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تنظیم: گروه پژوهش فصلنامه نگین ایران

درآمدی بر دوره های انتقال تجارب فرماندهان دفاع مقدس

مقدمه
از  گنجینه ای  ایران،  و  عراق  بی تردید جنگ هشت ساله 
راهبردی،  مختلف  سطوح  فرماندهان  ارزشمند  تجارب 
عملیاتی و تاکتیکی است. شاید در نگاه نخست باتوجه به 
رشد روزافزون شیوه ها و ابزارهای جنگی، استفاده از تجارب 
جنگ های پیشین ضرورت چندانی نداشته باشد، اما حقیقت 
این است که استفاده از تجارب پیشین و اصالح روش ها و 
اتخاذ ابتکار عمل تأثیرات شگرفی را در حوزه مدیریت و 
منش فرماندهان جدید ایفا می کند. باتوجه  به اینکه پس 
از تأکید فرماندهی معظم کل قوا، دوره های انتقال تجارب 

فرماندهان سپاه در سال های ۱394 و ۱395 آغاز شده، 
ضروری است با ارزیابی شکلی و محتوایی این دوره ها، در 
زمینه تقویت بیش ازپیش این دوره ها اهتمام بیشتری شود. 
متن پیش رو ماحصل ارزیابی میدانی تیم کارشناسی مرکز 
اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در دو دوره انتقال تجارب 
فرماندهان سپاه دانشگاه امام حسین)ع( است که به منظور 

ارتقای روزافزون این دوره ها به رشته تحریر در آمده است.
تجربیات  انتقال  دوره  اصالح  و  ارزیابی  برای 
را  مزبور  دوره های  می توان  مقدس،  دفاع  فرماندهی 

در چهار سطح بررسی کرد:
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۱. ماهیت موضوع درسی
ماهیت هر کاری روش آموزش را تعیین می کند. موضوع 
اصلی دوره های انتقال تجارب که درحال حاضر در سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی برگزار می شود، بحث »تجربیات 
است.  مقدس«  دفاع  دوران  در  فرماندهی  فرهنگ  و 
براساس این هدف، فرماندهان و مسئوالن سطوح مختلف 
عالی، قرارگاهی و یگانی دوران دفاع مقدس با حضور در 
کالس ها، به تشریح و تبیین اصول کلی مدیریت و منش 
هشت ساله  جنگ  دوران  در  سپاه  رده های  فرماندهی 
مقدس  دفاع  دوران  فرماندهان  چنانچه  می پردازند. 
به درستی درباره اهداف دوره های انتقال تجارب توجیه 
شوند، می توانند تجارب و دستاوردهای ارزشمند خود 
اداره  و چگونگی  فرماندهی  و سبک  درباره شیوه ها  را 
هشت ساله،  جنگ  عملیات های  خالل  در  خود  یگان 
برای دانشجویان دافوس و آحاد نیروهای مسلح تبیین 
کنند. در غیراین صورت، عمده این فرماندهان باتوجه به 
عالیق و سالیق شخصی و برداشت های خود از آن دوران 
سراسر تجربه و اقدام، بیشتر به بیان خطرات و خاطرات 
اکتفا  دانشجویان  نظر  جلب  برای  مقدس  دفاع  دوران 
می کنند و به جای تأکید بر تجارب فرماندهی دوران دفاع 
مقدس، اسیر تشریح خاطرات حماسی یا توضیح تاریخ 
و جغرافیای عملیات های جنگ هشت ساله می شوند و 
دوره سایه  اصلی  ماهیت  بر  روایت های عمومی  صبغه 
مسئوالن  که  است  آن  مناسب تر  ازاین رو،  می افکند. 
مطالب  رئوس  به  را  تجارب  کننده  بیان  فرماندهان  و 

به صورت صحیح توجیه نمایند. 
پیش  گزینه  چند  مقصود،  این  به  رسیدن  برای 
مقدس  دفاع  دوران  پیشکسوتان  و  فرماندهان  روی 
قرار دارد. از یک سو، بهتر است هر فرمانده عصاره و 

