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  چكيده

جبهه دانشگاهي است كه كنكور آن هجـرت، ابـزار آن خالقيـت، درس آن جهـاد و مـدركش                    
 هم اوست كـه     ناپذير است؛    مسلمان داراي انگيزه الهي، مقاوم و خستگي       هرزمند. شهادت است 

. نمايد و حيات مـادي در نظـرش پـست و نـاچيز اسـت                از فرماندهان با ايمان خود اطاعت مي      
خواسـتن، توانـستن    «خالقيت رزمندگان رمز موفقيت آنان است و با ملكه نمودن اصولي چون             

 تحكيم عقالنيت رفتار، محول      ،ها  ، تقويت اعتماد به نفس و خودباوري، حذف محدوديت        »است
تـوان آن را در رزمنـدگان نهادينـه و مـستحكم               مـي  ...كارها براساس عالقه و رضايت و     نمودن  
  .نمود

  

  كليدواژه

اعتمـاد  .خالقيت رزمندگان .پرورش خالقيت .خالقيت، خواستن، توانستن، خودباوري و عقالنيت     
  به نفس و خود باوري

  

  مقدمه

 روح  ناصر هل من ه نداي   پايان خدا بر سبزپوشان سرخ بستري كه در لبيك ب           سالم و درود بي   
امان نمروديان زمان، رقص مرگ كردند و بر پيكر مقدسشان تير و تركش               خدا، در زير آتش بي    



٢    سپژوهشكده علوم ومعارف دفاع مقد  

 هي هميشه تـشن   ها  هاي مكرر زد و سرانجام لب       ها خصم كافر بوسه      و خمپاره  ها   و توپ  ها  تفنگ
ند زيبـايي بـود     يار آشنا شد و اولين بركت مستي اين شراب گلگون لبخ             ناب وصل  هآنان به باد  
.  نمودند نقش بـست ...ا ي شهيدان عشق، به عالمت رضايت تام از نظري كه به وجه    ها  كه بر لب  

نيـاز باشـم كـه        خـواهم بـي     مـي ! خـدايا «: گفت  شهيد بزرگوار دكتر چمران در نيايش خود مي       
هاي مادي زندگي، مرا از زيبايي و عظمت تو غافـل نگردانـد خـوش دارم گمنـام و تنهـا        جاذبه

بندبند وجودم از شدت درد صـيحه       ! خدايا. هاي پوچ مدفون نشوم     باشم تا در غوغاي كشمكش    
  ١»!تو مرا در بستر مرگ آسايش بخش. زند مي

 :فلسفه وجود نيروهاي نظامي و رزمنده از ديدگاه قرآن به صراحت مطرح شـده اسـت               

ـ                اعدوا و« دوكم و  لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبـون بـه عـدواهللا ع

توانيـد نيـرو و اسـبان سـواري           تا آنجا كه مي    ؛علمهمياهللا   اخرين من دونهم التعلمونهم   

شناسد  شناسيد و خدا مي آماده كنيد تا دشمنان خدا و دشمنان خود ـ و جز آنها كه شما نمي 
 در اين آيه خداوند متعال مسلمين را بـه تجهيـز قـوا بـا                )٦٠سوره انفال، آيه     (».ـ را بترسانيد  

تجهيز در برابر دشمن خدا و ملـت مـسلمان          . آخرين حد استطاعت و توان دعوت فرموده است       
گوياي به وجود آوردن سازماني نظامي است كـه از تمـام ادوات جنگـي روز برخـوردار بـوده و                

پس اصل وجود رزمنده و نيروي رزمي آماده امـري          . براي دفاع، از هر جهت آماده و مهيا باشد        
 مقالـه كـه     ندر ايـ  . باشـد    خالق و پويا مي    هناپذير است؛ اما صحبت از رزمند      ضروري و اجتناب  

هاي عملي در پرورش خالقيـت      كار  راهسعي شده است به قلمي روان و ساده به نگارش درآيد،            
از جملـه مـشكالت     . رزمندگان، با توجه به حساسيت و ضرورت آن به خوبي تبيين شده است            

ي مدون و جامع در اين زمينه است و         ها  عدم وجود كتاب   پرورش خالقيت رزمندگان     هدر زمين 
وجود هم داشته باشد، به دليل مسائل حفاظتي، در اختيـار گـروه خاصـي قـرار دارد،                  چنانچه  

