
 1400/ 24/11تاریخ دریافت: 

 12/3/1401تاریخ پذیرش: 

 فنون نظامی   فصلنامه علوم و

 1401تابستان  ، 60، شماره هجدهمسال 

 125 -146 صص

 

مراكز آموزش عالی  تیراندازی دانشجویان    بر مهارت   تیراندازی   آموزش   های روش   تأثیر 

 ی مسلح مراكز آموزش عالی نیروها : مطالعه موردی یکی از  نیروهای مسلح 

 *1غالمحسین رضایت 

 2یوسف عبدالملکی
 چکیده

بر مهارت   هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیر سه روش  ترکیبی  دانشجویان مراکز    تیراندازی   آموزشی سنتی، نوین و 

نوعی تحقیق    پژوهش حاضر ازنظر هدف پژوهشی کاربردی و ازنظر راهبرد و روش است.    آموزش عالی نیروهای مسلح 

  ها آن که از بین  است  مسلح یکی از مراکز آموزش عالی نیروهای دانشجویان   شامل معه آماری پژوهش جا تجربی است. 

نفره    20صورت تصادفی به سه گروه  و در ادامه به انتخاب    ساده   گیری تصادفی نفر به روش نمونه   60تعداد    درمجموع 

روش   صورت به ها  گروه   ت ی درنها و    تقسیم  از  یک  هر  به  طرح    ند. یافت   اختصاص ها  تصادفی  از  تحقیق  اجرای  برای 

متر    100یک مرحله تیراندازی در مسافت  ها آزمودنی   برای   آزمون استفاده شد، برای این منظور ابتدا پس   -آزمون  پیش 

  14آموزشی مذکور،  های روش با یکی از   ها گروه   به هر یک از در ادامه و  اجرا  آزمون ش ی پ  عنوان به در میدان تیر جنگی  

متر در   100یک مرحله تیراندازی در مسافت   مجددا  پس از پایان آموزش  داده شد آموزش ساعت  28دت به م جلسه 

توصیفی و استنباطی   آمار از    ، شده ی گردآور  ای ه داده برای تحلیل  سپس    اجرا شد.   آزمون پس عنوان  میدان تیر جنگی به 

نشان  تحقیق  نتایج  .  شد   استفاده   توکی   آزمون   و   ون ل   آزمون   طرفه، یک   واریانس   تحلیل   وابسته،   t  آماری،   های شامل آزمون 

وجود دارد.  داری  بر مهارت تیراندازی دانشجویان تفاوت معنی تأثیرگذاری    میزان لحاظ    به   ی مذکور ها بین روش   ، داد 

حائز   ، نوین   حائز رتبه اول، روش ترکیبی   مذکور نشان داد، روش بندی سه روش آموزش مقایسه و رتبه نتایج حاصل از 

برای  ترین روش  مناسب   ، روش آموزش ترکیبی   حاصل نتایج    بر اساس لذا    شدند،   رتبه سوم حائز  سنتی    و روش دوم    رتبه 

 . آموزش تیراندازی است 
 

 : واژگان كلیدی
 . تركیبی نوین، روش سنتی، روش روش های آموزش تیراندازی، روشمهارت تیراندازی، 
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 ه مقدم

  زمینه ین  هم در   ، دین اسالم است   د ی تأک مورد  های رت از مها تیراندازی یکی  آموزش و فراگیری مهارت  

مکرم  » می   وسلم وآله علیه الل صلی   اسالم   نبی  فرزندان خود  به  . « الَعُدوِّ  ِنکاَیهُ   َفِانَّهُ   الرَّمَی  َبنیکُم   َعلَّموا فرمایند: 

 . (   103:  1398الفصاحه،  )نهج   است پیروزى یافتن بر دشمن   تیراندازی بیاموزید که این امر موجب  

از   رزمی   بر   مؤثر عوامل  یکی  واحد  یک  موفقیت  و  رزم  در    ، توان  واحد  آن  کارکنان  مهارت 

است  ویژگی   بنابراین   تیراندازی  از  کارکنان  یکی  برای  ضروری  مسلح  های  از  نیروهای  برخورداری 

های سنجش  برخورداری از این مهارت یکی از شاخص   ای که گونه ، به تیراندازی است باال در  مهارت  

  که از طریق آموزش،   بوده اکتسابی    امری   مهارت   ازآنجاکه .  آید می   حساب به کارکنان    این   مندی توان 

ترین روش آموزش عالوه بر کاهش هزینه و  انتخاب مناسب یابد، لذا  تمرین و ممارست توسعه می 

 . ماید ن را فراهم می   موردنظر و بیشتر مهارت    بهتر چه برای یادگیری ، امکان توسعه هر    یاز موردن زمان  

شده و جای  های آموزشی، فنون آموزش سنتی دگرگون با توجه به رشد روزافزون فناوری   امروزه 

در  ،  دستاوردهای جدید علمی داده است ها و  فناوری های آموزشی نوین و متکی بر  خود را به شیوه 

نیز    ن ی هم  مسلح  نیروهای  آموزشی  مراکز  می راستا  تا تالش  روش   نمایند،  از  استفاده  فنون ها با  و    ، 

ان خود را  کن ر کا   یاز موردن   های مهارت های خود را افزایش داده و  کیفیت آموزش ابزارهای جدید علمی،  

 .  د ن ده   ء ارتقا 

های جدید هستند تا  در تمامی سطوح سازمان نیازمند آموزش و کسب دانش و مهارت   کارکنان 

آموزش  های  نظام وظیفه اساسی    از   ی یک لذا    ، بتوانند در راستای دستیابی به اهداف سازمان تالش نمایند 

عنوان  همواره به   که   فرآیند مداوم و همیشگی است یک    های کارکنان در توسعه مهارت سازمان  هر  در  

   شد.   ها خواهد سازمان اثربخشی  افزایش    و عملکرد    کیفیت   ارتقاء   موجب ای مطمئن  وسیله 

که    ت س ا و امنیتی  انتظامی    ، های نظامی برای کارکنان سازمان   های ضروری ویژگی مهارت تیراندازی یکی از  

خواهد داشت.    به همراه را برای آنان    مأموریت و موفقیت در انجام    نفس اعتمادبه موجبات ایجاد و افزایش حس  

های نظامی است  ها و دانشکده های مختلف در تمامی دانشگاه لذا آموزش این مهارت یکی از مواد درسی دوره 

 .  آموزش داده شود   ممکن   شکل و روش   که باید به بهترین 

تاکنون    منظور   به همین   ، دارد   مهارت کسب این  ی در  ی ا ز آموزش تیراندازی نقش بس   روش   گمان بی 

  ها ، که مبدعان و طرفداران هریک از این روش است   شده ارائه   این مهارت های مختلفی برای آموزش  روش 

های  تاکنون پژوهش   این مهارت است.   آموزش   ترین روش برای مناسب   ها آن   موردنظر که روش    دارند   ادعا 

های  توان به پژوهش ها می ترین آن اند که ازجمله مهم های آموزش تیراندازی پرداخته زیادی به مطالعه روش 

(، سوری  1384(، ابراهیمی ) 1384(، واعظی ) 2012(، ویتاسالو ) 2011(، دیمیترسون ) 1980داو فرانس ) 

 .  ( اشاره کرد 1386( و حاجی پور ) 1387) 
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  آموزش نوین و   آموزش سنتی، روش روش  برای آموزش تیراندازی شامل    در حال حاضر سه روش 

استفاده از شلیک    بر ه ی تک آموزش ترکیبی در نیروهای مسلح وجود دارد. در روش آموزش سنتی،    روش 

وش  . در ر است های مختلف و کسب مهارت تیراندازی در دانشجویان   واقعی و اجرای میدان تیر در نوبت 

پایه تکیه نوین   آموزش  بر  عالوه  ترکیبی  روش  در  و  بادی   سالح  از  استفاده  با    بر  تیراندازی  مهارت 

گر تیراندازی ناوک اشکاالت تیرانداز شناسایی و راهکارهای  سیستم تحلیل   با استفاده از های بادی،  سالح 

 . گردد ی م رفع آن به تیرانداز پیشنهاد  

 و پیشینه پژوهش  نظری مبانی 

 های آموزش روش الف(

  های آموزش مستقیم و آموزش های آموزش را به دو دسته روش ( روش 1384)   1جویس، ویل و کالهون 

 .نمایندیم بندی سازها به شرح زیر طبقهاز طریق شبیه
 روش آموزش مستقیم  ❖

است،  های آموزشی که از قدمت و سابقه زیادی برخوردار است روش آموزش مستقیم  یکی از شیوه 

  از   ی بزرگ از آموزش که هدف آن ارائه توضیح یک مفهوم یا مهارت تازه، به گروه    ی نوع به این روش  

شود.  به آزمون درک خود در تمرین تحت هدایت معلم است، اطالق می   ها آن فراگیران و وادار کردن  

مهم  ویژگی از  مطالب ترین  بر  تمرکز  مطالب،  ارائه  زمانی  ترتیب  مستقیم،  آموزش  محتوای    های  و 

دهی و کنترل معلم و انتظار باال برای پیشرفت  ، میزان باالیی از جهت شده بینی یش پ آموزشی از قبل  

فراگیران است. در این شیوه، معلم  وظایف یادگیری را انتخاب و هدایت کرده و نقش محوری در  

کند. از  د ایفا می های آموزشی نقشی مهم، ولی محدو برنامه   ی در اجرا یادگیری دارد. روش مستقیم  

انواع   برای همه  نباید  را  این شیوه  این شیوه آن است که  بر  وارد  برای همه    ها آموزش انتقادات  و 