چکیدۀ مهم ترین روش ها و شیوه های فرماندهی خود را 
برای دانشجویان تبیین کنند؛ بنابراین، باید با مراجعه 
به مکتوبات، یادداشت ها و مشاهدات فرماندهی خود، 
پیش مطالعه ای درخصوص موضوع مقتضی داشته باشند 
و مطالب خود را به صورت موجز و دسته بندی شده بیان 
کنند. بدین منظور پیشنهاد می شود هر فرمانده یکی 
دو ماه پیش از برگزاری دوره، تیمی متشکل از ارکان 
یگان )اطالعات، عملیات، نیروی انسانی و لجستیک و 
به عهده  سایر رده هایی که در عملیات نقش خاصی 
داشته اند.( تشکیل دهند که پس از استفاده از اسناد 
موجود در آرشیو یگان یا واحد مربوط یا آرشیو مرکز 
اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، طرح درس مناسب را 
برای بیان چگونگی فرماندهی یگان در عملیات موردنظر 

تهیه و تنظیم کنند.
فرماندهی و جنگ  بی تردید مدل  از سوی دیگر، 
برمبنای  مقدس  دفاع  دوران  در  پاسداران  سپاه 
جنگ  اصول  از  متفاوت  که  بوده  انقالبی«  »جنگ 
است.  )پارتیزانی(  نامنظم  و جنگ  )کالسیک(  منظم 
ازاین رو، ضروری است که ابتدا فضای سیاسی نظامی 
کالن ادوار مختلف جنگ تحمیلی به همراه مشکالت 
و  سیاسی  مسئوالن  روی  پیش  محدودیت های  و 
فرماندهان نظامی جنگ برای دانشجویان تشریح شود 
تا منظومه فکری آن در زمینه جنگ هشت ساله عراق 

علیه ایران شکل گیرد.
در  تدریس  برای  تعیین شده  فرماندهان  درنهایت 
دوره های انتقال تجارب در تشریح عملیات های دوران 
دفاع مقدس، به صورت متناسب و متعادل، پیروزی ها 
تا  دهند  قرار  موردتوجه  توأمان  را  آن  و شکست های 
دانشجویان دافوس سپاه درک معقول و مناسبی از نحوۀ 
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فرماندهی یگان ها و رده های مختلف در همه سطوح 
سپاه در دوران دفاع مقدس داشته باشند. دانشجویان 
دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران در پیگیری 
موضوعات مطرح شده، به جنبه های کالسیک چگونگی 
فرماندهی توجـه بیشتری دارند، بنابراین رعایت نکردن 
ابعاد  تعادل، انسجـام و چارچوب مشخـص در بیـان 
حماسی و عقالنی جنگ، سبب ایجاد شبهه و افزایش 

ابهام دانشجویان می شود.

2. راهبرد های تدریس
هدف  میان  سازگاری  تدریس،  راهبرد  از  منظور 
آموزشی دوره با ابزارها و امکانات و شیوه های تدریس 
است. ازاین رو، ضروری است که بین اهداف دوره های 
انتقال تجارب فرماندهان سپاه در دوران دفاع مقدس 
با اشکال و شیوه های تدریس، تجانس و تعادل درستی 
برقرار باشد تا زمینه تحقق اهداف موردنظر دوره فراهم 
شود. توجـه به مسـائل و مشکالت موجود در فراینـد 
تدریـس فرماندهـان و مسئـوالن دوران دفاع مقـدس 
ارتباط  برقراری  موجب  تجـارب،  انتقال  دوره های  در 
منطقی میان طرفین و استفاده حداکثری دانشجویان 

دانشکده فرماندهی ستاد از دوره خواهـد شد. 
یـکـی از مـوارد مـقـوم اشـکال و ابـزار تـدریس 
فرماندهان و مسئوالن در دوره هـای انتقـال تجـارب 
فرماندهان سپاه این است که بین مباحث تئوری درس 
آشنایی با دفـاع مقـدس و بازدیـد میـدانی از مناطق 
عملیاتی پیوند منطقی برقرار شود. حضـور میدانی در 
مناطق عملیـاتی بدون مطالعات پیشیـنی و زمینـه ای 
دانشجویان درخصـوص دوران دفاع مقـدس، چنـدان 
مؤثر نیست. درواقع ترکیب مبـاحث تئوری و مطالعۀ 

میدانی )که اختصاص به مشاهده به عنوان اصلی ترین 
فرماندهان و طرح  با  ابزار گردآوری داده ها، گفت وگو 
پرسش از آنها دارد( می تواند به دانشجویان در برداشت 
الزم از شیوه های فرمانـدهی در دوران دفاع مقـدس 
کمـک شایانی نماید.. بنابراین، صرف حضور در مناطق 
عملیاتی به عنوان یک هـدف در راهبـرد تدریِس دوره 
انتقال تجارب، باوجود آشناشدن دانشجویان با مناطق 
عملیاتی و فرماندهان دفاع مقدس، در تجربۀ عملی آنان 
از مباحث فرماندهی چندان مؤثر نخواهد بود. صرف 
حضور در منطقه عملیاتی، آشنایی محدود دانشجویان 
با جغرافیا و زمین منطقه را به دنبال خواهد داشت، 
درحالی که هـدف گذاری دوره انتـقال تجـارب، یاددهی 
نوع فرماندهی در دوران دفاع مقدس را دنبال می کند.

