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جوان  نسل  به  عالی جنگ  فرماندهان  تجارب  انتقال 
ضروریاتی  از  کشور  مدیران  حتی  و  مسلح  نیروهای 
است که چندان نیاز به استدالل ندارد. انتقال تجارب یا 
آنچه امروزه در علم مدیریت به عنوان بخشی از مدیریت 
چنانچه  که  است  رویکردی  می شود،  شناخته  دانش 
به هنگام و صحیح انجام شود، آثار و برکات ماندگاری 

را به دنبال خواهد داشت.
مدیریت  یا  دانایی  مدیریت  دانش،  مدیریت 
دسترس  در  به معنای   *)KM( علمی  اندوخته های 
قراردادن نظام مند اطالعات و اندوخته های علمی است، 
به گونه ای که هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها 
هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با 
بازدهی بیشتر و مؤثرتر انجام دهند. مدیریت دانش شامل 
یک سری راهبرد و راهکار برای شناسایی، ایجاد و تطبیق 
بینش ها و تجارب در سازمان است. به  عبارت ساده تر، 

مدیریت دانش، عملیات کشف، سازماندهی، خالصه کردن 
و ارائه اطالعات است به شکلی که معلومات کارکنان را 

بهبود بخشد. 
بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که تجربه، 
مهم ترین عامل در فراگیری قابلیت های مدیریتی است. 
براساس این دیدگاه، تجربه مدیریتی را می توان فرایند 
مواجهه و شناخت مسئله، اتخاذ تصمیم و اقدام برای 
اجرای آن در جریان حل یک مسئله یا مشکل جدید 

تعریف کرد. 
در  به دست آمده  تجارب  بین  می توان  بااین حال، 
سبک فرماندهی در دوران دفاع مقدس به ویژه در جنگ 
عرصه های  سایر  در  به دست آمده  تجارب  با  انقالبی،  
تفاوت ها، هم  این  قائل شد.  نیز  تفاوت هایی  مدیریتی 
ازنظر  اقدامات و هم  از منظر  ازحیث شکل گیری، هم 
کنش میان فرماندهان و رزمندگان که عموماً در سنین 
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است.  قابل توجه  افتاده،  اتفاق  نوجوانی  بعضاً  و  جوانی 
تجربه فرماندهی در جنگ عراق و ایران، تجربه ای است 
که بر پایه یک فرایند انقالبی و در فرصتی کوتاه، بدون 
مهارت های  و  دانش  کسب  برای  کافی  زمان  داشتن 
الزم و با استفاده از رویکردهای تکلیف مدارانه ای مانند 
ضرورت و نیاز عاجل، توجه عمیق به شایسته ساالری، 
و  مکتبی  دیدگاه  یک  براساس  و...،  گروهی  مشارکت 
میان  تفاوت های  دیگر  از  است.  گرفته  عقیدتی شکل 
تجارب به دست آمده از فرماندهی در دوران دفاع مقدس 
یک  حاصل  ابتدا  در  که  است  مدیریت  اعمال  نوعی 
ساختار، شناخت، آموزش و براساس درک روابط بین 
ساختار و سازمان و کارکردهای مرسوم سازمانی نبوده، 
بلکه روابط فرماندهان و زیردستان عموماً خودجوش، 
و  نیاز  براساس  عاطفی،  مساعی،  تشریک  با  همراه 
ضرورت های صحنه نبرد و ارتباطات انسانی بسیار قوی 
شکل گرفته است، به نحوی که گاهی فرماندهان آن چنان 
محور عمل رزمندگان قرار گرفته اند که روابط مراد و 
مریدی برقرار شده است. چنین تجاربی اگر به درستی 
تبیین شود، نه تنها بسیار مفید و گره گشای مشکالت 
تجربه  یک  به عنوان  است،  سازمان ها  فردای  و  امروز 
ماندگار ازحیث درس آموزی برای مدیران جوان کشور 
فرماندهان  تجارب  داشت.  خواهد  بی شماری  برکات 
دوران دفاع مقدس به خاطر بهره مندی از رفتار، کردار 
به سازمان ها و  انتقال  قابلیت  آنان،  ادبیات مشترک  و 
مدیران دیگر را نیز دارد و به راحتی برای همه قابل درک 
و هم آموزی است. وجود ظرفیت های مکتبی، تعهد و 
انگیزه بین آحاد فرماندهان و کارکنان نیروهای مسلح، 
برای ثبت و ضبط، دسته بندی و  بستر مناسبی است 
تبدیل اندوخته های آن دوره برای نسل حال و آینده.  