 بـراي كـاربردي نمـودن         مورد بحـث اسـت،     مسأله حاضر كوششي براي نگرش جديد به        همقال
مكان پياده نمـودن آنهـا بـه سـادگي          گذاري تفكيك شده است، تا ا       ها با شماره  كار  راهخالقيت،  
  .ميسر گردد

                                                       
 .٢٦هاي سرخ، ص صنوبر ‐١



٣    هاي كاربردي پرورش خالقيت در رزمندگان    روش

  ١و خودباوري در رزمندگانـ تقويت حس اعتماد به نفس ١
هـاي    اصوالً ايده . باشد  هاي اساسي تفكر خالق، خودباوري و اعتماد به نفس مي           يكي از شاخصه  

د و  عدم پذيرش خو  . باشد  هاي فردي شرط اول موفقيت و پيروزي مي         مثبت و ايمان به توانايي    
هاي  بنابراين تأكيد بر انديشه. گردد استعدادهاي عظيم نهاني باعث دلسردي، يأس و ناتواني مي

مثبت و پذيرفتن توان خود و دوري از نااميدي و ناتواني قدم اول براي بروز انديـشه خـالق در                    
  .باشد رزمندگان مي

  
  ـ اهميت جدي به امر آموزش ابتكار عمل و خالقيت٢

گيرد و از طرفي انديـشه و         تأثير آموزش و تربيت قرار مي        جودي است كه تحت   اصوالً انسان مو  
تـأثير    گيرنـده بعـد از مـدت كوتـاهي تحـت         آموزش. تفكري وجود ندارد كه قابل انتقال نباشد      

 براي داشتن رزمندگاني خـالق و مبتكـر، بايـد           ،بنابراين. گيرد  دهنده قرار مي    تعليمات آموزش 
دار به رزمندگان مبتدي آموزش دهـيم تـا      منسجم و هدف   ترا به صور  اصول ابتكار و خالقيت     

  .خالقيت در رزمندگان نهادينه و پايدار گردد
  
شناسـان در چگـونگي       شناسـان و جامعـه     منـدي از آراي روان      ـ بهره ٣

  اي خالق  پرورش رزمنده

فت شناسي دو شاخه علمي هستند كه به سرعت در حال توسعه و پيـشر               شناسي و جامعه   روان
هـايي از زوايـايي پنهـان انـسان را كـشف و عملكـرد آن را بـازگو                     باشـند و هـر روز بخـش         مي
  .نمايند مي

بنابراين بسيار مناسب و شايسته است كه از دستاوردهاي مثبـت در پـرورش رزمنـدگان                
هاي خالق انديشمندان ايـن دو رشـته علمـي            گيري از انديشه    بهره. خالق و مبتكر بهره گيريم    

  .هاي خالق شايسته برخوردار باشيم هاي نبرد از انديشه هد شد كه در صحنهباعث خوا

                                                       
لذا به  . اند  شود كه در ميادين نبرد با دشمن مواجهه داشته و جنگيده            معموالً واژه رزمنده به كساني اطالق مي       ‐١

كنند چندان موجه به نظر  هاي آموزشي نيروهاي مسلح شركت مي كار بردن اين واژه براي كساني كه در دوره      
اين نكته در مورد    . مناسب باشد ...  كارآموزان و   زشي، دانشجويان، رسد و شايد به كار بردن واژه نيروي آمو          نمي

  .همه كاربردهاي واژه رزمنده در سرتاسر مقاله صادق است



٤    سپژوهشكده علوم ومعارف دفاع مقد  

  ي خالق رزمندهها ـ ترتيب دادن سخنراني براي شخصيت٤

باشد، اول اينكه رزمندگان خـالق،        گيري از اين اصل از دو جهت حائز اهميت مي           رعايت و بهره  
دهند، دومين فايده آن است كه   ميهاي مبتكرانه خود را در اختيار ساير رزمندگان قرار انديشه

نمايند كـه خـود نيـز خـالق و مبتكـر       هايي تالش مي    سايرين با الگوبرداري از چنين شخصيت     
هاي فراواني از اجراي ايـن روش         نمونه. رزمان خود باشند    شوند تا بتوانند الگويي براي ساير هم      
  .را در درون دفاع مقدس شاهد بوديم

  

  ان به حدس زدنـ ترغيب و تشويق رزمندگ٥

گيري از روش      بهره  انديشه خالق زماني بروز خواهد كرد كه شرايط براي ايجاد آن فراهم شود،            
در اين . باشد حدس زدن در شرايط مختلف عاملي در شكوفايي استعدادها و تجلي خالقيت مي          