از سابقه    ی ها هدف  آموزش مستقیم  نقدی  این  علیرغم  کاربرد،  به  برای همه شاگردان  یا  آموزشی 

 (. 397-400)صص   دوام یابد   توان ی م   ها آموزش زیادی برخوردار است و در برخی از  
 سازها آموزش از طریق شبیه ❖

دیگر   ) را کا هم و    س ی جو توسط    شده مطرح آموزش    ی ها روش از  یکی  آموزش 1384ن  طر   (    ق ی از 

توان، برای  ها می که از آن   ند ست ه آموزی  وسیله و ابزاری برای مهارت   سازها شبیه است.    سازها ه ی شب 

استفاده نمود.  شبیه  یادگیری  فرایند آموزش و  مختلف    ی ها را در حوزه   ی ر ی گ یاد   سازها ه ی شب سازی 

گذشته    40طی   . ند ی نما می   ی ساز ه ی شب  شبیه سال  برنامه   ، سازها کاربرد  اجرای  آموزشی  در    به های 

در   ی ر ی ادگ ی   ف ی وظا  ی دگ ی چ پی  از  سازها ه ی شب   یافته است.   وسیعی رو به فزونی گذاشته و کاربرد  شدت 

که در    رند ی فرابگ   هایی را ، مهارت توانند می   ن را ی که فراگ   ی ا گونه به   ، ند ی نما ی م   ی ر ی جلوگ   ی واقع   ی ا ی دن 
 

1 Joyce, Bruce R ,Weil, Marsha Calhoun, Emily 
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  صورت به را   آموزی مهارت  ، توان ی م   سازها شبیه با استفاده از  . ست ی ن  ر ی پذ امکان   ی راحت به  ی واقع   شرایط 

ا   ، درآورد   ی ا مرحله  کارها   ف ی وظا   ، توان ی م   حالت   ن ی در  بعدا   و  را  ده ی چ ی پ   ی ساده  کارآموز تر    ان به 

 . د ن خود به دست آور   ف ی انجام وظا   ی ها را برا از مهارت   مناسبی   اندوخته   ، د ن بتوان   ها آن   تا   ، آموزش داد 

نقش    این شیوه در   ، کند معلم کمترین نقش را در شرایط یادگیری ایفا می   سازها ه ی شب   ق ی آموزش از طر در   

فرا   و   این شیوه در    معلم   ، است ی  و داور   گری ی مرب   ی، لگر ی تسه   ی، ت ی حما   شتر بی   معلم    صرفا   ی، ر ی ادگ ی   ند ی در 

  ، د ی نما ی م   یی و راهنما   ت ی هدا   ، د ی آ ی که به وجود م   ی در برخورد با مسائل را    ها آن   و را تحت نظر داشته    ران ی فراگ 

  تری ش ی ب مشارکت    ی ر ی ادگ ی   -ی ادده ی   ند ی در فرآ   ران ی فراگ کنند که  ی امکان را فراهم م   ن ی ا   سازها شبیه بالعکس  

  ی ا گونه به   سازها شبیه   ، خود است   از بازخورِد  ی ر ی دگ ا ی فراهم نمودن امکان    سازها شبیه   گر ی د   ت ی مز   . د داشته باشن 

ا   ی ها اصالح پاسخ   عنوان بازخورِ به   ، رفتار خود   ج ی از نتا   ، بتوانند   رندگان ی ادگ ی که    شوند ی م   احی طر    جاد ی خود و 

از تجارب    اول دست   ی ر ی ادگ ی   ی را برا   ران ی فراگ   ی آموزش   سازهای شبیه .  ند ی مناسب استفاده نما   ی رفتار   ی ها اندوخته 

  . دهند ی آن نقش معلم را کاهش م   ی و ما به ازا   د ن ساز ی م معلمان توانمند    ی ها ی و سخنران   حات ی و نه از توض   خود 

با   ران ی فراگ  کار  مناسب   سازها شبیه   در  م   ی سع   ی برا   ی فرصت  و  خطا    خطادارند و    ی سع   ن ی ا   ج ی نتا   شاهده و 

     .( 411-415)صص 
 های یادگیری نظریه ب(

آنکه موضوع   به  توجه  یادگیری است این پژوهش  با  امر  با  این    مرتبط  نظری  از چهارچوب  لذا بخشی 

نظریه  به  اختصاص تحقیق  یادگیری  نظریه های  این  تشریح  به  ادامه  در  که  پرداخت.  یافته  خواهیم  ها 

سه    در قالب را  ها  نظران این نظریه شده است که صاحب های مختلفی برای یادگیری ارائه تاکنون نظریه 

 . اند کرده   بندی طبقه اجتماعی    -شناختی ، شناختی و  های رفتاری دسته نظریه 
 های رفتاری نظریه  ❖

با   ی دگاه ی د   ، یی رفتارگرا  رفتار  است،  معتقد  که  قابل   له ی وس به   د ی است  فرآ تجارب  نه  و    ی ندها ی مشاهده 

رفتارگرا   ن یی تب   ی ذهن  ازنظر  چ   ان، ی شود.  آن  افراد    ی ز ی رفتار  توسط  که  مستق   شده انجام است    ما ی و 

ا مشاهده  قابل  در  انگ   دگاه، ی د   ن ی است،  و  احساسات  دل   ها، زه ی افکار،    مشاهده قابل   ما ی تق مس   که آن   ل ی به 

نم   ی برا   ی مناسب   موضوع   ستند، ی ن  محسوب  رفتار  نظر شوند ی مطالعه    ک، ی کالس   ی ساز ی شرط   ی ها ه ی . 

  گرد، )بیابان   هستند   ی رفتار   دگاه ی مرتبط با د   ی ها ه ی نظر   ازجمله ،  کنشگر   ی ساز ی کوشش و خطا و شرط 

1394  :193 .)  

 سازی كالسیک نظریه شرطی(1

نظریه شرطی  به  پاولفی آنچه  پاسخگر،  پژوهش   1سازی کالسیک،  حاصل  یافته،  بازتابی شهرت  های  یا 

گرفته است. کشف مهم  دانشمند روسی ایوان پترویچ پاولف است که در آغاز قرن بیستم میالدی انجام 

 
1 Ivan Petrovich Pavlov 
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ش داد.  سازی، گستر توان به کمک شرطی جاندار را می   خستیِنن  های طبیعی یا پاولف، این بود که بازتاب 

یک  که از طریق تأثیرگذاری بر یکی از اعضای حسی    ی پاسخ محرک و  بین یک    ساده   بازتاب، به رابطه 

 شود.  د، گفته می شو ، تولید می موجود زنده 
 نظریه كوشش و خطا (2

و معتقد    ه شناسی فیزیولوژیک قرار داشت روان   تحت تأثیر   که   است   پردازان رفتاری نظریه یکی از    1ثرندایک  

وی بعدها آن را    ، یادگیری از راه کوشش و خطاست   ها ها و حیوان ترین یادگیری در انسان بود که مشخص 

به  نامید.  پیوند«  و  »گزینش  طریق  از  عکس بیان یادگیری  مقابل  دیگر،  در  زنده  موجود  پاسخ  یا  العمل 

های  تدریج پاسخ که در طول یادگیری، به طوری عصبی درون اوست، به محرک، ناشی از برقراری ارتباطات  

شود و در  رساند، ظاهر می های درست که موجود را به هدف می جای آن پاسخ شود و به نادرست کم می 

 . ( 122:  1394گردد )سیف، کار به یادگیری منجر می   ه ادام 

شوند، بر رفتارهای آینده تأثیر  ر واقع می هایی که بعد از رفتا ثرندایک، با نشان دادن اینکه محرک    

آزمایش گذارند،  می  از  تعدادی  در  او  رفت.  فراتر  پاولف  گربه از  را در جعبه هایش،  قرارداد که  ها  هایی 

  ، ها یاد گرفتند مرورزمان، گربه او مشاهده کرد که به   ؛ برای به دست آوردن غذا فرار کنند   ، مجبور بودند 

تأثیر هستند،  شود و نه تکرار کردن رفتارهایی که بی که به گریختن منجر می با تکرار کردن رفتارهایی 

 . شوند ها خارج  ری از این جعبه با سرعت بیشت 
 كنشگر سازی نظریه شرطی(3

نر نیز  ، کار اسکی است   2اسکینر   رفتارهای شرطی و بازتابی نظریه    ، رفتارگرایان های  نظریه یکی دیگر از   

بخشی به  ود اگر نتایج رضایت عتقد ب ین رفتار و نتایج آن مبتنی است. او م ب   همانند ثرندایک بر رابطه 

بخش نباشد، رفتار  یابد و اگر آن نتایج رضایت دنبال یک رفتار بیاید، آن رفتار امکان بروز بیشتری می 

بخش است که شرطی شدن  بخش و غیر رضایت کند. همین نتایج رضایت مربوط به آن بروز پیدا نمی 

گر، رفتار فعال است؛ زیرا برخالف رفتار پاسخگر،  کنش   رفتار   دیگر   نام    شود. نشگر، نامیده می عامل یا ک 

رو، اسکینر  کند. ازاین گونه رفتار، فعال است و بر روی محیط، عمل یا کنش می ارگانیسم در انجام این 

 .  به آن نام کنشگر نهاده است 

هدف   3گاتری  بابیان  را  می آموزش  شروع  آموزشی  می کن های  روشن  یعنی  چه  د؛  که  سازد 

دهد که  ای ترتیب می گونه هایی داده خواهد شد. بعد محیط یادگیری را به هایی به چه محرک پاسخ 