جایگاه تجربیات ناموفق در انتقال تجارب
موفـق  تجـارب  انتقـال  کـه  همان گونـه  بی شـک 
درس آمـوز و راهگشاسـت، انتقـال تجـارب ناموفـق 
نیـز به نوبـه خود مفید اسـت و می توانـد از اقدامات 
بـه  کنـد.  جلوگیـری  و...  دوباره کاری هـا  مـوازی، 
همیـن دلیـل، چنانچـه بنـا باشـد انتقـال تجـارب 
فرماندهـان در دوران دفـاع مقـدس بـا رویکـردی 
تجـارب  دارد  ضـرورت  شـود،  انجـام  همه جانبـه 
ناموفـق هـم دیـده شـوند. بااینکـه اکثـر افـراد و 
سـازمان ها از بیـان تجـارب ناموفق و شکسـت های 
تجـارب  انتقـال  دوره  در  می کننـد،  پرهیـز  خـود 
روحیـه  همـان  بـه  تأسـی  بـا  اسـت  شایسـته تر 
انقالبـی و جهـادی تـالش شـود تجـارب ناموفـق 
نیـز منتقـل شـوند کـه چنیـن نگرشـی عقالیـی و 
پذیرفتنـی اسـت. انتقـال تجـارب ناموفـق ازسـوی 
فرماندهـان دفـاع مقـدس به نسـل جـوان نیروهای 
مسـلح ضمـن ایجـاد باورپذیـری واقعـی، می توانـد 
عبرت آمـوز باشـد و از تکـرار وقایع مشـابه در زمان 
حـال و آینـده نیـز جلوگیـری کنـد. البتـه ضمـن 
تأکیـد بـر مفیدبـودن انتقال تجـارب ناموفـق، باید 

حساسـیت ها را نیـز مدنظـر داشـت.

انتقال تجارب بسترسازی برای مدیریت دانش
شـاید بتـوان مدعـی شـد کـه آغـاز انتقـال تجـارب 
فرماندهـان درواقـع تالشـی جدیـد و سـتودنی بـرای 
تبدیـل دانـش ضمنـی بـه دانش صریـح اسـت؛ یعنی 
ازطریـق انتقال این تجارب گران قیمت سـعی می شـود 
دانش و دانسـته هایی که در ذهن فرماندهان اسـت، به 
دانشـی آشـکار و قابـل اسـتفاده دیگـران تبدیل شـود. 
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ارکان تجربه مدیریتی
می تواند  مدیریت  تجربه  هر  معتقدند  کارشناسان 
چهار رکن داشته باشد. وقتی از ارکان تجربه مدیریتی 
رکن ها،  از  هریک  بدون  یعنی  می کنیم،  صحبت 
کامل  انتقال  امکان  و  است  ناقص  مدیریتی  تجربه 
رکن ها  این  درواقع  نمی شود.  محقق  دیگران  به  آن 
مستندشده اند.  تجربه  بنای  اصلی  پایه های  مانند 
هست  نیز  دیگری  موارد  مدیریتی،  تجارب  در  البته 
این  درخصوص  اما  گیرد،  قرار  توجه  مورد  باید  که 
باید توجه کرد که الزمه آغاز مستندسازی و  ارکان 
انتقال تجارب، تالش برای جمع آوری اطالعات کافی 
درخصوص هریک از این ارکان است که عبارت اند از:

 .3 تصمیم گیری.  نقطه   .2 و ضرورت.  مسئله   .۱
مراحل اجرا. 4. نتایج و تحلیل آن.

مسئله و ضرورت: نقطه شروع هر تجربه مدیریت 
و فرماندهی در عالم واقع، یک مسئله، ضرورت، چالش 
موضوع  یک  همیشه  یعنی  است.  فرصت  گاهی  یا 
خاصی بوده که ذهن مدیر یا فرمانده را درگیر خود 
بنابراین،  انداخته است.  به فکر چاره اندیشی  کرده و 
به مخاطبان تجربه  را  این رکن  ابعاد  به درستی  باید 
اطالعات  است  الزم  منظور  این  برای  کنیم.  منتقل 
دقیقی از جنبه های مختلفی که ذهن فرمانده را به 
خود مشغول کرده و درواقع مسئله و ضرورت وقوع 
به دست  است،   داده  را شکل  مدیریتی  تجربه  یک 

آورد و آن را منعکس کرد.  
از  یکی  تصمیم گیری  نقطه  تصمیم گیری:  نقطه 
به  انتقال تجارب است که کمتر  رکن های اصلی در 
نبرد  در صحنه  فرماندهان  اینکه  می شود.  توجه  آن 
چگونه با بررسی مسائل موجود، راهکارهای انتخابی 