مود شود حوادث مختلفي كه در شرايط گوناگون ممكن است اتفاق بيافتد را مطرح ن               زمينه مي 
البته اجراي اين روش بيشتر در مراحل       .  مناسب را حدس بزنند    كار  راهو از رزمندگان بخواهيم     

  .آموزشي از قابليت اجرايي برخوردار است
  

  گيري از روش فعال در تدريس رزمندگان ـ بهره٦

ي سنتي آمـوزش كـه در آن فقـط          ها  وم و تكامل ابزارهاي آموزشي، روش     امروزه با گسترش عل   
در . كرد، جـاي خـود را بـه روش فعـال داده اسـت               دهنده نقش كليدي ايفا مي      آموزشمعلم و   

گيرنـدگان خـود بـه       كنـد، و آمـوزش      روش فعال تدريس، معلم نقش هادي و ناظر را اجرا مـي           
تجربه نشان داده است كه معمـوالً       . شوند   يادگيري و تجزيه و تحليل مطالب مشغول مي        فرايند

چرا كه جـواب در اختيـار نوآمـوز قـرار           . شوند   شيوه بهتر ظاهر مي    تفكرات خالق و پويا در اين     
  . خواهد رسيدمسألهنگرفته و فراگير با تالش و كوشش همه جانبه خود به جواب و حل 

  

  ـ تأكيد بر فعاليت رزمنده، نه بر شخصيت فردي او٧

، شخـصيت فـردي رزمنـده جايگـاهي نـدارد و در             هـا   در شكوفايي ابتكـارات و خالقيـت      

. شـود   بنـدي محـسوب نمـي       ي متداول و مرسوم به عنوان معيـاري بـراي درجـه           ها  بندي  هدرج
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تأثير ظـواهر و شخـصيت افـراد قـرار گرفـت، بلكـه بايـد فعاليـت مثبـت                      بنابراين نبايد تحت  

بايد اين تفكر به خوبي تبيـين گـردد كـه هـر             . گذاري لحاظ گردد    رزمندگان تنها معيار ارزش   

گيري درسـت از آنهـا بـه     باشد كه بهره  استعدادهاي نهفته بالقوه مي  رزمنده، يك انسان ويژه با    

  .گردد ظهور خالقيت منتهي مي

  

  ـ دادن فرصت براي بيان احساسات مثبت و منفي به رزمندگان٨

اي در برابر رويدادها واكنش و احساس منحصر به فـردي خواهـد داشـت كـه                   يقيناً هر رزمنده  

بنابراين ايجـاد فـضا و   . تجلي خالقيت در ساير رزمندگان باشد  اي براي     تواند زمينه   بيان آن مي  

بستري طبيعي و آرام براي بيان احـساسات رزمنـدگان و دور نمـودن فـضاهاي متـشنج و پـر                     

  .باشد التهاب اقدامي عملي در پرورش خالقيت رزمندگان مي

  

  انگيز ـ طراحي و ابداع سؤاالت محرك و چالش٩

، رزمنده را عميقاً به تفكر وادار خواهد كرد و در شرايط بحراني             گيري از اين اصل     رعايت و بهره  

در حقيقت مواجهـه بـا ايـن نـوع سـؤاالت،            . راهنماي مناسبي براي انتخاب صحيح خواهد بود      

هـاي فكـري جديـدي فـراروي          باشـد و افـق      اي براي بروز تفكر خالق در رزمندگان مـي          زمينه

  .كند رزمندگان باز مي

  

  ها، براساس توان، عالقه و رضايتـ محول نمودن كار١٠

است كه اگر انسان كاري را با رضايت و عالقه باطني خـود و نـه براسـاس                  به تجربه ثابت شده     

. وليت را بـه پايـان خواهـد رسـاند         ؤ آن مس  ،آل  فشارهاي بيروني انجام دهد، بسيار موفق و ايده       

پس اگر بـا اتخـاذ      . ودهاي فردي شرط مكمل، موفقيت خواهد ب        همچنين، لحاظ كردن توانايي   

ـ                  تدابيري توانايي  كـارگيري  ه  ها و عاليق رزمندگان را سنجيده و آنـان را در جايگـاه مناسـب ب

  .طور قطع ضريب موفقيت و خالقيت آنها افزايش چشمگيري خواهد داشت  كنند، به



٦    سپژوهشكده علوم ومعارف دفاع مقد  

   و موانع از فراروي رزمندگان خالقها ـ حذف محدويت١١
اند، همچون سدي مـانع ظهـور         ع كه گاه جنبه قانوني يافته      و موان  ها  در بعضي موارد محدوديت   