شوند. تمرین برای  داده   ، ها به آن وصل خواهند شد هایی که پاسخ های مطلوب در حضور محرک پاسخ 

 
1 Edward Lee Thorandike 
2 Burrhus Frederic Skinner 
3 Edwin Ray Guthrie 
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می  سبب  زیرا  است،  مهم  محرک گاتری  که  با  شود  بیشتری  شوند.  پاسخ های  تداعی  مطلوب  های 

تجربه  هر  منحصربه ازآنجاکه  کند  ای  »بازآموزی«  بارها  را  چیزی  هر  باید  شخص  است،  فرد 

 (. 126:  1394)سیف، 

 های شناختی نظریه  ❖

پردازان شناختی، یادگیری کسب و بازسازی ساختارهای شناختی است که از طریق آن، اطالعات  برای نظریه 

شوند. آنان بر این باورند که یادگیری، یک فرآیند درونی است که ممکن است  می   پردازش و در حافظه ذخیره 

به به  بلکه  توانای صورت تغییر فوری در رفتار آشکار، ظاهر نشود  ایجاد و در حافظه ی صورت  او    هایی در فرد 

  شناختی   های نظریه    ها را مورداستفاده قرار دهد. آن توانایی   ، تواند بخواهد، می فرد  و هر وقت که    شده ره ی ذخ 

نظران این رویکرد، یادگیری را ناشی از شناخت، ادراک و  است. صاحب   3و بندورا   2، آزوبل 1گشتالت   نظریه   شامل 

گردد. چون  های شناختی قبلی او تلفیق می های جدید فرد با ساخت صورت که آموخته بدین   ، دانند بصیرت می 

همواره به جستجوی محیط زندگی خویش و کشف روابط    ن ا انس یادگیری، یک جریان درونی و دائمی است و  

 (. 61:  1394  دهد )سیف، ساخت شناختی خود را گسترش می   پردازد، پس ها می بین پدیده 
 نظریه یادگیری گشتالت(1

شکل، انگاره یا  است و منظور از گشتالت،    4ایمر ه شناسی گشتالت، دانشمند آلمانی ماکس ورت گذار روان بنیان    

آن بیشتر است؛ یعنی کل،    دهنده ی گشتالت در این نظریه آن است که کل از اجزای تشکیل طرح است. معن 

ویژگی  یا  خواص  تشکیل ها دارای  اجزای  در  که  است  نمی   دهنده یی  یافت  از  آن  و  جهات،  شود  بسیاری 

  قعیت مو   درک   از   حاصل   بینش   از   است   عبارت  رویکرد،  این   در  یادگیری    خصوصیات اجزاء است.   کننده تعیین 

کش آن   و   یکپارچه   کل   یک   عنوان به   یادگیری  طریق  از  تشکیل هم  اجزای  میان  روابط  موقعیت    دهنده ف 

 شود. یادگیری حاصل می 

نظریه 5کهلر   ولفگانگ   نظریه   اساس   بر     از  دیگر  یکی  بینش  ،  به  زمانی  یادگیری  گشتالتی،  پردازان 

بتواند می  ی   ، رسد که  اجزای موقعیت  راه درک روابط میان  به از  به  یافته،  صورت یک کل سازمان ادگیری 

ها مبتنی بر چندین قانون یا  آن موقعیت پی ببرد. طبق این نظریه، چگونگی ادراک ما از پدیده   ت ی تمام 

ها  هایی ذاتی در انسان هستند که از طریق آن اصل، به نام قوانین سازمان ادراکی است. این قوانین، توانایی 

 (. 126:  1396  )شعبانی،   دهد سازمان می   های ادراکی را فرد، پدیده 
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 دار كالمینظریه یادگیری معنی(2

آزوبل روان   دیوید  نظریه،  این  نظریه، ساخِتواضع  این  آمریکایی است. در  عبارت است   شناس  از    ، شناختی 

ش،  های دان ای که فرد قبال  دریکی از رشته یافته های سازمان ای از اطالعات، مفاهیم، اصول و تعمیم مجموعه 

ها در  آموخته است. معنی نیز در اینجا، نقش مهمی دارد که به وجود نوعی قرینه یا معادل ذهنی برای یادگیری 

 (. 131:  1396  )شعبانی،   وابسته است ت شناختی یادگیرنده،  ساخ 
 شناختی  –نظریه اجتماعی   ❖

آلبرت بندورا، روان بنیان     این نظریه،  او م گذار  عوامل شخصی )نظیر    عتقد است، شناس کانادایی است. 

فرد با یکدیگر تأثیر  ها(، رویدادهای محیطی )فیزیکی و اجتماعی( و رفتارهای  باورها، انتظارات و نگرش 

کننده رفتار انسان  عنوان تعیین جدا از یکدیگر به   ، توان یک از این سه جزء را نمی و هیچ   متقابل داشته 

ی متقابل نامیده است؛ یعنی رویدادهای محیطی بر  جانبه را تعیین گر حساب آورد. وی این تعامل سه به 

گذارد و  دهد و عوامل شخصی بر رفتار اثر می گذارد، رفتار محیط را تحت تأثیر قرار می رفتار تأثیر می 

 برعکس. 

پردازد. وقتی  است که یادگیرنده از طریق مشاهده رفتار دیگران به یادگیری می   ر آن گ این نظریه بیان  

کند که آن شخص برای انجام آن رفتار، پاداش یا تقویت  شخص دیگری را مشاهده می   یادگیرنده، رفتار 

می  مشاهده دریافت  فرد  توسط  رفتار  آن  می نماید؛  آموخته  تقویت  کننده،  تقویت،  نوع  این  به  شود. 

 . ( 138:  1396)شعبانی،   گویند جانشینی می 

 های آموزش تیراندازیروشج(

روش  پژوهش  این  مستقل  آ متغیر  ترکیبی های  و  نوین  سنتی،  روش  سه  شامل  تیراندازی    موزش 

ها ارائه خواهد  که در ادامه توضیح مختصری پیرامون هر یک از این روش   است   ( 1398)شاهقلیان،  

 شد: 
 روش آموزشی سنتی ❖

این روش بر    تأکید های آموزش مهارت تیراندازی در این پژوهش روش سنتی است، بیشترین  یکی از روش 

صورت تئوری در سر کالس و یادآوری آن در میدان تیر است. پس از  صول تیراندازی، به آموزش سالح و ا 

این روش، بر استفاده از شلیک واقعی و اجرای میدان تیر در چندین نوبت است    آموزش تئوری، بیشترین تکیه 

 .  یابد متر ادامه می   300متر شروع و تا فاصله    100که از مسافت  

 روش آموزشی نوین  ❖

جهت آموزش تیراندازی در این پژوهش است. در این    استفاده   مورد های آموزشی  وزشی نوین یکی دیگر از روش روش آم 

شود. در این روش قبل از اجرای  می   تأکید و بیشتر بر آموزش اصول تیراندازی،    شده سپرده روش یادگیری سالح به فراگیر  

با سالح بادی    ادامه   در عملی اجرا و    صورت به تیراندازی    سالن   در را  میدان تیر، فراگیران کلیه اصول تیراندازی با سالح بادی  
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( معتقدند که تیراندازی با تفنگ بادی به خاطر دقت،  2012)   1کنند. مک گی، کوریس و شیع در سالن، تیراندازی می 

بدون استفاده از  شده و روش آموزش و تمرین  های مهارتی در تیراندازان  ظرافت و حساسیتی که دارد، باعث تقویت پایه 

ترین تمرینات برای رشد سریع و اصولی در تیراندازی است. روش ایجاد مهارت در تیراندازی  مهمات، یکی از بهترین و مهم 

 در این روش به شرح زیر است: 
شود. تمرینات خشک فقط برای فراگیری فنون  می   تأکید در این روش بر تمرینات خشک با سالح بادی  

لکه برای تمرکز بیشتر بر نحوه اجرای صحیح مراحل مختلف تیراندازی است. در تمرینات  تیراندازی نیست، ب 

خوبی جای گرفته و ملکه  قدر تمرین شود تا در ضمیر ناخودآگاه تیرانداز به خشک هر مرحله از فنون باید آن 

رانداز ثبت  طور خودکار در حافظه تی ذهن شود. با تکرار مراحل شلیک در تمرینات خشک، همه مراحل به 

به  فنون  واقعی،  گلوله  با  تیراندازی  هنگام  تا  برای  خواهد شد  فقط  تمرین  روش  این  شود.  رعایت  خوبی 

رشته تیراندازی  کلیه  در  بلکه  نیست،  ثابت  هدف های  و  دوئل  مثل  می ها،  کار  به  نیز  متحرک  رود.  های 

آور نباشد و  کننده و کسالت اندازان خسته ساز انجام گیرد تا برای تیر های شبیه باید با دستگاه تمرینات خشک  

کند  شده و به حداقل برسد. تمرینات خشک، تمرکز فکری را بیشتر می حال ایرادات تیرانداز مشخص درعین 

شده از طرف مربی را بهتر قبول  شود تا تیرانداز صادقانه از خود انتقاد کند و اشتباهات مشخص و موجب می 

 . ( 52:  1392)اعرابی،    که تمرینات خشک، پایه تیراندازی فنی است   توان گفت کند. در یک جمله می 

فراگیران پس    درنهایت و   این روش  و    انجام   از در  و سالح جنگی  بادی  با سالح  تمرینات خشک 

متر شروع و تا    100تیراندازی با سالح بادی در سالن، برای اجرای شلیک واقعی که از مسافت کمتر از  

 شوند. یابد، در چندین نوبت به میدان تیر اعزام می متر ادامه می   300فاصله  

 روش آموزشی تركیبی  ❖

گر تیراندازی ناوک است. با پیشرفت دانش  این روش، ترکیبی از روش نوین )روش دوم( و سیستم تحلیل 

