تهیره مواضرع جنرگافزارهرا قبرل از
استقرار گردان در منطقه تمرین و برقرار کرردن شربکه ارتبراط قبرل و هنگرام اسرتقرار و
همچنین تهیه و پیشبینی ملزومات آمرادی قبرل و هنگرام اسرتقرار (برا میرانگین  %3/9و
اعتقاد حجم نمونه به تأثیر خیلی زیاد در ارتقاء بهرهوری) انجام شود.
تجزیه تحلیل آمیخته مؤلفه تمرین نهایی

 تمرین نهایی ،قطعاا به عوامل و تدابیر بستگی دارد ،امّا الزم است از تکرار موارد تمرین شده
قبلی اجتناب و به مواردی که یگان در آن ضعی است ،بیشتر تأکید گردد.
 هنگام تهیه تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی ،در تمررین نهرایی بایرد برا حضرور
کارکنان گردان در محل سازمانی مربوطه و انجام امور مطابق با شررح وارای خرود (عردم
دخالت در واای دیگران) و تمرین نهایی یگان اجراکننده برا اسرتعداد و تجهیرزات کامرل
قبل از اجرای تمرین ،تمرین طرحهای ارتباط و مخابرات ،حضور داوران در مراحل مختلر
تمرین ،حضور نااران در مراحل مختل تمرین (با میانگین  %4/7و اعتقاد حجم نمونره بره
تأثیر خیلی زیاد در ارتقاء بهرهوری) الزامی است.
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تجزیهوتحلیل آمیخته دادهها و اطالعات مرتبط با هدف سوم تحقیق:
تجزیهوتحلیل آمیخته دادهها و اطالعات مؤلفه برگزاری آزمون دانش نظامی

 چنانچه ارزشیابی آموزشی و ارزیابی مهارت کارکنان به نحو صحیح انجرام شرود نیرازی بره
آزمون نیست .تحقیقات انجامشده بیانگر این واقعیت است کره برین آزمرون دانرش نظرامی
پایوران گردان ها و آمادگی رزمی در آزمایش نوع (3تمرین صحرایی) همبستگی مسرتقیم و
پایین است و با اطمینان  %99تأیید نمیشود.
 هنگام اجرای تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی ،در برگزاری آزمون دانش نظرامی
باید تهیه سؤاالت آزمون متناسب با رسته و تخصرص کارکنران بره روش چهارگزینرهای و
برگزاری آزمون دانش نظامی کارکنان گردان قبل از اجرای تمرین در پادگان سرزمینی (با
میانگین  %3/2و اعتقاد حجم نمونه به تأثیر زیاد در ارتقاء بهرهوری) انجام شود.
تجزیهوتحلیل آمیخته دادهها و اطالعات مؤلفه اجرای تیراندازی

 هنگام اجرای تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی ،در اجرای تیراندازی باید بره ایرن
نکته توجه داشت که ،مأموریت اصلی یگانهای پدافند هوایی فراهم نمودن پدافند هروایی
برای یگانهای مانوری است.
 درصورتیکه برگزاری تیراندازی سالحهای انفرادی به قبل یا بعد از اجرای آزمرایش گرردان
موکول شود و زمان آن در برنامه زمانبندی تمرین به تیرانردازی سرالحهرای پدافنردی در
حین اجرای تاکتیک اختصاص یابد در ارتقاء بهرهوری م مر ثمر خواهد بود.
 تحقیقات انجامشده بیانگر این واقعیرت اسرت کره برین آزمرون تیرانردازی کارکنران پرایور
گردانها و آمادگی رزمی در آزمایش نوع (3تمرین صحرایی) همبسرتگی مسرتقیم و پرایین
است و با اطمینان  %99تأیید نمیشود.
 تیراندازی با تو پدافند هوایی به هدف هوایی و زمینی در حین انجام تمرینات تراکتیکی و
خارج از برنامه انجام تیراندازی بهصورت مشق میدان تیر جهت ارتقاء واقرعگرایری و کسرب
اطمینان از آمادگی رزمی آنان برای ورود به صحنه نبرد مشرابه رزم در شررایط واقعری (برا
میانگین  %4/9و اعتقاد حجم نمونه به تأثیر خیلی زیاد در ارتقاء بهرهوری) الزامی است.
 در اولویت نخست انجام تیراندازی سالحهای انفرادی کارکنان گردان قبل از اجرای تمررین
صحرایی در پادگان سررزمینی و در اولویرت بعردی انجرام تیرانردازی سرالحهرای انفررادی
کارکنان گردان پس از پایان تمرین در پادگان سرزمینی (با میانگین  %4/6و اعتقراد حجرم
نمونه به تأثیر خیلی زیاد در ارتقاء بهرهوری) الزامی است.
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 پیشبینی سازمان تیم پهپاد(هدف) به سازمان گردانهای پدافند هوایی نزاجرا و یرا مرأمور
کردن یگان پهپاد به یگان آزمایش دهنده در طول مدت تمرین (با میانگین  %4/6و اعتقراد
حجم نمونه به تأثیر خیلی زیاد در ارتقاء بهرهوری) الزامی است.
تجزیهوتحلیل آمیخته دادهها و اطالعات مؤلفه تمرین عملی( اجرای تاکتیک)