تواند گامي بلند     بازنگري و اصالح اين دسته از قوانين مي       . گردد  انديشه خالق در رزمندگان مي    
  .هاي خالق رزمندگان باشد در تقويت انديشه

  ـ پرهيز از عجله و شتاب در تقويت خالقيت رزمندگان١٢

معمـوالً  . باشـد   ست تـدريجي و از حركتـي آرام برخـوردار مـي           پرورش و تعالي خالقيت امري ا     
ي نـسنجيده و پرشـتاب      هـا   دارتـر از حركـت      يي كه رونـدي يكنواخـت دارنـد، ريـشه         ها  حركت
شود كه مـا در مـدت كوتـاهي و آن هـم بـه سـرعت                   متأسفانه در مواردي ديده مي    . باشند  مي
دهيم كه يقيناً نتيجه مطلوب حاصل خواهيم توان خالقيت و ابتكار را در رزمندگان افزايش  مي

هاي غيرمعقول اصلي اساسي در تربيـت نيروهـاي خـالق      پس مبارزه با شتابزدگي   . نخواهد شد 
  .باشد مي

  
ـ تحكـيم و تقويـت عقالنيـت رفتـار و پرهيـز از غلبـه احـساس و                   ١٣

  ي عاطفيها نگرش

در . آيـد   ب مـي  مداري و منطقي عمل نمودن شرط اول موفقيت در ميادين نبرد بـه حـسا               عقل
  ،هـا   بنـابراين معيـار قـوانين و آمـوزش        . ميدان نبرد احساسات و عواطف زودگذر جايي ندارنـد        

توجه ويژه به اين نكته باعث تحكيم خالقيت در رزمندگان          . باشد  منطق، تعقل و خردورزي مي    
  .خواهد گرديد

  
ـ برگزاري مـسابقات سراسـري، بـا مـضامين پـرورش خالقيـت در               ١٤

  رزمندگان

 همعموالً كلمـ  . باشد  گيري از مسابقات مي     دام عملي و فرهنگي ديگر در پرورش خالقيت بهره        اق
شود كـه مخاطبـان آن بـا دقـت و             به دليل برخورداري از بار رواني مثبت سبب مي        » مسابقه«

تواند تستي يا تشريحي باشـد و     سؤاالت مسابقه مي  .  موردنظر بنگرند  مسألهموشكافي بيشتر به    
را از قبـل    . بي كه آخرين دستاوردهاي پرورش خالقيت در آن گنجانده شده اسـت           جزوه يا كتا  

تهيه نموده و در اختيار رزمندگان قرار دهيم كه البته هدف اصلي از برگـزاري ايـن مـسابقات                   
  .باشد  پرورش خالقيت ميمسألهجلب توجه آحاد رزمندگان به 
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مانـدهان خـالق    هاي رزمنـدگان و فر      گيري از نظرات و انديشه      ـ بهره ١٥
  مقدس   دفاع

باشند   تقريباً همه رزمندگان و فرماندهان دوران دفاع مقدس از تجربيات بسياري برخوردار مي            
آوري، ثبت و تدوين      باشد، جمع   ي آن دوران مي   ها  كه بسياري از آنها حاوي ابتكارات و خالقيت       

هـاي بعـد بـه     گان دورهآن تجربيات و ابتكارات راهنماي خوبي براي پرورش خالقيت در رزمند  
  .آيد حساب مي

  
  ـ فرماندهان نظامي كشور بايد از تفكر خالق و پويا برخوردار باشند١٦

 خالقيت و ابتكار آنـان      هها الزم است درج     در انتخاب فرماندهان نظامي عالوه برخي شايستگي      
رماندهي ها موفق شود ف     يي سنجيده شود و اگر فرد توانست در همه اين آزمون          ها  توسط آزمون 

 خالق، منشأ خالقيت در نبرد نيز خواهد بـود و ابتكـارات را              هضمناً فرماند . به وي واگذار گردد   
  .به ساير رزمندگان تعميم خواهد داد

  
  ـ پرهيز از تمسخر، تهديد، شرمنده كردن و تنبيه١٧

ي مـؤثر در پـرورش خالقيـت حـذف عوامـل منفـي و تحقيرآميـز از فـراروي                    هـا   يكي از روش  
 تمسخر، تنبيه و شرمنده كردن از رفتارهايي هستند كه مانع            اصوالً تحقير، . باشد  ان مي رزمندگ