  ، آموزشی افزارها و تجهیزات کمک آوری اطالعات، متخصصان این حوزه توانستند، با طراحی و تولید نرم فن 

هاست. سیستم  افزار ناوک یکی از آن وجودآورند که نرم های مهارتی به ت چشمگیری در حوزه آموزش تحوال 

آموزشی قادر است، اشتباهات و خطاهای نامحسوس یک  عنوان یک ابزار کمک گر تیراندازی ناوک، به تحلیل 

، در روند تیراندازی تحلیل و  نیست   تجربه کم و ارزیابی برای مربیان و ورزشکاران    شناسایی قابل تیرانداز را که  

ترین زمان ممکن و با دقت باال به ارزیابی  نماید تا در سریع ارائه نماید. این ابزار به مربیان و تیراندازان کمک می 

عملکرد، تیرانداز پرداخته و با اصالح  اشتباهات و خطاهای موجود، نتایج بهتری را به دست آورند، کاری که در  

نه سال  مربیان    چندان های  عهده  از  تنها  نرم برمی   باتجربه دور،  این  ارائه  آمد.  را  تصاویری  و  توضیحات  افزار 

تواند،  تیرانداز را مستقیما  با روش صحیح آموزش و یادگیری مهارت تیراندازی آشنا نماید  که می   نماید می 

 (. 1391)دلفانی،  

 
1 McGee, Steven; Corriss, Darlene; Shia, Regina 
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تباهات و خطاهای نامحسوس یک تیرانداز،  اش   و تحلیل افزار ناوک پس از استخراج و ارزیابی دقیق  نرم 

دار، برای برطرف کردن  کند تا با طراحی یک برنامه تمرینی اصولی و هدف به مربی و تیرانداز کمک می 

 .  ( 1391)دلفانی،    وی اقدام نمایند   فنی نواقص عملکرد تیرانداز و اشتباهات  

  موردتوجه در روش نوین    شده رح مط الزم به یادآوری است در این روش تمامی مراحل و فرایندهای  

گر تیراندازی  گیری از سیستم تحلیل و تنها تفاوت این روش با روش نوین، بهره   قرارگرفته برداری  و بهره 

 .  ناوک است 
 های آموزشی بر اساس اصول تیراندازی مقایسه روش

وین و ترکیبی  های ن که در روش است، درصورتی   بحث آشنایی با سالح   بر تکیه روش سنتی بیشترین    در 

بر ایجاد مهارت تیراندازی از پایه )شروع تمرین با تفنگ بادی( است و آشنایی با سالح و  بیشترین تکیه 

شود، پس از آموزش اصول  شود. درروش ترکیبی سعی می گذاشته می فراگیران  عهده  به موضوعات مرتبط 

ده توسط فراگیران، با سالح جنگی و با  ش ای تیراندازی به روش نوین، تمام اصول تیراندازی آموخته پایه 

و فراگیران با مشکالت فنی از قبیل پیدا    قرارگرفته گر تیراندازی ناوک مورد تحلیل  استفاده از سیستم تحلیل 

گیری، نحوه کشیدن صحیح  کردن صفر هدف، نحوه ورود سر سالح به داخل هدف، تفهیم فضای هدف 

ی، قبل از اجرای میدان تیر واقعی، درصدد رفع مشکالت و درک بیشتر  مرب شده و با راهنمایی  ماشه و... آشنا  

 . آیند مفاهیم بر 
 های مهارت تیراندازی  ها با توجه به اصول و مؤلفه مقایسه روش  (1) جدول

 روش  ردیف 
آموزش  
 اصول 

تیراندازی  
با تفنگ  
 بادی 

 اولویت آموزش 
مسافت  
 تیراندازی 

استفاده از  
تجهیزات  

 آموزشی كمک 

 - متر 100از   سالح  - محدود  سنتی 1

  100از کمتر   افزایی  سالح+ مهارت  * کامل   نوین  2
 متر 

- 

  100از کمتر   افزایی سالح+ مهارت  * کامل  ترکیبی  3
 متر 

 ناوک 

 منبع: محقق

 های آموزشی بر اساس نظریات یادگیری روش مقایسه

ک یک کالس درس دارای نظم و  شده است؛ ثرندای در روش سنتی از قانون تمرین ثرندایک استفاده الف(  

باهدف  به ترتیب  باشد روشنی تعریف هایی که  این هدف را ترجیح می   ، شده  باید در حد  دهد.  های آموزشی 

  ، ای که وقتی یادگیرنده گونه کنترل تقسیم شوند، به دهی به یادگیرنده باشد و باید به واحدهای قابل توانایی پاسخ 

می  را  مقتضی  بتوان   ، دهد پاسخ  کننده   ، د معلم  خوشنود  تدارک  وضع  او  برای  را  ثرندایک    بیند. ب ای  برای 

نه  و  های بیرونی  کننده تقویت   وسیله رود. رفتار یادگیرنده عمدتا  به یادگیری از ساده به پیچیده پیش می 
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  معین   های محرک   به   درست   های پاسخ   دادن   بر    . در این نظریه، شود تعیین می   توسط انگیزش درونی 

  بنابراین   شود؛   جلوگیری   ها آن   تکرار   از   تا   کرد   تصحیح   سرعت به   باید   را   غلط   های پاسخ .  د شو می   تأکید 

 . است   مهم   تیراندازی   پایانی   آزمون 

هدف ب(        از  ثرندایک  نظریه  از  استفاده  بر  عالوه  نوین  روش  گاتری  در  نظریه  آموزشی  های 

کند؛  های آموزشی شروع می بیان هدف   گاتری نیز مانند ثرندایک فرایند آموزش را با   ، د شو ی استفاده م 

محیط یادگیری را    سپس هایی داده خواهد شد.  هایی به چه محرک سازد که چه پاسخ یعنی روشن می 

ها به آن وصل خواهند  هایی که پاسخ های مطلوب در حضور محرک دهد که پاسخ ای ترتیب می گونه به 

های  های بیشتری با پاسخ شود که محرک می شوند. تمرین برای گاتری مهم است، زیرا سبب شد داده 

تجربه  هر  ازآنجاکه  شوند.  تداعی  منحصربه مطلوب  بارها  ای  را  چیزی  هر  باید  شخص  است،  فرد 

 »بازآموزی« کند.  
شده است، تمرین  در روش ترکیبی از قانون تمرین ثرندایک؛ و در ادامه از قانون تمرین گاتری استفاده 

های مطلوب تداعی شوند.  های بیشتری با پاسخ شود که محرک بب می برای گاتری مهم است، زیرا س 

فرد است، شخص باید هر چیزی را بارها »بازآموزی« کند؛ اما اساس این  ای منحصربه ازآنجاکه هر تجربه 

   . ریزی شده است مدل بر مبنای نظریه گشتالت پایه 

 پیشینه پژوهش 

 داخلیپیشینه 

برخی از  است اما    صورت نگرفته تاکنون پژوهشی با این عنوان    دهد، شده نشان می های انجام بررسی 

 اند از: هایی که به موضوع تحقیق ارتباط بیشتری دارند عبارت پژوهش 
( در تحقیقی با عنوان راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت تیراندازی  1388الف( عابدی و غضنفری ) 

ساز سالح  که آموزش تیراندازی با کمک شبیه   د یافتن ر د مسلح    آموزشی نیروهای ی از مراکز  دانشجویان یک 

  . شود می دانشجویان  دار در نمرات  سبک موجب تفاوت معنی 
ساز آموزشی بر  افزارهای شبیه ( در پژوهشی با عنوان تأثیر نرم 1390)  خطیری  و   یوسفی   ، الکدشتی ب( 

با روش سنتی   آن  و مقایسه  یادسپاری دانشجویان  و  در    دریافتند که یادگیری  یادسپاری  و  یادگیری  بین 

ساز  افزارهای شبیه دیگر نرم عبارت ساز و روش سنتی تفاوت معناداری وجود دارد. به بیه افزارهای ش آموزش با نرم 

 .ند ر افزایش یادگیری و یادسپاری دانشجویان نقش مطلوبی دا   آموزشی بر 
با  رابطه توجه  ( در تحقیقی که با عنوان  1382واعظ موسوی )   ج(  کانونی بر یادگیری تیراندازی 

داری  همبستگی معنی انجام داد، دریافت که بین نمره توجه کانونی و نمره آزمون یاد داری    تفنگ بادی 

الزاما  با پیشرفت در تیراندازی همراه   وجود ندارد، یعنی برخورداری از سطح باالتری از توجه کانونی 

 نیست. 

http://www.ensani.ir/fa/143145/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/34589/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/143146/profile.aspx
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/242103
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/242103
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دریافت  عوامل انسانی بر ارتقاء کیفیت تیراندازی«  تأثیر    وان » (، در پژوهشی با عن 1384واعظی ) د(  

در    ، یک شلیک موفق و صحیح نیازمند داشتن وضعیت جسمانی خوب و آماده، فکر و ذهن متمرکز که  

و افرادی که دارای وزن و اندام مناسب،    است کنار رعایت اصول و فنون مرتبط با تیراندازی و تکنیک  

تیراندازی  )برای  شانه   قدبلند  فراخ،  تپانچه(، سینه  با  تیراندازی  )برای  قدکوتاه  و  تفنگ(  پهن،  با  های 

قوی، شانه مچ  پاهای  قوی،  و دید خوب هستند ها و مچ های  مناسب   ، های ورزیده  تیراندازی  تر  برای 

 ند. هست 

) ه(   در تحقیقی  1384ابراهیمی  بررسی  (  تیراندازی گی ویژ به  در  و    های جسمانی مؤثر  پرداخته 

اندام،  تناسب حمتی برای تیرانداز ایجاد ننماید همچنین  که مزا طوری گرفتن راحت اسلحه به ت که  دریاف 

کننده چون مچ و انگشتان،  های شلیک عضالت مناسب مانند ماهیچه   و   بندی استخوان برخورداری از  

ه به حالت  هایی ک دارنده سالح در خط مستقیم مانند بازو، پشت بازو و کتف و ماهیچه های نگه ماهیچه 

 . در تیراندازی مؤثر هستند   ند ازجمله کتف، شکم، کمر و پاها ن ک ایستایی و استقامتی بدن کمک می 

های جسمانی و عضالنی مؤثر در کیفیت و  ( در تحقیقی با عنوان »ویژگی 1386حاجی پور ) و(  

ویژگی  بررسی  به  کاشان«  دانشگاه  دانشجویان  تیراندازی  پر دقت  دانشجویان  جسمانی  و  داخته  های 

فشار انگشت سبابه به ماشه و فشار انگشت شصت به قبضه، شل بودن مچ دست و شل  دریافت که  

 بودن مفصل آرنج درنتیجه تیراندازی تأثیر منفی دارد. 