 رعایت واقعگرایی در مرحله اجررا و کسرب بهررهوری الزم ضررورت دارد اهرداف آموزشری
تمرین با برنامه زمانبندی پیشبینیشده همزمان با انجام اقدامات تاکتیکی تیرپ در تمرام
مراحل تمرین صحرایی انجام شود.
 هنگام اجرای تمرینرات صرحرایی گرردانهرای پدافنرد هروایی ،در تمررین عملری( اجررای
تاکتیک) باید جهت ارتقاء واقعگرایی و کسب اطمینان از آمادگی رزمی آنان بررای ورود بره
صحنه نبرد مشابه رزم در شرایط واقعی ،انجام تمرین صحرایی گردانهای توپخانره پدافنرد
هوایی همزمان با تمرین صحرایی تیپ سازمانی و اعزام آتشبارهای سازمانی گرردان پدافنرد
هوایی به گردانها و گروههای رزمی با روابط سرازمانی متناسرب ،انجرام مأموریرت تمررین
صحرایی همپای تیپ سازمانی برابر مسئولیت ذاتی تعری شده ،تشرکیل پسرت فرمانردهی
ارتفاع پست تیپ در منطقه تمرین (با میانگین  %4/9و اعتقاد حجم نمونه بره ترأثیر خیلری
زیاد در ارتقاء بهرهوری) انجام شود.
نتیجهگیری
با توجه به تحلیل انجامشده بهمنظور ارتقاء بهرهوری تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی
نزاجا نتایج ذیل حاصلشده است:
هدف یکم :چگونگی ارتقاء بهرهوری تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی نزاجا در
مرحله طرحریزی

نتایج حاصل از تحلیل داده های کیفی سؤال یکم تحقیق که به تائید  91درصد افرراد نمونره
آماری (با میانگین  )%4/4نیز رسیده حاکی از آن است که شاخصهای مطرحشده مربوط بره
مؤلفهها(تهیه دستورالعمل تمرین ،تهیره سرناریو و یادداشرت آموزشری) بهررهوری آزمرایش
گردانهای پدافند هوایی را در مرحله طرحریزی ارتقاء خواهد داد.
تهیه دستورالعمل تمرین

نتایج حاصل از تحلیل دادههای کیفی که به تائید  95درصد افراد نمونه آماری (برا میرانگین
 )%4/6نیز رسیده حاکی از آن است که موارد زیرر ترأثیر خیلری زیرادی در ارتقراء بهررهوری
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تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هروایی نزاجرا در مرحلره طررحریرزی دارنرد :در تهیره
دستورالعمل تمرین مقام دستوردهنده تمرین در مرحله طرحریزی بایستی توانمنردی مردیر
تمرین ،کمیت و کیفیت طراحان تمرین (ازنظر تجربه ،دانش ،وجدان کاری ،دلسوزی ،درجره
و عدالت انتخاب درست هدفهای آموزشی ،انتخاب مناسب زمرین تمررین ،تعیرین مناسرب
زمان تمرین ،کفایت اعتبارات واگذاری ،کمیت و کیفیرت داوران ،تعیرین مناسرب نیروهرای
دشمن ،را جهت تشکیل ستاد طرحریزی تمرین در نظر بگیرد .هنگام طررحریرزی تمرینرات
صحرایی گردانهای پدافند هوایی ،در تهیه دستورالعمل تمررین بایرد برا نهایرت شرفافیت و
سادگی با تبیین دقیق عناصر چطور؟ و چه؟ منظور اصلی اجرای تمرین را با اهداف آموزشی
تمرین بیان کرد .در هنگام تشکیل ستاد طرحریزی ،انتخاب متناسب کرارگروهی متشرکل از
نمایندگانی از دانشکده پدافند هوایی و ستاد ردهباالتر از تیپ در خصوص تهیه دسرتورالعمل
تمرین و تکمیل گامهای بعدی مرحله طرحریزی متناسب با زمان ،مکان و مأموریرت (انجرام
آزمایش گردانهای توپخانه پدافند هوایی همزمان با آزمایش تیپهای سازمانی) یگان عمده
الزامی است .بعد از تهیه دستورالعمل تمرین ،پیشبینی برنامه طرحریرزی کره در رده تیرپ
معموالا  25تا  30روز جهت تهیه یادداشت آموزشی و آموزش داوران و استقرار یگان مجرری
در نظر گرفته میشود الزامی است.
تهیه سناریو(داستان تمرین)