شوند و در مقابل احترام گذاردن، ارزش نهـادن و تقويـت               مي ها  شكوفايي استعدادها و خالقيت   
الـدين آمـده      در احواالت سردار شهيد مهدي زين     . شوند  خودباوري باعث شكوفايي خالقيت مي    

كـرد بـراي رزمنـدگان اسـالم احتـرام            ش توصيه مي  لشگروالن  ؤ هميشه به مس   است كه ايشان  
ها حـق     بسيجي«: گفت  او مي . خاصي قائل شوند و هميشه خود را نسبت به آنها بدهكار بدانند           

  .١»بزرگي به گردن ما دارند
  
  ي فردي رزمندگانها ـ توجه به تفاوت١٨

هـاي    ه فردي ويژه بـا امكانـات و توانـايي         يادآوري اين نكته نيز حائز اهميت است كه هر رزمند         
رسد  در پرورش خالقيت توجه به اين اصل، ضروري به نظر مي   . باشد  منحصر به فرد خويش مي    

 عـاملي در  هـا  گيـري و اطـالع از ايـن تفـاوت     بهره. كه ما همگان را يكسان و برابر لحاظ نكنيم        
  .د بودتحقق و شكوفايي استعدادهاي بالقوه موجود در رزمندگان خواه

                                                       
 .٧٨صنوبرهاي سرخ، ص  ‐١



٨    سپژوهشكده علوم ومعارف دفاع مقد  

گيري از آخـرين دسـتاوردهاي علمـي و جهـاني در پـرورش                ـ بهره ١٩
  خالقيت

اي   العـاده   ي نوين فـوق   ها  همزمان با پيشرفت علم و فناوري و گسترش ابزارهاي مدرن، فناوري          
 گـامي بلنـد در      هـا   گيري از آن فنـاوري      ه  در زمينه تفكرات خالق به اثبات رسيده است كه بهر         

ي جهاني در   ها  عدم توجه به پيشرفت   . باشد  شكوفايي خالقيت در همه مخصوصاً رزمندگان مي      
  .و ركورد پرورش خالقيت رزمندگان داخل خواهد گرديدمورد خالقيت، باعث توسعه نيافتن 

  

  ـ پرهيز از تحميل يك الگوي خاص٢٠

راين الگويي كه بخواهد با تحميل خود  شود كه انديشه آزاد باشد بناب       خالقيت زماني متجلي مي   
پس . كاهد  بر رزمنده، آزادي انديشه را از وي سلب نمايد، به همان مقدار از درجه خالقيت مي               

االمكان از تحميل الگوهـاي       براي داشتن رزمندگاني مبتكر و خالق، بايد سعي نماييم كه حتي          
  .خاص بر رزمندگان پرهيز نماييم

  

  ت يادگيري خودانگيز و ارزيابي آنـ فراهم كردن فرصت جه٢١

ثري در پرورش خالقيت داشته باشد، اين است كـه زمـان و             ؤتواند نقش م    عامل ديگري كه مي   
هـاي خودآمـوز را مـورد         فرصتي را به رزمندگان اختصاص دهيم كه خود بياموزنـد و آموختـه            

چنـين شـرايطي    در  . تجزيه و تحليل قرار دهند و معايب و محاسن آن را نقد و بررسـي كننـد                
فرصت ندادن به رزمندگان براي يادگيري خودانگيز به        . تفكر خالق ظهور بهتري خواهد داشت     
  .باشد معناي عدم رشد خالقيت در آنان مي

  

  انگيز جهت طرح سؤاالت غيرمعمول و بحثـ دادن فرصت به رزمنده، ٢٢

 خـود را  و غيرمعمـول وه خالقيت، رزمندگان بايد آزادانه سـؤاالت مـبهم        قبراي پرورش و رشد     
 يكي از ،به عبارت ديگر  . رزمان به بحث و مناظره بپردازند       مطرح و نقد نمايند و درباره آن و هم        

ي رشد خالقيت در رزمندگان است كه در هر فرصت و تحت هر شـرايطي فـضا بـراي                   ها  روش
ن پس هر زمان ما اين فضاي طرح سؤال را سلب نماييم سـدي آهنـي              . طرح سؤال فراهم باشد   