مباحث  کیفی  ارتقای  در  تأثیرگذار  موارد  دیگر  از 
ارائه شـدۀ فـرمانـده، شیـوه مناسب بیان سرفصـل های 
چگونگی فرمـاندهی در دوران دفاع مقدس در این دوره 
است. مهم ترین عواملی که تأثیر بسزایی در افزایش کیفیت 
بیان سرفصل های دروس انتقال تجارب دارد، عبارت اند از: 
الف( دانش برداشت تجربه و تبدیل دانش تجربی 

به دانش ضمنی.
ب( فن بیان و مهارت تشریح مباحث.
ج( انسجام مطالب توسط ارائه دهنده.

د( بیان عملکرد واقعی با ذکر نقاط قوت و ضعف به 
نحوی که برای دانشجویان قابل بهره برداری باشد.

ه( ضرورت مدیریت زمان ارائه و اختصاص اوقات 
نامناسب برای ارائه.

و( ورودنکردن به اختالفات یگان ها در تصرف نقاط 
مهم در عملیات ها.

و  بحث  ثغور  و  و حدود  مباحث  دامنه  رعایت  ز( 
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عدم اظهارنظر درباره موضوعات فراتر از سطح یگانی 
مربوط به آنها.

ح( انجام مطالعات جامع تر و اتکای کمتر به ذهن.
)باتوجه به گذشت زمان طوالنی از وقوع حادثه(

ط( دقت در بیان تعاریف مفاهیم مرسوم دوران دفاع 
مقدس )مثل مدیریت اقناعی در دفاع مقدس(.

عالوه بر موارد مذکور، سه مؤلفه مهم دیگر نیز وجود 
دارد که تأثیر بسزایی در ارتقای کیفیت سرفصل ها و 

رئوس مطالب دارد. 
مؤلفه اول، روش و ابـزار 
تدریـس در دوره هـای انتـقال 
تجارب فرمانـدهی یـگان های 
مقدس  دفاع  دوران  در  سپاه 
است. دراین باره تکـیه صـرف 
به سخنرانی و توضیح پیوسته 
مطالب و تشریح عملیــات ها، 
باتوجه به مدت زمــان طوالنی 
دوره و ساعات پی درپی آموزش 
در هر روز بسیار خسته کننده 
و خارج از حوصله دانشجویان 
است. بنابــراین می تــوان از ابزارهــای دیگری مانند فیـلم، 

عکس، پاورپوینت و... استفاده کرد. 
برای  یگان شاخص  انتخاب  در  دقت  مؤلفه دوم، 
تشریح عملکرد و انتقال چگونگی فرماندهی یگان است. 
از عملیات های سپاه پاسداران در دوران دفاع  هریک 
به عنوان  معموالً  که  داشته  اصلی  ابتکار  یک  مقدس، 
گرفته  نظر  در  عملیات  اصلی  کلید  و  اصلی  تالش 
می شده و فرماندهی کل سپاه دستیابی به آن هدف 
اصلی  خط شکن  یگان های  یا  قرارگاه  به  را  کلیدی 

واگذار می کرده است. باتوجه به مالحظه فوق، باید در 
دوره های انتقال تجارب از فرماندهان یگان های شاخص 
حساسیت  آن  مطالب  بیان  نحوه  در  و  شود  دعوت 
ویژه ای به کار رود تا نحوه مدیریت و هدایت فرمانده 
در طول فرایند طرح ریزی و اجرای عملیات به خوبی به 