نتایج حاصل از تحلیل دادههای کیفی که به تائید  70درصد افراد نمونه آماری (برا میرانگین
 )%3/8نیز رسیده حاکی از آن است که موارد زیرر ترأثیر خیلری زیرادی در ارتقراء بهررهوری
تمرینات صحرایی گردان های پدافند هروایی نزاجرا در مرحلره طررحریرزی دارنرد :در تهیره
داستان تمرین هنگام طرحریزی تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی ،باید رکن سروم
ستاد تهیهکننده تمرین ،بعد از تهیه دستورالعمل کلی ،اقدام به تهیه سناریو با تدوین دقیق،
منظم و کارآمد و با نگارشی مبتنی بر واقعیت و پرهیز از شعارزدگی ،رؤیاپردازی و مبتنی برر
وضعیت موجود برای تمامی اهداف آموزشی کند .طرحهای عملیاتی بخشی از سرناریو مری-
باشند و ستاد طرحریزی اقدام به تهیه طرحهایی در این راستا مرینماینرد ،رعایرت تقردم در
تهیه طرحها بخصوص تهیه طرح هرایی ماننرد طررح پدافنرد عامرل هروایی و طررح پدافنرد
غیرعامل هوایی ،طرح پدافند جنگهای نوین ،طرح مقابله با عملیات هلیبرن و طرح تأمین،
طرح پو شش و فریب راهکنشی ،طرح مقابله با عملیرات روانری دشرمن و طررح ارتباطرات و
مخابرات ،طرح تفویض اختیار و طرح پدافند ضد چریک ضرورت دارد .در هنگام تهیه برنامره
زمانبندی در سناریو ،میتوان برگزاری آزمون دانش نظامی ،تیراندازی با سالحهای انفررادی
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و برگزاری آزمون نیرومند سازی را به قبل یرا بعرد از آزمرایش گرردان موکرول و زمران ایرن
مؤلفهها را به مرحله اجرای تاکتیک و کار عملی و تیراندازی هوایی و زمینری برا سرالحهرای
پدافند هوایی اختصاص داد.
تهیه یادداشت آموزشی

نتایج حاصل از تحلیل دادههای کیفی که به تائید  100درصد افراد نمونه آماری (با میانگین
 )%4/8نیز رسیده حاکی از آن است که موارد زیرر ترأثیر خیلری زیرادی در ارتقراء بهررهوری
تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی نزاجا در مرحله طرحریزی دارنرد :هنگرام طررح-
ریزی تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی باید تمام اقدامات انجرامشرده در راسرتای
تهیه پیوستهای الزمه ،توسط رکن سوم ستاد طرحریزی در قالب یک مجموعره کلری بنرام
یادداشت آموزشی انجام گیرد .در تهیه یادداشت آموزشی که محتویات آن بایرد بره سرؤاالت
چه کسی؟ چه؟ چه وقت؟ کجا؟ و چرا؟ را شامل شود ،بهکارگیری افسران باتجربره در کرادر
استادی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا در هنگام تدوین گامهای طرحریزی بسیار م مر ثمرر
است .از دیدگاه مخاطبان اختصاص و اجرای پیوست توجیه(معارفه) و انتقاد(جمعبندی) بره
یادداشت آموزشی و همچنین صرفاا اختصاص و اجرای اهداف آموزشی به برنامه زمرانبنردی
الزامی است .استفاده از واژه کتابچه بجای یادداشت آموزشی و یا در کنار یادداشت آموزشری
اشتباه و یک غلط مصطلح است ،یادداشت آموزشی توسط طراحان تمرین تهیه میشرود امرا
کتابچه تمرین توسط یگان مجری تهیه میشود.
هدف دوم :چگونگی ارتقاء بهرهوری تمرینات صحرایی گردان های پدافندد هدوایی نزاجدا در
مرحله تهیه