) ز(   رابطه  کارشناسی  نامه  پایان در    ( 1385دیواندری  ارزیابی  و  »مطالعه  عنوان  با  خود  ارشد 

افراد دارای قدبلند  ا تفنگ بادی و خفیف« دریافت که  راندازی ب کیفیت تی   های آنتروپومتری با ویژگی 

که   بلغارستان  و  کره  چین،  مثل  کشورهایی  در  دلیل  همین  به  و  نیستند  مناسب  تیراندازی  برای 

 ها در این رشته هستیم. ترین قهرمانی شاهد بیش   ، دارند   قد کوتاه مردمانی  

) ح(   را که  پژوهشی  در    ( 1387سوری  »مطالعه  عنوان  ویژگی با  عملکرد  بطه  با  آنتروپومتری  های 

ها  داری بین این ویژگی رابطه معنی دریافت که    ، افراد مبتدی و زبده« انجام داده تیراندازی با تپانچه بادی در  

ها )طول کف دست، طول آرنج،  ها در افراد مبتدی این ویژگی . مطابق یافته وجود دارد با موفقیت ورزشکار  

 . منفی است   رابطه در افراد زبده این    مثبت و   رابطه عرض شانه(  
 یخارج پیشینه

در تحقیق خود به بررسی »کنترل ماشه و پیشگیری از تکانه یا لرزش پرداخته و    (1980)  1داو فرانس الف(  

که عدم موفقیت در تیراندازی به وضعیت ناصحیح انگشت شلیک یا حرکت آن روی بدنه تفنگگگ در    دریافت 

اندازه طول انگشت شگگلیک )سگگبابه یگگا شگگاخص( نیگگز مربگگوط  تواند به گردد؛ که این می طول شلیک« برمی 

 

1 DAW FRANCE 
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 .( 0919  1و هال   به نقل از مگیل ) باشد 
 انتظگگارات  و  موفقیگگت  و  کسگگت ش  احتمگگالی  ارتبگگاط  ( در پژوهشگگی بگگه بررسگگی 1992)   2بگگویس ب(  

به سه گگگروه )دو  ها  بر اساس این پژوهش، آزمودنی   .تیراندازی پرداخت  مهارت  یادگیری  در  خودکارامدی 

 بگگه  سگگپس  یده د آموزش  بادی  تفنگ  با  روز  یک  مدت  به و ابتدا    شده یم تقس گروه آزمایشی و گروه کنترل(  
 از  حگگاکی  کالمی  بازخورد  اول  تجربی  گروه  ن، تمری  از جلسات  هریک  پایان  در ،  کردند  تمرین  ز رو  سه  مدت 

 مبنگگی بگگر  کالمگگی  دوم بازخورد تجربی   گروه ،  کردند  دریافت   ( کم  خطای  باال،  امتیاز  ) آمیز موفقیت  عملکرد 
 و  دوره تمگگرین  پایگگان  در  . کردند ن  دریافت  بازخوردی  کنترل  گروه   ( زیاد  خطای  کم،  امتیاز  (ضعیف  عملکرد 
 آزمون  عنوان به  را  تیراندازی  فرم  نیم  یک  شامل  معیار  تکلیف  ، ها مودنی آز  کلیه  بی تمرینی  ساعت  48  از  پس 

 به  نسبت  تری ضعیف  عملکرد  کنترل  گروه  و  شکست  گروه  ، داد  نشان  نتایج   ، کردند  اجرا  و یاد داری  عملکرد 
 خودکارامدی  پرسشنامه  در  ، شده ادراک  خودکارامدی  و قدرت  سطح  عوامل  همچنین  داشتند  موفقیت  گروه 

 ارتباط  درنهایت  . بود  آماری معنادار  ازنظر  و بود   شکست  گروه   و  کنترل  گروه  از  باالتر  ، موفقیت  ه گرو  اعضای 
 در زمینگگه  باندورا  یه نظر با    ها یافته  . بود  معنادار  موفقیت  گروه  در  فقط  واقعی  اجرای  و  شده بینی پیش  اجرای 
 .همخوانی داشت  خودکارامدی  ارتقای  بر  آمیز موفقیت  تجارب  آثار 

های آموزش های میدانی خود تالش کرد، دانشجویان، دوره( در پژوهش2003)  3لوویتاساج(  

تیرانگگدازی و شگگروع کگگار از تفنگگگ بگگادی سگگپری کننگگد.   تیراندازی را با استفاده از اصگگول پایگگه

دیگر در این روش سهم کمتری به آموزش خود سالح اختصگگاص داده شگگد، بگگر اسگگاس عبارتبه

ازی با سالح بگگادی و در ادامگگه تیرانگگدازی بگگا سگگالح جنگگگی در پژوهش وی کسب مهارت تیراند

هگگای میدان تیر کارایی بیشتری به دنبال خواهد داشت، وی تالش نمود، با سنجش مهارت گروه

شگگد، دقگگت زمان طگگوالنی انجگگام میآزمایشی بر مبنای یادگیری مهارت تیراندازی کگگه در مگگدت

کرد کگگه یگگادگیری سگگالح بایگگد توسگگط خگگود یشنهاد  تیراندازان را افزایش داده و درنهایت وی پ

کارآموزان صورت بگیرد و مربی باید زمان بیشتری را صرف آموزش و تمگگرین اصگگول تیرانگگدازی 

 کند.
  بگگا روش تدریس سگگنتی در مقابگگل آمگگوزش    با هدف مقایسه   شی ه و ژ ( در پ 2013)  4دیمیتریوس د(  

های  کگگه اسگگتفاده از شگگیوه   ریافگگت هارت خگگاص د در ایجاد یک م اطالعات و ارتباطات    ی فناور استفاده از  

های مختلف کگگامپیوتر،  آوری اطالعات و ارتباطات، اینترنت و همچنین برنامه نوآورانه تدریس ازجمله فن 

جلو  سازی، باعث ایجاد یادگیری  و درک بهتر نسبت به اصگگول آن مهگگارت خگگاص و حرکگگت روبگگه شبیه 

 
1 Magill, Richard A & Hall.G. 
2 Boyce 
3Vitasalo   
4DiMitrios 
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های سنتی مورد آموزش قرارگرفتگگه بودنگگد،  ویانی که با روش که دانشج گردد. درحالی بانظم و انضباط می 

 . نداشتند مطلوبی  شرایط یادگیری  
 ن در یک نگاه یپیش  ات تحقیقهای نتایج و یافته  (2) جدول

 هایافته نتایج و  سال محقق ردیف

عابدی و    .1
 غضنفری 

1388 
ساز سالح سبک موجب تفاوت  آموزش تیراندازی با کمک شبیه

 .شودات می در نمر  یدارمعنی

  یوسفی    ، الکدشتی     .2
 خطیری    و 

1390 
شبیهنرم  یادسپاری  افزارهای  و  یادگیری  برافزایش  ساز 

 .ندردانشجویان نقش مطلوبی دا

 1382 واعظ موسوی   .3
نشان داد که بین نمره توجه کانونی و نمره آزمون    تحقیق   های یافته  و  نتایج 

وجود ندارد، یعنی برخورداری از سطح باالتری  داری  همبستگی معنی یادداری  
 ما  با پیشرفت در تیراندازی همراه نیست. از توجه کانونی الزا 

 1384 واعظی   .4
افرادی که دارای وزن و اندام متناسب،  نشان داد    تحقیق   های یافته   و   نتایج 

قدبلند )برای تیراندازی با تفنگ( و قدکوتاه )برای تیراندازی با تپانچه( برای  
 .ند هست تر  تیراندازی مناسب 

 1384 ابراهیمی  .5
الزم    ی تیرانداز کسب مهارت  برای    اندام تناسب و    ح ن سال گرفت دریافت که نحوه  

 . است 

 1386 حاجی پور   .6
فشار انگشت سبابه به ماشه و فشار انگشت شصت به قبضه، شل  دریافت که  

 بودن مچ دست و مفصل آرنج درنتیجه تیراندازی تأثیر منفی دارد. 