فرماندهان جوان سپاه انتقال یابد.
مؤلفه سوم، ضرورت پاسخ به پرسش های دانشجویان 
است. تشریح همه ابعاد فرماندهی یک عملیات و توجیه 
دانشجویان، زمان بر است که باید ابتدا فرماندهان برخی 
و  کنند  تبیین  دانشجویان  برای  تهران  در  را  مباحث 
پس از آن با حضور در عرصه میدانی و توجیه درست 
انتقال  پروسه  منطقه،  جغرافیای  درباره  دانشجویان 
به صورت  و  از حالت متکلم وحده خارج شود  تجارب 
پرسش و پاسخ میان فرماندهان و دانشجویان درآید. در 
این چارچوب، دادن پاسخ های دقیق و کامل به سؤاالت 
دانشجویان کمک شایانی به امر انتقال صحیح تجارب 
دوره  مسئوالن  دراین باره  کرد.  خواهد  مقدس  دفاع 
باید پرسش ها را مدیریت کنند تا سؤاالت دانشجویان 
متناسب با سطح فرمانده یگان باشد؛ در غیراین صورت 

ابهامات در ذهن دانشجویان باقی خواهد ماند.

3. مباحث دوره و جایگاه خدمتی دانشجویان
دانشجویان دوره دوم، با درجه های ۱4 و باالتر )سرگرد 
زمینی،  نیروهای  مدیریتی  پست های  در  باال(،  به 
بیشتر  داشتند.  قرار  سپاه  امنیتی  و  دریایی  هوافضا، 
این دانشجویان در فضای عملیاتی و نه آموزشی بودند 
تغییر ماهیت جنگ ها و  باتوجه به  و اظهار می کردند 
اتکای صرف فرماندهان به خاطرات، تاریخ و جغرافیای 
این  در  شرکت  مقدس،  دفاع  دوران  عملیات های 

تشــریح  در  فرماندهــان 
عملیات های دوران دفاع مقدس، 
پیروز ی ها و شکست های آن را 
دهند  قرار  توجه  مورد  توأمان 
تا دانشــجویان دافوس سپاه 
درک معقول و مناسبی از نحوۀ 
ســپاه  فرماندهان  فرماندهی 
داشته  مقدس  دفاع  دوران  در 

باشند.
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درحالی که  نیست.  مفید  چندان  آنان  برای  کالس ها 
شیوه های  با  کنونی  فرماندهان  آشنایی  دوره،  هدف 
فرماندهی و مدیریت دوران دفاع مقدس بود، اما نوع 
تشریح عملیات سبب شکل گیری چنین تصوری در 

دانشجویان شد. 
دوره  است  دانشجویان الزم  در  رغبت  ایجاد  برای 
دانشجویان  برای  دقیق  به صورت  موردنظر  آموزشی 
توضیح داده شود. اقناع دانشجویان به مفیدبودن این 
را  دوره  کنجکاوانه  باید  آنها  اینکه  و  آنها  برای  دوره 
دنبال کنند، می تواند در باالبردن انگیزه و پرسشگری 
سؤال  مهم ترین  دراین میان،  باشد.  مؤثر  دانشجویان 
دانشجویان که نیاز به پاسخ گویی دقیق داشت، عبارت 
بود از اینکه دفاع مقدس به عنوان یک جنگ در گذشته 
و شیوه های فرماندهی آن زمان، اصوالً چگونه می تواند به 
ما در جنگ های امروز و آینده کمک کند؟ ازاین رو، الزم 
است فرماندهان بیش از پرداختن به تشریح عملیات ها، 
بپردازند و  به شیوه فرماندهی در دوران دفاع مقدس 
سؤال  این  به  قانع کننده ای  جواب  چارچوب،  این  در 
دانشجویان نیز بدهند. در غیراین صورت برخورد انفعالی 

دانشجویان با مباحث فرماندهان اجتناب ناپذیر است.

4. جمع بندی
و  عراق  هشت ساله  جنگ  شد،  اشاره  که  همان طور 
ایران، گنجینه ای از تجارب ارزشمند در سطوح مختلف 
از  استفاده  که  است  تاکتیکی  و  عملیاتی  راهبردی، 
تجارب پیشین و اصالح روش ها و اتخاذ ابتکار عمل 
فرماندهان  منش  و  روش  حوزه  در  شگرفی  تأثیرات 
و  محاسن  باوجود  دراین میان،  می کند.  ایجاد  جدید 
انتقال تجارب  فراوان در مباحث دو دوره  نقاط قوت 

مقدس،  دفاع  دوران  در  سپاه  یگان های  فرماندهی 
مشاهده  دوره ها  این  اجرای  حوزه  در  نیز  اشکاالتی 
می شود. برابر مشاهدات تیم کارشناسی مرکز اسناد و 
تحقیقات دفاع مقدس در این دوره ها و نظرات استادان 
و دانشجویان این دوره ها، به نظر می رسد دو اشکال 
جدی در دوره های مزبور بیش ازپیش مشهود بوده و 
ضروری است با اصالح آن، سطح این دوره ها ارتقا یابد. 
از یک سو، دانشجویـان عالقه و رغبـت چنـدانی 