نتایج حاصل از تحلیل داده های کیفی سؤال دوم تحقیق که به تائید  89درصد افرراد نمونره
آماری (با میانگین  )%4/4نیز رسیده حاکی از آن است که شاخصهای مطرحشده مربوط بره
مؤلفهها (اختصاص منابع ،آماده کردن زمین ،اسرتقرار و تمررین نهرایی) بهررهوری آزمرایش
گردانهای پدافند هوایی را در مرحله تهیه ارتقاء خواهد داد.
اختصاص منابع

نتایج حاصل از تحلیل دادههای کیفی که به تأیید  88درصد افراد نمونه آماری (برا میرانگین
 )%4/7نیز رسیده حاکی از آن است که موارد زیرر ترأثیر خیلری زیرادی در ارتقراء بهررهوری
تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی نزاجا در مرحله تهیه دارند :قرارگراههرای عمرده،
اعتبارات اجرای تمرین ،شرکتکنندگان ،منطقه رزمایش ،تسهیالت مربوطه و چارچوب کلی
را که در دستورالعمل تمرین مشخصشده را پیگیری و تهیه مینماید .هنگام تهیه تمرینرات
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صحرایی گردانهای پدافند هوایی ،در اختصاص منابع باید برا ترأمین منرابع آمرادی قبرل از
مرحله اجرا ،تهیه کتابچه راهنمای آزمایش گردان توسط دانشکده پدافند هوایی و در اختیار
قرار دادن این کتابچه به گردان آزمایش دهنده و تهیه سروابق آزمرایش گرردانهرای قبلری
توسط معاونت آموزش نزاجا و در اختیار قرار دادن این کتابچهها به گردان آزمرایش دهنرده،
تأمین استعداد سازمانی قبل از مرحله اجرا ،تخصیص بودجه و اعتبارات الزم قبرل از مرحلره
اجرا و تهیه آییننامهها و دستورالعملهای تمرین صحرایی توسط معاونت آموزش نزاجا و در
اختیار قرار دادن این مدارک به گردان آزمایش دهنده ،مدیریت صرحیح منرابع در دسرترس
انجام گیرد .آییننامه طرح ریرزی تمرینرات تراکتیکی در نبردهرای کالسریک برا اقتبراس از
آییننامه آموزشی اف ام  20-2و در نبرد ناهمتراز به شماره /3-02/02/3/12ال /م در سرال
 1396تدوین گردید است.
آماده کردن زمین

نتایج حاصل از تحلیل دادههای کیفی که به تأیید  93درصد افراد نمونه آماری (برا میرانگین
 )%4/6نیز رسیده حاکی از آن است که موارد زیرر ترأثیر خیلری زیرادی در ارتقراء بهررهوری
تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی نزاجا در مرحله تهیه دارند :آماده کردن زمین برا
تمام جزئیات موردنیاز از واای تهیهکننده تمرین است و بایرد برا انجرام مکاتبرات اداری و
پیگیری های مستمر از طریرق قرارگراه عمرده ،نسربت بره آمراده نمرودن آن اقردام نماینرد،
درصورتیکه زمین تمرین ،منطبق با شرایط و ویژگریهرای منطقره طررح سررزمینی یگران
انتخاب شود ،عالوه بر انجام تمرینات تاکتیکی ،باعث افزایش سطح آمادگی یگران در کسرب
مهارتهای عملی الزم برای انجام عملیات راهکنشی میشود.
استقرار

نتایج حاصل از تحلیل دادههای کیفی که به تأیید  73درصد افراد نمونه آماری (برا میرانگین
 )%3/9نیز رسیده حاکی از آن است که موارد زیر تأثیر زیادی در ارتقراء بهررهوری تمرینرات
صحرایی گردان های پدافند هوایی نزاجا در مرحله تهیه دارند :هنگام تهیه تمرینات صحرایی
گردانهای پدافند هوایی ،استقرار باید با رعایرت اصرول پدافنرد غیرعامرل یگران و برقرراری
تأمین توسط یگان پشتیبانی شونده (برابر اصول تاکتیکی پدافند هروایی و اینکره مسرئولیت
ایمنی با فرمانده یگان اسرت) ،تهیره شربکه جرادهای قبرل از اسرتقرار ،تهیره و پریشبینری
آشپزخانه قبل از استقرار ،تهیه مواضع جنگافزارها قبل از استقرار گردان در منطقره تمررین
و برقرار کردن شبکه ارتباط قبل و هنگام استقرار و همچنین تهیره و پریشبینری ملزومرات
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آمادی قبل و هنگام استقرار انجام شود .اسرتقرار برنامرهریرزیشرده برهمنظرور جلروگیری از
خستگی و فرسودگی ،قانونمندی ،اعمال مقررات و کنترل مناسب از الزامات است.
تمرین نهایی