 1385 دیواندری   .7
ناسب نیستند و به  افراد دارای قدبلند برای تیراندازی م   دریافت که 

همین دلیل در کشورهایی مثل چین، کره و بلغارستان که مردمانی  
 . ها در این رشته هستیم ترین قهرمانی قدکوتاه دارند شاهد بیش 

 1387 سوری   .8
طول کف دست، طول آرنج، عرض  ی  هابین ویژگیدریافت که  

 . وجود داردداری  رابطه معنی شانه با موفقیت ورزشکار  

 1980 س داو فران  1 .9
عدم موفقیت در تیراندازی به وضعیت ناصحیح انگشت شلیک یا  دریافت که  

 گردد حرکت آن روی بدنه تفنگ در طول شلیک برمی 

 1992 بویس  2 .10

  انتظارات   با   موفقیت   یا   شکست   در این پژوهش محقق به دنبال بررسی رابطه 

نشان    حقیق ت   های یافته   و   نتایج .  بود   تیراندازی   مهارت   یادگیری   در   خودکارامدی 

گروه  کنترل و    گروهی که بازخور کالمی مثبت دریافت کردند نسبت به   داد 

  ها یافته   داشتند   تری قوی   عملکرد   گروهی که بازخور کالمی منفی دریافت کردند، 

  خودکارامدی   ارتقای   بر   آمیز موفقیت   تجارب   آثار   زمینه   در   باندورا   یه نظر   با 

 . داشت   همخوانی 

 2013 دیمیتریوس  3 .11

های نوآورانه تدریس ازجمله  استفاده از شیوه این پژوهش نشان داد که  نتایج  

های مختلف کامپیوتر،  آوری اطالعات و ارتباطات، اینترنت و همچنین برنامه فن 

   . د کن می بهتری نسبت به روش سنتی ایجاد  یادگیری    شرایط سازی،  شبیه 

http://www.ensani.ir/fa/143145/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/34589/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/143146/profile.aspx
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 هایافته نتایج و  سال محقق ردیف

 2003 ویتاسالو  4 .12
موزان صورت بگیرد و مربی  کارآ   سالح شناسی باید توسط خوِد  دریافت که 

 .زمان بیشتری را صرف آموزش و تمرین اصول تیراندازی کند باید  

 پژوهش  شناسی روش

ماهیگگت کمگگی    ازنظر روش پژوهش  کاربردی است. ای گ توسعه  پژوهش حاضر ازنظر هدف پژوهشی 

  . هگگدف کلگگی ایگگن تحقیگگق ارزیگگابی سگگه است   )آزمایشی(  راهبرد در طیف تحقیقات تجربی   ازنظر و 

یکگگی از  یادگیری مهارت تیراندازی در بین دانشگگجویان  ای ر ب ترکیبی روش آموزشی سنتی، نوین و 

تحقیگگق تجربگگی دارای   ی هگگا طرح . بگگود یک مطالعه موردی  عنوان به مراکز آموزشی نیروهای مسلح  

جامعگگه  .  فاده شگگد اسگگت   «   آزمگگون پس   -  آزمون یش پ انواع مختلفی است که در این پژوهش از »طرح  

بگگود، کگگه ازنظگگر تیرانگگدازی    مگگوردنظر مرکگگز آموزشگگی  بدو ورود به  ین پژوهش دانشجویان  آماری ا 

حجگگم نمونگگه    و سگگاده تصگگادفی  یری گ نمونه روش  ، در این پژوهش  یری گ نمونه روش مبتدی بودند. 

  صگگورت نفگگر به   20  هگگا بگگه هگگر یگگک از گروه  و مستقل تقسیم  د که به سه گروه و ب نفر  60 درمجموع 

تصادفی    صورت به شد. سپس سه روش آموزشی سنتی، نوین و ترکیبی نیز    تصادفی اختصاص داده 

پس  سگگ  گرفته شد  آزمون تیراندازی پیش ها آن  از  ، ها تشکیل گروه   از پس    . ها اختصاص یافت به گروه 

 فتند: گر ار ر ق ها مورد آموزش به آن   یافته اختصاص با روش آموزشی  به شرح زیر ها  گروه از هر یک  

جلسگگه   11ابتگگدا طگگی  از روش سنتی استفاده شد، برای ایگگن منظگگور    شماره یک برای گروه  

جلسگگه اصگگول   یگگک سپس    سالح شناسی توسط مربی ارائه شد  مباحث نظری و عملی مربوط به

کگگار شگگد و  سالح جنگگگیها تمرینات مربوط به جلسه نیز با آزمودنی  سهنظری تیراندازی و طی  

متگگر در   100در مسگگافت    سالح جنگیبا    راندازییبه تمربوط    آزمونپس  ،هادر پایان از آزمودنی

 به عمل آمد.سیبل استاندارد  

جلسگگه مباحگگث نظگگری و عملگگی  سه  ابتدا طی  از روش نوین استفاده شد، برای این منظور  برای گروه دوم  

و طگگی  توسط مربگگی ارائگگه شگگد  جلسه    چهار مربوط به سالح شناسی و سپس اصول نظری تیراندازی به مدت  

ها تمرینات مربوط به ارتقاء مهارت تیراندازی با سیستم مثلث گیری، تفنگ بگگادی و  با آزمودنی جلسه نیز    هفت 

صورت بود که بعد از بیان اصول تیراندازی و کگگار بگگا سگگالح بگگادی در  کار شد. شیوه آموزش بدین   سالح جنگی 

و    50عگگی در مسگگافت  سالن تیراندازی و همچنین کار با سیستم مثلث گیری، دانشجویان جهت اجرای تیگگر واق 

مسگگافت  در    سالح جنگگگی آزمون مربوط به تیراندازی با  ها پس در پایان از آزمودنی   فته و ر متر به میدان تیر    75

 . به عمل آمد   متر در سیبل استاندارد   100

جلسگگه مباحگگث نظگگری و    سگگه ابتدا طگگی    سوم از روش ترکیبی استفاده شد برای این منظور   برای گروه 

و  جلسه توسط مربی ارائه شد    چهار ح شناسی و سپس اصول نظری تیراندازی به مدت  عملی مربوط به سال 
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ها تمرینات مربوط به ارتقاء مهارت تیراندازی با سیستم مثلث گیری، اجرای  جلسه نیز با آزمودنی   هفت طی  

نگگدازی بگگا  تمرین خشک، تمرین اصول تیراندازی با تفنگ بادی، آنالیز شلیک تیرانداز با سیستم ناوک و تیرا 

متر به میگگدان تیگگر    75و    50ها جهت اجرای تیر واقعی در مسافت  کار شد. درنهایت، آزمودنی   سالح جنگی 

متر در سگگیبل    100مسافت  در    سالح جنگی آزمون مربوط به تیراندازی با  ها پس در پایان از آزمودنی   رفته و 

  .به عمل آمد   استاندارد 
 آزمون پس  -آزمون  طرح پژوهش: طرح پیش (3) جدول

 گروه  
انتخاب  
 تصادفی

 آزمون ش یپ
اعمال  
 روش 

 نتیجه آزمون پس 

گروه  
 سنتی

R 1O X 2O a=D-1O -2O 

 R 3O X 4O b=D-3O -4O گروه نوین 

گروه  
 ترکیبی 

R 5O X 6O c=D-5O -6O 

( بیانگر انتخاب  Rآزمون است که نشان ) پس   -  آزمون تجربی پیش   پژوه   نشانگر طرح   جدول فوق 

اعض  )گروه تصادفی  نمونه  نشان ای  ) آزمون،  پیش نتایج  بیانگر    ( 5Oو1O،3O)   های ها(  بیانگر    ( Xنشان 

 ( تیراندازی روش اعمال متغیر مستقل  آموزش  نتایج پس   ( 6Oو2O،4O) های ( و نشان های    آزمون بیانگر 

 است. 

های آموزشی  با توجه به توضیحات فوق هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی و مقایسه تأثیر روش 

و    مسئله این پژوهش و  ر بر کسب مهارت تیراندازی دانشجویان مراکز آموزشی نیروهای مسلح  مذکو 

که   سؤال   درواقع  است  آن  پژوهش  این  برای  مناسب   کلی  تیراندازی  مهارت  آموزش  روش  ترین 

با توجه به آنچه بیان    کدام است؟ ها  دانشجویان مراکز آموزشی نیروهای مسلح و کارکنان این سازمان 

 زیر طراحی شد:   ی ها سؤال یابی به اهداف پژوهش  ی دست شد برا 
 اند، چگونه است؟ دیده ( وضعیت مهارت تیراندازی دانشجویانی که با روش سنتی آموزش 1سؤال 

 اند، چگونه است؟ دیده ( وضعیت مهارت تیراندازی دانشجویانی که با روش نوین آموزش 2سؤال 

 اند، چگونه است؟ دیده با روش ترکیبی آموزش ( وضعیت مهارت تیراندازی دانشجویانی که  3سؤال 

 ؟ ترین روش آموزش تیراندازی برای دانشجویان مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح چیست ( مناسب 4سؤال 

 های پژوهش یافته  لیوتحل هیتجز

بین میانگین  تفاوت  انحراف معیار و  میانگین،  شامل    آمار توصیفی از  ها،  توصیف داده   ی ا ر این تحقیق ب   در 

استفاده    های پژوهش سؤال های مرتبط با  داده برای تحلیل  آمار استنباطی  و از    آزمون پس   –  آزمون یش پ احل  مر 

 .  شد 
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 ها دادهتوصیفی  تحلیل  

 است.   شده ارائه   4های تحقیق در جدول  نتایج توصیفی داده 
 های توصیفی نمرات گروه آموزشی  آماره   (4) جدول           

 هامیانگین تفاوت    میانگین تعداد  آزمون گروه

 روش آموزش سنتی
 65/6 20 آزمون پیش

32=-1O -2O 
 65/38 20 آزمون پس

 روش آموزش نوین 
 50/6 20 آزمون پیش

43=-3O -4O 
 50/49 20 آزمون پس

 روش آموزش ترکیبی
 75/7 20 آزمون پیش

60/15=-5O -6O 
 90/67 20 آزمون پس

نشگگان    آزمگگون پس   –  آزمگگون یش پ وت بین میانگین مراحگگل  نتایج موجود در جدول  در خصوص تفا 

ها داشته است و موجب  تیراندازی آزمودنی   توسعه مهارت آموزشی تأثیر معناداری بر    های دوره  دهد که می 

هگگا براثگگر آمگگوزش  توجه در میزان مهارت افراد شده است. درواقع سطح مهگگارت در آزمودنی افزایش قابل 

های  روش   آزمون پس   –  آزمون یش پ میانگین مراحل  اما تفاوت بین    ، است   یافته یش افزا   ی توجه قابل طور  به 

هگگا بگگه  ایگگن روش   یر تأث   ، رسد های مذکور یکسان نبوده و به نظرمی روش   یر تأث که    دهد نشان می آموزشی  

 ترتیب اولویت روش ترکیبی، روش نوین و روش سنتی بوده است. 