بـرای شنیـدن سـخنـرانی ها 
نداشتنـد  و البتـه مشـاهـده 
را بــر گــوش دادن ترجیــح 
می دادنــد. الزم اســت برای 
دوره های بعــدی »مشاهده« 
بـر »گوش دادن« اولویت داده 
شود. همچنین »گئده گرفتن« 
و »دورهمی« با فرماندهان )یا 
دیــالوگ( در  به عبارت دیگر 
کنار سخنــرانی )به عنــوان 
مونولوگ( در نــظر گرفتــه 
شود؛ زیرا ساختار شخصیتی 

دانشجویـان گفت وگوی دو و چندجانبه را ترجیح می دهد. 
گفت وگوهای دو و چندجانبه دانشجویــان و فرماندهــان، 
درصورتــی که بــا مطالعــۀ قبلی از دفاع مقدس همراه 
با موضوع  را  باشد، فعال شدن بیشتر ذهن دانشجویان 
در پی خواهد داشت که به بهترشدن سیر یادگیری و 
به یادسپاری کمک می کند. در این گفت وگوها مشخص 
خواهد شد که موارد بسیاری وجود دارد که هم دانشجویان 
باید از فرماندهان یاد گیرند و هم در مواردی فرماندهان با 
مباحث جدید نظامی که دانشجویان بیان می کنند، آشنا 

منطقه  در  حضــور  صــرف 
محدود  آشــنایی  عملیاتی، 
دانشجویان با جغرافیا و زمین 
منطقــه را به دنبــال خواهد 
داشت، درحالی که هدف گذاری 
یاددهی  تجارب،  انتقال  دوره 
نوع فرماندهی در دوران دفاع 

مقدس را دنبال می کند.
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شده، درصدد یافتن جواب های قانع کننده برای آنها برآیند. 
از سوی دیگر، مدت زمان آموزشی در نظر گرفته شده 
برای دوره بسیار فشرده بود؛ به طوری که برنامه آموزشی، 
عملیاتی،  مناطق  از  بازدید  و  سخنرانی ها  در  شرکت 
شروع  نماز  با  صبح  اذان  از  و...  بحث ها  در  شرکت 
می شد و برخی اوقات تا ۱۱ شب )حدود ۱5 ساعت( 
به طول می انجامید. عالوه براین، مدت زمان سخنرانی ها 
و کالس ها معموالً بیشتر از 2 ساعت بود و استراحت 
اندکی بین کالس ها وجود داشت. تبعات طوالنی بودن 
قابل طرح  موارد  این  در  سخنرانی ها  و  کالس ها  زمان 
در  حضور  به  تمایل نداشتن  دانشجویان،  غیبت  است: 
برنامه ها، تأخیر در حضور، افزایش زمان مرده کالس ها، 
تشکیل نشدن یا تعطیلی کالس ها. پیشنهاد می شود زمان 
آموزش شامل روز و حجم آموزش در یک روز تعدیل 
از  شود.  مدیریت  آموزش  برای  اختصاص یافته  زمان  و 

منظر آموزشی، رابطه مستقیمی میان مدت آموزش و 
میزان بهره وری مغز انسان وجود دارد. مدت آموزش در 
کشورهای مختلف متفاوت و بسته به نوع نظام آموزشی، 
از 45 تا 60 دقیقه متغیر است و به ازای این مدت، ۱5 
ذهن  هرچه  می شود.  گرفته  نظر  در  استراحت  دقیقه 
بیشتر بتواند با فرایند آموزش و موضوعات مرتبط درگیر 
شود، میزان یادگیری و به یادسپاری مطالب باالتر خواهد 
رفت. ازاین رو، به جای افزایش ساعت درسی، باید زمان 

موردنیاز را برای یادگیری کاهش داد. 
همچنین درگیرکردن دانشجویان در فعالیت یاددهی 

و یادگیری ازطریق روش های زیر پیشنهاد می شود:
۱. اخذ بازخورد فوری از فعالیتهای کالس.

2. پرسش های هدف دار و تقویت و تشویق دانشجویان.
3. گوش دادن و تفکرکردن در تعامالت کالسی.

4. بحث و مرور مطالب با دانشجویان.