نتایج حاصل از تحلیل دادههای کیفی که به تأیید  97درصد افراد نمونه آماری (برا میرانگین
 )%4/7نیز رسیده حاکی از آن است که موارد زیرر ترأثیر خیلری زیرادی در ارتقراء بهررهوری
تمرینات صحرایی گردان های پدافند هوایی نزاجا در مرحله تهیه دارند :هنگام تهیه تمرینات
صحرایی گردانهای پدافند هوایی در تمرین نهایی ،حضور کارکنان گردان در محل سازمانی
مربوطه و انجام امور مطابق با شرح واای خود (عدم دخالت در واای دیگرران) و تمررین
نهایی یگان اجراکننده با استعداد و تجهیزات کامل قبل از اجرای تمرین ،تمرین طررحهرای
ارتباط و مخابرات ،تمرین نهایی ،قطعاا به عوامل و تدابیر بستگی دارد ،امّا الزم است از تکررار
موارد تمرین شده قبلی اجتناب و به مواردی که یگران در آن ضرعی اسرت ،بیشرتر تأکیرد
گردد.
هدف سوم :چگونگی ارتقاء بهرهوری تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی نزاجا در
مرحله تهیه

نتایج حاصل از تحلیل داده های کیفی سؤال سوم تحقیق که به تأیید  90درصد افراد نمونره
آماری (با میانگین  )%4/4نیز رسیده حاکی از آن است که شاخصهای مطرحشده مربوط بره
مؤلفه ها (دانش نظامی ،اجرای تیراندازی ،اجرای تاکتیرک) بهررهوری آزمرایش گرردانهرای
پدافند هوایی را در مرحله اجرا ارتقاء خواهد داد.
آزمون دانش نظامی

نتایج حاصل از تحلیل دادههای کیفی که به تأیید  62درصد افراد نمونه آماری (برا میرانگین
 )%3/2نیز رسیده حاکی از آن است که موارد زیر تأثیر زیادی در ارتقراء بهررهوری تمرینرات
صحرایی گردان های پدافند هوایی نزاجا در مرحله اجرا دارند :چنانچه ارزشریابی آموزشری و
ارزیابی مهارت کارکنان بره نحرو صرحیح انجرام شرود نیرازی بره آزمرون نیسرت .تحقیقرات
انجامشده بیانگر این واقعیت است که بین آزمون دانش نظامی پایوران گرردانهرا و آمرادگی
رزمی در آزمایش نوع (3تمرین صحرایی) همبستگی مستقیم و پرایین اسرت و برا اطمینران
 %99تأیید نمی شود .هنگام اجرای تمرینات صحرایی گردانهای پدافند هوایی ،در برگرزاری
آزمون دانش نظامی باید تهیه سؤاالت آزمون متناسب با رسته و تخصص کارکنان بره روش
چهارگزینهای و برگزاری آزمون دانرش نظرامی کارکنران گرردان قبرل از اجررای تمررین در
پادگان سرزمینی انجام شود.
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اجرای تیراندازی

نتایج حاصل از تحلیل دادههای کیفی که به تأیید  91درصد افراد نمونه آماری (برا میرانگین
 )%4/7نیز رسیده حاکی از آن است که موارد زیر تأثیر زیادی در ارتقراء بهررهوری تمرینرات
صحرایی گردان های پدافند هروایی نزاجرا در مرحلره اجررا دارنرد :هنگرام اجررای تمرینرات
صحرایی گردانهای پدافند هوایی ،در اجرای تیراندازی باید به این نکته توجره داشرت کره،
مأموریت اصلی یگانهای پدافند هوایی فراهم نمودن پدافند هوایی برای یگانهرای مرانوری
است و تحقیقات انجامشده بیانگر این واقعیت است که بین آزمون تیراندازی کارکنران پرایور
گردان ها و آمادگی رزمی در آزمایش نوع (3تمرین صحرایی) همبسرتگی مسرتقیم و پرایین
است و با اطمینان  %99تأیید نمریشرود .در اولویرت نخسرت انجرام تیرانردازی سرالحهرای
انفرادی کارکنان گردان قبل از اجرای تمررین صرحرایی در پادگران سررزمینی و در اولویرت
بعدی تیراندازی سالحهای انفرادی کارکنان گردان پرس از پایران تمررین در پادگران انجرام
شود ،درصورتیکه برگزاری تیراندازی سالحهای انفرادی به قبل یرا بعرد از اجررای آزمرایش
گردان موکول شود و زمان آن در برنامه زمانبندی تمرین به تیراندازی سالحهای پدافنردی
در حین اجرای تاکتیک اختصاص یابد در ارتقاء بهرهوری م مر ثمر خواهد بود .تیراندازی برا
تو پدافند هوایی به هدف هوایی و زمینی در حرین انجرام تمرینرات تراکتیکی و خرارج از
برنامه انجام تیراندازی بهصورت مشق میدان تیر جهت ارتقاء واقعگرایی و کسب اطمینران از
آمادگی رزمی آنان برای ورود به صحنه نبرد مشابه رزم در شرایط واقعی الزامی است .پیش-
بینی سازمان تیم پهپاد (هدف) به سازمان گردانهای پدافند هوایی نزاجا و یا مرأمور کرردن
یگان پهپاد به یگان آزمایش دهنده در طول مدت تمرین الزامی است.
در تمرین عملی( اجرای تاکتیک)