در  است.  تصمیم گیری  نقطه  همان  برگزیده اند،  را 
این بخش باید به روشنی بیان شود که فرماندهان با 
چه سازوکاری تصمیم گیری و برای اجرا برنامه ریزی 
و  مشارکتی  تصمیم  یک  تصمیم  این  آیا  کرده اند. 
ازطریق کمیته های تخصصی بوده یا با مطالعه تجربه 
است؟  شده  گرفته  دست  این  از  مواردی  و  دیگران 
انعکاس شیوه تصمیم گیری در انتقال تجارب از این 
جهت اهمیت دارد که مخاطب، دلیل برگزیدن راهکار 

موردنظر را درک کند.
متن  را  اجرا  مراحل  بتوان  شاید  اجرا:  مراحل 
که  است  بخش  این  در  چراکه  نامید،  تجربه  اصلی 
تشریح  در  بنابراین  می یابد.  عملی  جنبه  تجربه 
مراحل اجرا، دسته بندی درست فعالیت ها و همچنین 
دارد.  زیادی  اهمیت  اتفاقات  توالی  و  ترتیب  رعایت 
براساس  اصوالً  که  را  انجام شده  فعالیت های  باید 
به طور کامل  بوده است،  برنامه ریزی  و  تصمیم گیری 
ابهامی  توضیح دهیم و برای مخاطبان تجربه، نقطه 

درباره کارهای انجام گرفته باقی نگذاریم.
نتایج و تحلیل آن: بخش نتایج از این حیث که 
مؤید توفیق تجربه فرماندهی است، اهمیت بسیاری 
را  انجام شده  فعالیت های  باید  نتایج  بخش  در  دارد. 
کارهای  اثربخشی  مختلف،  شیوه های  با  و  تحلیل 
انجام شده نشان داده شود. بنابراین، بهتر است با بیان 
و تحلیل نتایج ملموس تجربه مدیریتی، نقاط ضعف 
و پیشنهادات خود را برای بهینه شدن نتایج بیان کرد.

فرماندهی  تجار  انتقال  و  ثبت  ارزشمند   موضوع 
در دوران دفاع مقدس با تاکید فرماندهی معظم کل 
آن  در  پاسداران  سپاه  ارشد  فرماندهان  همت  و  قوا 
اتفاق مهم و شایسته ای  دوره شکل گرفته است که 
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است و هم اکنون نیز در حال انجام است. آنچه در 
این بیان حائز اهمیت است این است که باید مراقبت 
شود تا در کارگاه ها، سخنرانی ها و تالش برای انتقال 
درست تجارب و زمینه سازی برای به کارگیری آنها 
در صحنه عمل مورد توجه باشد و ضمن انتقال روح 
حماسی ملت ایران و فرماندهان، موضوعات و نکات 
کاربردی روش و منش فرماندهی  احصا و در اختیار 
نسل فعلی و آینده سپاه و نیروهای مسلح قرار گیرد. 
دکتر  به درخواست سردار سرلشکر  میان  این  در 
محسن رضایی و هسته مرکزی قرارگاه انتقال فرهنگ 
امام  جامع  دانشگاه  در  مقدس  دفاع  دوران  تجارب  و 
حسین)ع(، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس تیم های 
حسین  دکتر  مرحوم  نظر  زیر  را  خود  کارشناسی 
اردستانی ریاست وقت مرکز، به دوره های انتقال تجارب 
اعزام کرد تا از نزدیک محتوای مطالب ارائه شده از سوی 
فرماندهان و فرایند برگزاری این دوره را مورد بررسی 

ایران  نگین  فصلنامه  رو  این  از  دهند.  قرار  ارزیابی  و 
در چند شماره و در قالب سلسله مقاالتی، موضوعات 
طرح شده در کارگاه های برگزار شده در این دوره ها را 
دسته بندی و در اختیار مخاطبان قرار دهد. در این 
جمع بندی  و  روان سازی  پیاده سازی،  بر  عالوه  مسیر 
مطالب ارائه شده از سوی هر یک از فرماندهان دوران 
توجه  مورد  نیز  آنها  اهمیت  حایز  نکات  مقدس  دفاع 
موجود  آسیب های  برخی  است. همچنین  گرفته  قرار 
نیز در حد بضاعت مورد توجه قرار گرفته اند که توجه 
به آن ها می تواند کارگاه های انتقال تجارب فرماندهان 
را در آینده پربارتر نموده تا برای استفاده فرماندهان 
حال و آینده کاربردی تر باشد. در آسیب شناسی انجام 
شده بی آنکه به نفس اقدام قابل تحسین انتقال تجارب 
خدشه ای وارد شود، صرفا موضوعات قابل مالحظه ارائه 
گردیده است تا در زمینه بهسازی و به کارگیری این 

تجارب ارزنده بستر مناسب تری فراهم آید.