 ها دادهاستنباطی  تحلیل  

های پارامتریک، نرمال بودن توزیع جامعه موردنظر است، لذا  آزمون   یری کارگ به ضات  یکی از مفرو   ازآنجاکه 

های متناسب  هر نوع آزمونی، ابتدا بایستی توزیع جامعه مشخص شود؛ تا بتوان آزمون   یری کارگ به قبل از  

مورداسگگتفاده  های نیکویِی برازش  یکی از آزمون   معموال با شکل توزیع جامعه را بکار برد. برای این منظور  

برای مقایسه توزیع نمگگرات بگگا توزیگگع    1اسمیرنوف   –گیرد. در این پژوهش از آزمون کولموگروف  قرار می 

توزیگگع  های پژوهش از  داده توزیع  نشان داد که    اسمیرنوف   –کولموگروف  نتایج آزمون  نرمال استفاده شد  

اسگگتفاده    های پارامتریگگک از آزمون   ، توان می ها  توزیع داده توجه به نرمال بودن  کند لذا با  پیروی می نرمال  

 .  نمود 

وابسگگته بگگودن مشگگاهدات از    یا ، مستقل و  ی آمار   ی ها آزمون   در انتخاب   مؤثر از عوامل    یکی همچنین  

  ز وابسگگته بگگودن مشگگاهدات ا   یگگا بگگه مسگگتقل و    ید با   ی آمار   ی ها آزمون در هنگام انتخاب    لذا   است   یکدیگر 

  –  آزمگگون یش پ   یشگگی آزما   هگگای شگگاهدات وابسگگته اسگگت، طرح م که    ی  رد ا مو یکی از    .توجه شود   یکدیگر 

است بایسگگتی از    شده استفاده   آزمون پس گ    آزمون یش پ در این پژوهش از طرح    ازآنجاکه است.    آزمون پس 

با توجه به توضگگیحات فگگوق بگگرای    یکدیگر استفاده نمود.   به وابسته بودن مشاهدات  های مربوط به  آزمون 

 
1 Kolmogrov - smirnov 
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طرفگگه، آزمگگون لگگون و  تحلیگگل واریگگانس یک   ، وابسته   t،  ی آمار   ی ها آزمون های این تحقیق از  تحلیل داده 

 آزمون توکی استفاده شد.  

 اند، چگونه است؟ دیده : وضعیت مهارت تیراندازی دانشجویانی که با روش سنتی آموزش ( 1سؤال 
 استفاده شد.  وابسته  t آزمون  از سؤال این به های مرتبط تحلیل داده  برای

 های حاصل از روش سنتی ن برای داده نتایج آزمو (5) جدول

 نتیجه t Sig درجه آزادی  ها تفاوت میانگین 

32 19 5/6 001/0 
  سنتی  روش  ری تأثوابسته    t  آزمون  نتیجه  به  توجه  با

 تأیید  موردمهارت تیراندازی دانشجویان    شیبرافزا
 . گرفت  قرار

درصد اطمینگگان  95با  ذالبوده  معنادار  p≤050/ سطح در t آزمون نتیجه کهاین به توجه با

ها داشگگته و موجگگب سنتی تأثیر معناداری بر عملکرد تیراندازی آزمودنی  روشتوان گفت که  می

 شده است.  آنانافزایش میزان مهارت  

 ؟اند، چگونه است دیده سؤال دوم: وضعیت مهارت تیراندازی دانشجویانی که با روش نوین آموزش 

 استفاده شد.  وابسته  t آزمون  از سؤال این به های مرتبط تحلیل داده  برای
 های حاصل از روش نوین نتایج آزمون برای داده  (6) جدول

 نتیجه t Sig درجه آزادی  ها تفاوت میانگین 

43 19 9/11 001/0 
  سنتی  روش  ریتأث وابسته    t  آزمون  نتیجه  به  توجه  با

دانشجویان    شیبرافزا تیراندازی   تأیید   موردمهارت 
 . گرفت  قرار

درصگگد اطمینگگان    95بگگا    لگگذا بگگوده    معنگگادار    p≤ 050/  سگگطح   در   t  آزمگگون   نتیجه   که این   به   جه تو   با 

هگگا داشگگته و موجگگب افگگزایش  نوین تأثیر معناداری بر عملکرد تیراندازی آزمودنی   روش توان گفت که  می 

 شده است.   آنان میزان مهارت  

انگگد، چگونگگه  دیده موزش آ   سؤال سوم: وضعیت مهارت تیراندازی دانشگگجویانی کگگه بگگا روش ترکیبگگی 

 است؟ 

 .استفاده شد   وابسته   tآزمون     از   سؤال   این   به   های مرتبط تحلیل داده   برای 
 های حاصل از روش تركیبی نتایج آزمون برای داده (7) جدول

 نتیجه  t Sig درجه آزادی  هاتفاوت میانگین

15/60 19 02/21 001/0 
  ی سنت  روش   ریتأثوابسته    t  آزمون  نتیجه   به  توجه  با 

دانشجویان    ش ی برافزا تیراندازی    قرار   تأیید   موردمهارت 

 . گرفت
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درصد اطمینگگان  95با  لذابوده  معنادار  p≤050/ سطح در t آزمون نتیجه کهاین به توجه با

ها داشته و موجگگب ترکیبی تأثیر معناداری بر عملکرد تیراندازی آزمودنی  روشتوان گفت که  می

 یرتگگأثترکیبگگی    روشتگگوان گفگگت کگگه  دیگر میعبارتاسگگت. بگگهشده    آنانافزایش میزان مهارت  

 دارد.مهارت تیراندازی دانشجویان  بر   یفراوان

ترین روش آموزش تیراندازی برای دانشجویان مراکز آموزش عالی نیروهگگای  مناسب سؤال چهارم: 

 مسلح چیست؟ 

یکی    استفاده شد.   1راهه ک ی   واریانس   تحلیل   آماری   آزمون  از   سؤال   این   به   های مرتبط تحلیل داده  برای 

های تحقیق است، برای این  برابری واریانس در گروه های پارامتریک،  آزمون   یری کارگ به از مفروضات  دیگر  

 . است   شده ارائه   8  منظور از آزمون لون استفاده شد که نتایج آن در جدول 
 واریانس  برای بررسی برابریلون ( نتایج آزمون 8) جدول

 نتیجه  F Sig ی گروه درون درجات آزادی   هی درجات آزادی بین گرو 
 ها رعایت مفروضه برابری واریانس  0/ 09 1/ 29 117 2

  واریگگانس   تحلیگگل   آزمگگون   توان از لذا می   است   گروه   سه   های واریانس برابری    بیانگر   لون   آزمون   نتیجه 

 . راهه استفاده نمود یک 
 تیراندازی   های اوت روش راهه برای مقایسه تف یک   واریانس   ( نتایج آزمون تحلیل 9) جدول  

 F Sig میانگین مجذورات  درجات آزادی  مجموع مجذورات  منابع
 8/8055 2 6/16111 بین گروهی 

 3/668 117 9/78195 ی گروهدرون 001/0 05/12

  119 6/94307 كل 

  معنگگادار    p≤ 050/  سگگطح   در   هگگا حاصل از آزمون تحلیل واریانس بین گروه   ه نتیج   که این با توجه به  

تفگگاوت  سنتی، نگگوین و ترکیبگگی  بین سه روش آموزشی    توان گفت که درصد اطمینان می   95با    لذا وده  ب 

مهگگارت  تگگری بگگر  بیش   یر تأث   ها حداقل یکی از روش توان گفت که  دیگر می عبارت به دارد وجود معناداری 

از  فگگاوت ناشگگی  کند که این ت ی م ازآنجاکه آزمون تحلیل واریانس مشخص ن دارد اما  تیراندازی دانشجویان  

اقگگدام  هگگا  روش اثربخشگگی  بگگرای تعیگگین    های تعقیبی باید از آزمون های مذکور است لذا  از روش   یک کدام 

 نمود. 