نتایج حاصل از تحلیل دادههای کیفی که به تأیید  100درصد افراد نمونه آماری (با میانگین
 )%4/9نیز رسیده حاکی از آن است که موارد زیر تأثیر زیادی در ارتقراء بهررهوری تمرینرات
صحرایی گردان های پدافند هروایی نزاجرا در مرحلره اجررا دارنرد :هنگرام اجررای تمرینرات
صحرایی گردانهای پدافند هوایی ،در تمرین عملری( اجررای تاکتیرک) بایرد جهرت ارتقراء
واقعگرایی و کسب اطمینان از آمادگی رزمی آنان برای ورود به صرحنه نبررد مشرابه رزم در
شرایط واقعی ،انجام تمرین صحرایی گردانهای توپخانه پدافند هوایی هرمزمران برا تمررین
صحرایی تیپ سازمانی و اعزام آتشبارهای سازمانی گردان پدافند هوایی به گردانها و گروه-
های رزمی با روابط سازمانی متناسب ،انجام مأموریت تمرین صحرایی همپای تیپ سرازمانی
برابر مسئولیت ذاتی تعری شده ،تشکیل پست فرماندهی ارتفاع پست تیپ در منطقه انجرام
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شود .برای رعایت واقعگرایی در مرحله اجررا و کسرب بهررهوری الزم ضررورت دارد اهرداف
آموزشی تمرین با برنامه زمانبندی پیشبینیشده همزمان با انجام اقردامات تراکتیکی تیرپ
در تمام مراحل تمرین صحرایی انجام شود.

پیشنهادها
معاونت عملیات و آموزش نزاجا














تدوین دستورالعمل جهت تهیه کتابچه راهنمای آزمایش گردانهرای توپخانره پدافنرد
هوایی توسط دانشکده پدافند هوایی و در اختیرار قررار دادن ایرن کتابچره بره گرردان
آزمایش دهنده
پیشبینی زمین تمرین ،منطبق با شرایط و ویژگیهای منطقه طرح سررزمینی یگران
مجری از طریق انجام هماهنگیهای الزم از طریق قرارگاه منطقهای
انجام هماهنگی الزم با معاونت طرح و سازمان نیرو و اختصاص تیم پهپراد (هردف) بره
سازمان گردانهای توپخانه پدافند هوایی نزاجا
تدوین دستورالعمل تأمین منابع از طریق قرارگاههای عمرده ،جهرت پیگیرری و تهیره
اعتبارات اجرای تمرین ،شرکتکنندگان ،منطقه رزمرایش ،تسرهیالت مربوطره کره در
دستورالعمل تمرین مشخصشده
برنامهریزی جهت تهیه برنامه زمانبندی در سناریو ،بهگونهای که آزمون دانش نظامی،
تیراندازی با سالحهای انفرادی و برگزاری آزمون نیرومندسرازی را بره قبرل یرا بعرد از
آزمایش گردان موکول و اختصاص زمان این مؤلفهها به مرحله اجررای تاکتیرک و کرار
عملی و تیراندازی هوایی و زمینی با سالحهای پدافند هوایی
تشکیل بانک اطالعات در خصروص مردیریت دانرش برا موضروع تمرینرات تراکتیکی و
استفاده از تجربیات گذشتگان.
تهیه آییننامهها و دستورالعملهای تمرین صحرایی گرردانهرای پدافنرد هروایی و در
اختیار قرار دادن این مدارک به گردان آزمایش دهنده
تهیه سوابق آزمایش گردانهای قبلی و در اختیار قرار دادن این کتابچهها بره گرردان-
های آزمایش دهنده
تهیه و در دسترس قرار دادن آییننامههای طرحریزی تمرینات تراکتیکی در نبردهرای
کالسیک با اقتباس از آییننامه آموزشری اف ام  20-2و در نبررد نراهمتراز بره شرماره
/3-02/02/3/12ال /م در سال  1396به گردانهای توپخانه پدافند هوایی
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تشکیل کارگروه متشکل از نمایندگانی از دانشکده پدافند هروایی و سرتاد ردهبراالتر از
تیپ ،هنگام تهیه دستورالعمل تمرین و تکمیل گامهای بعدی مرحله طرحریزی.
برنامه ریزی و اجرای آموزش تخصصی فرماندهان در کلیره سرطوح در خصروص نحروه
طرحریزی و اجرای تمرینات تاکتیکی با بهکارگیری امکانات روز و جدید.
پیشبینی برنامه آموزش تکمیلی با موضوع طرحریزی و اجرای تمرینات تاکتیکی برای
بهروزرسانی آموزش افسران در دورههای مقدماتی و عالی رستهای.
پیشبینی دورههای عرضی برای افسران جزء رسته توپخانه پدافند هروایی در خصروص
دوره هماهنگی پشتیبانی آتش در رده تیپهای مستقل.
انجام هماهنگی الزم برای همزمانی انجام تمرینات صرحرایی گرردانهرای توپخانره برا
گردانهای رزمی تیپ

منابع
 اساتید کمیته فرماندهی و ستاد دافوس .)1381( .آییننامه تمرینات تاکتیکی درنبرد
ناهمتراز ،چا یکم ،تهران :انتشارات دافوس.
 احمدوند،گودرز .)1386( .بررسی میزان تأثیر آزمایش نوع (3تاکتیک ،دانش نظامی و
تیراندازی) گردانهای تانک نزاجا بر آمادگی رزمی آنها در سه سال اخیر ،پایاننامه




کارشناسی ارشد ،دانشکده فرماندهی و ستاد ،دانشگاه جنگ.
افخمی ،علیاصغر .)1378( .بهینهسازی تمرینات تاکتیکی فعلی ،پایاننامه کارشناسی ارشد،
دانشکده فرماندهی و ستاد ،دانشگاه جنگ.
ایزدطلب ،هاشم .)1391( .کلیات توپخانه پدافند هوایی ،چا
دانشکده توپخانه پدافند هوایی.
ایزدطلب ،هاشم .)1391( .سامانههای پدافند هوایی ،چا
توپخانه پدافند هوایی.

یکم ،اصفهان :انتشارات

یکم ،اصفهان :انتشارات دانشکده



ایزدطلب ،هاشم .)1391( .کاربرد جنگ افزارهای پدافند هوایی ،چا یکم ،اصفهان :انتشارات
دانشکده توپخانه پدافند هوایی.



ایزدطلب ،هاشم .)1391( .کاربرد پدافند هوایی در رزم ناهمتراز ،چا یکم ،اصفهان :انتشارات
دانشکده توپخانه پدافند هوایی.
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آییننامه گردان پدافند هوایی در پشتیبانی از رزم ناهمتراز ،شماره /3-02/02/3/12ال /م،
( .)1396تهران :انتشارات نزاجا.
انوری ،حسن .)1385( .فرهنگ سخن ،چا یکم ،تهران :انتشارات مهارت.
باقری ،مجتبی .)1384( .اطلس نبردهای ماندگار ،چا دوم ،تهران :انتشارات.
بصیریفرد ،حسن .)1385( .تاکتیک تخصّصی پدافند هوایی مدرک ،203 :چا
اصفهان :انتشارات دانشکده توپخانه پدافند هوایی.
بوشهری ،علیرضا .)1397( .بهرهوری سازمانها و واحدهای تحقیقاتی ،چا
انتشارات صنایع دفاع.

یکم،

اول ،تهران:

بکایی ،بهزاد .)1394( .ارتباط و مخابرات یگانهای پدافند هوایی در رزم ناهمتراز ،چا یکم،
اصفهان :انتشارات دانشکده توپخانه پدافند هوایی.

 بیتعصب ،عبدالرضا .)1381( .بررسی میزان آگاهی کارکنان پایور یگانهای پدافند هوایی
نزاجا از سیستم پدافند هوایی ،رساله مشترک و مرکب ،چا یکم ،تهران :انتشارات دافوس
آجا.