  های آزمون   انتخاب   در   لذا   است   گروه   سه   های واریانس برابری    با توجه به نتایج آزمون لون که بیانگر 

نتایج   کرد،  استفاده  موردمطالعه  های گروه  دو دوبه  ه مقایس  منظور به  توکی،  تعقیبی  آزمون  از  توان، می  تعقیبی 

     . است   شده ارائه   10آزمون در جدول  ن  ای 

 
1One-way Analysis of Variance = ANOVA 
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 آموزش تیراندازی  هایدو روشمقایسه دوبه  برایآزمون تعقیبی توكی نتایج   (10)جدول 

 سطح معناداری  خطای استاندارد  هایانگینم تفاوت  های آموزشی روش 

 28/0 08/7 -85/10 سنتی             نوین  

 001/0 67/6 -25/29 سنتی           ترکیبی 

 002/0 28/5 -40/18 نوین            ترکیبی  

  است   آن   صورت گرفت، بیانگر   موردمطالعه  های گروه  دو دوبه  مقایسه   منظور که به   توکی   تعقیبی   آزمون   نتایج 

  روش   بین   اما   ندارد   وجود   اداری معن   تفاوت     p≤ 0/ 05  سطح   در   نوین   آموزش   روش   و   سنتی   آموزش   روش   بین   که 

   p≤ 0/ 05 سطح  در   ترکیبی  آموزش  روش  و  نوین  آموزش  روش  بین  و  ترکیبی  آموزش  روش   و  سنتی  آموزش 

  برای   تیراندازی   آموزش   روش   ترین مناسب   ترکیبی   روش   که   گرفت   نتیجه   توان، می   لذا   دارد   وجود   معناداری   تفاوت 

 .است   مسلح   نیروهای   عالی   آموزش   مراکز   دانشجویان 

 و پیشنهادها  گیرینتیجه

 : گیرینتیجه

روش آموزشگگی سگگنتی و روش    یر تگگأث بگگین  دهد تفاوت چنگگدانی  نشان می   توکی   تعقیبی   آزمون   نتایج   

  امگگا   ، وجگگود نگگدارد، انگگد ده ی د آموزش این دو روش  دانشجویانی که با   بر مهارت تیراندازی  آموزشی نوین 

روش آموزشگگی نگگوین و روش آموزشگگی   بگگین  و بین روش آموزشی سنتی و روش آموزشگگی ترکیبگگی 

  توان نتیجه گرفت کگگه روش ترکیبگگی لذا می   تفاوت معناداری وجود دارد    p≤ 050/  سطح   ترکیبی در 

 است.   ترین روش آموزش تیراندازی برای دانشجویان مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح ب س منا 

 به موارد زیر اشاره نمود:   توان در توجیه و تفسیر این نتیجه می 

تمایز این روش نسگگبت    که موجب است  استفاده از سامانه ناوک    روش آموزش ترکیبی   مهم   یژگی و   ( 1  

، افگگزایش دقگگت و ارزیگگابی دقیگگق نتگگایج را فگگراهم  امکان یگگادگیری سگگریع   و سنتی و نوین شده    به دو روش 

ها و  از کاسگگتی   ، توانگگد کگگرده و هگگم می سنتی را برطگگرف    نقایص روش   هم استفاده از سامانه ناوک    ، د ای نم می 

   . های روش نوین بکاهد محدودیت 

با مشکالت فنی از قبیگگل پیگگدا کگگردن صگگفر    یان دانشجو   شود، موجب می ناوک،    سامانه استفاده از  (  2

گیری، نحوه کشیدن صحیح ماشگگه آشگگنا  هدف، نحوه ورود سر سالح به داخل هدف، تفهیم فضای هدف 

د لگگذا عملکگگرد  ینگگ آ فع مشکالت و درک بیشتر مفاهیم بر شده و قبل از اجرای میدان تیر واقعی، درصدد ر 

هگگای آمگگوزش  روش   ی بنگگد طبقه در خصگگوص    شگگده ارائه های  این نتیجگگه بگگا نظریگگه   یابد. فرد افزایش می 

سازها مطرح شگگد، ایگگن  شبیه   طریق   که در مباحث نظری مربوط به آموزش از   گونه همان همخوانی دارد،  

  ، دارای مزایای زیادی نسگگبت بگگه روش آمگگوزش مسگگتقیم اسگگت   سازها از شبیه   ی ر ی گ بهره روش به دلیل 

  طراحگگی   ای گونگگه به   سگگازها شبیه   اسگگت،   خگگود   بازخورِد  از   یادگیری   امکان   نمودن   فراهم   یکی از این مزایا، 
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  ایجگگاد   و   خگگود   های پاسگگخ   اصگگالح   بگگازخوِر  عنوان به   خود،   رفتار   نتایج   از   بتوانند،   یادگیرندگان   که   شوند می 

  یگگادگیری   بگگرای   را   فراگیگگران   آموزشگگی   سگگازهای شبیه .  نماینگگد   اسگگتفاده   مناسگگب   ی رفتگگار   های اندوختگگه 

سگگازند، بگگا توجگگه بگگه  می   توانمنگگد   معلمگگان   های سگگخنرانی   و   توضگگیحات   از   نه   و   خود   تجارب   از   اول دست 

از سگگامانه نگگاوک و    ی ر ی گ بهره ها،  توضیحات فوق یکی از دالیل برتری روش ترکیبی نسبت به سایر روش 

 الزم به فراگیران در حین آموزش توسط این سامانه است.   ی ردها بازخو ارائه 

  وظگگایف   های ها، حگگذف پیچیگگدگی ( یکی دیگر از دالیل برتری روش ترکیبی نسبت به سایر روش 3

  تواننگگد، می   فراگیگگران   کگگه   ای گونگگه به   اسگگت، سامانه ناوک  گیری از  به دلیل بهره   واقعی   دنیای   در   یادگیری 

 . نیست   پذیر امکان   راحتی و در شیوه آموزش مستقیم به   واقعی   دنیای   در   که   رند ی فرابگ   را   هایی مهارت 

آن    هگگا، روش   سگگایر   بگگه   به دلیل استفاده از سامانه ناوک نسگگبت   ترکیبی   روش   مزایای   از   دیگر   (یکی 4

  و   سگگعی   ایگگن   نتگگایج   مشاهده   و   خطا   و   سعی   برای   مناسبی   فرصت   این سامانه،   با   کار   در   است که فراگیران 

دهد کگگه در حگگین آمگگوزش خطاهگگای  فرصت به فراگیران این امکان را می   ن ی از ا   ی ر ی گ بهره و    خطادارند 

 ها اقدام نمایند. خود را شناخته و نسبت به رفع آن 

  )سامانه ناوک( ایگگن   سازها آن است که شبیه ها،  نسبت به سایر روش   ترکیبی   روش   مزایای   از دیگر  ( 5

و ایگگن    داشگگته   بیشگگتری   مشگگارکت   یگگادگیری   -یگگاددهی   نگگد فرآی   در   فراگیران   که   کنند می   فراهم   را   امکان 

خواهگگد  تر  افزایش مشارکت موجب کسب تجارب عملی برای فراگیران شده و موجگگب یگگادگیری عمیگگق 

 . شد 

  مشگگاهده   و   خطگگا   و   سگگعی   برای   مناسبی   استفاده از سامانه ناوک فرصت   که آن به دلیل    نتیجه این  (  6

خگگوانی  هگگم ثرنگگدایک    خطای   و   کوشش   با نظریه نماید،  هم می را برای فراگیران فرا   خطا   و   سعی   این   نتایج 

ها یگگادگیری از راه  ترین یگگادگیری در انسگگان ثرندایک معتقد بود کگگه مشگگخص   این نظریه   بر اساس   دارد. 

شگگود و  های نادرسگگت کگگم می تگگدریج پاسگگخ در طول یادگیری، به   وی معتقد بود که   ، کوشش و خطاست 

بگگه یگگادگیری منجگگر    جه ی درنت شود و  رساند، ظاهر می ا به هدف می ر   فرد های درست که  جای آن پاسخ به 

 . گردد می 

  و   تمگگرین   بگگرای   مناسگگبی   فرصگگت   ترکیبی،   روش   در   ناوک   سامانه   از   استفاده به دلیل    نتیجه این  (  7

  تمگگرین   دارد،   همخگگوانی   گاتری   تمرین   قانون   با   که   نماید می   فراهم   فراگیران   برای   تر بیش   تجربه   کسب 

  بگگا   بیشگگتری   هگگای محرک   کگگه   شگگود می   سگگبب  تمگگرین  ، بگگود  معتقگگد  وی  زیرا  ست، ا  مهم  گاتری  برای 

   .   شوند   تداعی   مطلوب   های پاسخ 

(، دیوانگگدری  1384(، واعظگگی ) 2011های دیمیتریوس ) های پژوهش با یافته   نتیجه این  همچنین  (  8

کگگه    ارد خگگوانی د ( هگگم 1386( و حگگاجی پگگور ) 1384(، ابراهیمی ) 2012ویتاسالو ) و    ( داو فرانس 1385) 

 . تری برای آن خواهد بود این همخوانی موجب تقویت و اعتبار بیش 
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 پیشنهادها 

روش آمگگوزش    عنوان بگگه   ترکیبگگی،   آموزش روش  گردد،  با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می (1

 قرار گیرد.   مورداستفاده تیراندازی در کلیه مراکز آموزشی نیروهای مسلح  

مراکگگز آموزشگگی نیروهگگای    از   یکگگی   در یک مطالعه مگگوردی    عنوان به این تحقیق    که آن با توجه به   (2

نتایج آن در تعداد دیگری از    ی ر ی پذ م ی تعم بررسی    منظور   به گردد،  پیشنهاد می   مسلح صورت گرفته است، 

 مراکز آموزشی نیروهای مسلح نیز این تحقیق صورت گیرد. 

   ی قدردان 

رسگگاندند، کمگگال تشگگکر و امتنگگان    ی ار ی   ق ی حق ت   ن ی انجام ا   ی که ما را در راستا   ی زان ی عز   ی از تمام   ان ی پا   در 

 . د ی آ ی بعمل م 
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