 بیرنگ ،امیر .)1389( .نحوه تشکیل تیپهای حرفهای نزاجا جهت مقابله با نیروهای فرا
منطقهای ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده فرماندهی و ستاد ،دانشگاه جنگ.
 جان ،پیترز .)1378( .معماری نظامی بر پایه نظم نوین جهانی ،ترجمه سید حسین محمدی




نجم ،چا چهارم ،تهران :انتشارات دانشگاه امام حسین.
جویایی ،ایرج .)1387( .آشنایی با پهپاد ،چا
پدافند هوایی.

یکم ،اصفهان :انتشارات دانشکده توپخانه

جمشیدی ،حسین .)1383( .مبانی و تاریخ اندیشههای نظامی در جهان ،رساله مشترک و
مرکب ،دانشکده جنگ ،دانشگاه جنگ.
جهانفر ،رضا .)1391( .اولویت اول ،چا اول ،تهران :انتشارات آجا.

 خیراندیش ،مهدی ،.رشیدی ،مهدیه .)1394( .الگوی قابلیت پیادهسازی سامانهی فرماندهی و
کنترل در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران ،چا یکم ،تهران :انتشارات آجا.
 حسنپور ،حمید .)1397( .عملیات تیپ در رزم ناهمتراز ،چا یکم ،تهران :انتشارات دافوس
آجا.



حسینی ،بهرام .)1386( .مفاهیم نظری و عملی پاسگاه فرماندهی ،چا یکم ،تهران :انتشارات
مرکز مطالعه و برنامهریزی سپاه.



سنتزو .)1358( ،هنر جنگ ،ترجمه محمود کی ،چا یکم ،تهران :انتشارات اداره عقیدتی
سیاسی سماجا.
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شادیانلو ،نج  ،.بهرامی ،هوشنگ .)1364( .طرحریزی تمرینات تاکتیکی ،چا یکم ،تهران:
انتشارات دافوس آجا.
شیخ ،محمدرضا .)1397( .طرحریزی تهیه و اجرای تمرینات تاکتیکی (زمینی) ،تهران:
انتشارات دافوس آجا.



دیو ساالر ،عبدالرسول .)1395( .راهبردها و معماری کالن فرماندهی و کنترل در روسیه،
چا یکم ،تهران :انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.



رستمی ،محمود ،.)1378( .فرهنگ واژههای نظامی ،چا اول ،تهران :انتشارات ستاد مشترک
ارتش.



رضائیان ،علی .)1392( .مبانی سازمان و مدیریت ،چا شانزدهم ،تهران :انتشارات سمت.



کاس ،ریچارد .)1390( .منطق آزمایشهای جنگی ،چا اول ،تهران :چا مؤسسه آموزشی و
تحقیقاتی صنایع دفاع.



مرادی ،فتحا .)1391( . ..هماهنگی پشتیبانی آتش ،چا
توپخانه پدافند هوایی.







یکم ،اصفهان :انتشارات دانشکده

عباسپور ،جمشید .)1386( .مقدمهای بر اصول و مبانی اساسی پدافند غیرعامل ،چا یکم،
تهران :انتشارات قرارگاه پدافند هوائی خاتماالنبیاء.
عزتی ،عزتاهلل ،)1371( .ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی ،چا یکم ،تهران :انتشارات سمت.
طالقانی ،محمود .)1380( .روش تحقیق نظری ،چا یکم ،تهران :انتشارات دانشگاه پیام نور.
طلوعی ،محمود .)1375( .تاریخ نیروهای نظامی ،چا یکم ،تهران :انتشارات فجر سپاه.
موحدی نیا ،جعفر .)1385( .مفاهیم نظری و عملی دفاع غیرعامل ،تهران ،انتشارات مرکز
برنامهریزی و تألی کتابهای درسی سپاه.

 بیرنگ ،امیر .)1389( .نحوه تشکیل تیپهای حرفهای نزاجا جهت مقابله با نیروهای فرا
منطقهای ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده فرماندهی و ستاد ،دانشگاه جنگ.
 مرادی ،فتحا .)1391( . ..تاکتیک تخصّصی پدافند هوایی مدرک ،211 :چا یکم ،اصفهان:



انتشارات دانشکده توپخانه پدافند هوایی.
میمنی ،مهراب .)1393( .سامانههای پدافند هوایی نزاجا ،چا
دانشکده پدافند هوایی.

یکم ،اصفهان :انتشارات

میمنی مهراب .)1395( .کاربرد جنگافزارهای پدافند هوایی ،چا
دانشکده پدافند هوایی.

یکم ،اصفهان :انتشارات