  .ايم در برابر خالقيت رزمندگان كشيده



٩    هاي كاربردي پرورش خالقيت در رزمندگان    روش

  ي نظامي پيشوايان دينها  و خالقيتها گيري از تاكتيك ـ بهره٢٣

اهللا  ســبيل  و قــاتلوا يف:  باشــد...ا ســبيل تقــدس جهــاد زمــاني اســت كــه فــي
 .خيزند، جهاد كنيـد     در راه خدا با آنان كه به جنگ و دشمني با شما برمي            ؛  يقاتلونكم

  )١٩٠ سوره بقره، آيه(
بـرو در   ! اي حذيفـه  «:  در تاريكي شب به حذيفه فرمود      ρدر جنگ خندق، حضرت رسول    

  در ١»كنند و به كسي نگو تا وقتي كـه پـيش مـا برگـردي                گروه دشمن وارد شو، ببين چه مي      
.  جنگ خدعه و نيرنگ اسـت      ٢»احلرب خدعه «: حديثي از رسول گرامي اسالم آمده است      

ي جنگـي آگـاه     هـا   هـا و نيرنـگ       يك رزمنده بايد به حيله     معناي اين حديث جز اين نيست كه      
  .ي آن را آموخته تا بتواند در مقام دفاع برآيدها باشد و كليه تاكتيك

  

  ـ تشويق و معرفي رزمندگان موفق و خالق٢٤

رسد كه رزمندگان نسل نو الگوهاي مناسـب خـود را             اين عمل از آن جهت ضروري به نظر مي        
اند  گيري از اصل تشويق هم رزمندگان خالق مورد تكريم قرار گرفته بهرهبه عبارتي با    . يابند  مي

  .ايم و هم الگوهاي مناسبي به ساير رزمندگان ارائه داده
  

  به رزمنده» خواستن، توانستن است«ـ تعليم و ملكه نمودن اصل ٢٥

 كه بـه    اي  هر رزمنده . اين اصل يكي از اركان خودباروي است كه ريشه در اعتماد به نفس دارد             
تواند، آنگاه هر امر بزرگي در برابرش     هاي خود ايمان داشته باشد و مطمئن باشد كه مي           توانايي

بالعكس عدم ايمان به توانايي و يأس و ناتوان پنداشتن خـود            . بسيار كوچك جلوه خواهد نمود    
ه  آمده اسـت كـ     υچنانكه در روايتي از اميرالمؤمنين علي     . اي جز شكست نخواهد داشت      نتيجه

اگر تمام عرب در برابرم قرار بگيرند، مـن بـه تنهـايي در برابـر آنـان خـواهم                    «: ايشان فرمودند 
  .»ايستاد و هراسي نخواهم داشت

  

                                                       
 .٤٥، ص ٢الحكمه، ج  ميزان ‐١
 .١٤٠٦، شماره ٢٩٦الفصاحه، ص  نهج ‐٢



١٠    سپژوهشكده علوم ومعارف دفاع مقد  

  ـ تشويق رزمندگان به رقابت با رزمندگان خالق٢٦

هاي رقابـت     باشد، در حقيقت بايد زمينه      اين روش يكي از عوامل رواني در پرورش خالقيت مي         
هايي آرام و سرشـار از نـشاط دائمـاً در حـال      ه فراهم شود و رزمندگان در محيط سالم و سازند  

الخصوص با رزمندگان خالق باشند كه نتيجه آن تعميم خالقيـت   رقابت سازنده با يكديگر علي    
  .و شكوفايي آن در همه رزمندگان خواهد بود

  ـ پرورش انتقاد سازنده، نه فقط انتقاد كردن٢٧

معمـوالً در   .  خواهد رسيد كه انتقادات سـازنده و درسـت مطـرح شـوند             خالقيت زماني به اوج   
توانيم به ارزيابي عملكردهـا بپـردازيم و مـشكالت و معايـب كـار را دريـابيم و در                      انتقادات مي 

حل ارائه نمايـد    و راه  كار  راهالبته انتقاد شايسته آن است كه به همراه خود          . اصالح آنها بكوشيم  
باشـند؛ ولـي انتقـاداتي كـه صـرفاً از روي              بخـش مـي     برنـده و حركـت     لوو اين نوع انتقادات ج    

 درستي برخوردار نباشند جايگاهي در توسعه پـرورش خالقيـت    ورزي باشند و از پشتوانه     غرض
  .نخواهد داشت

  

  ـ هدايت رزمندگان به دخل و تصرف در مسائل و مفاهيم٢٨

توانيم از رزمندگان بخـواهيم       ما مي . باشد  هاي آموزش رشد خالقيت مي      اين عمل يكي از شيوه    
اي ديگـر مطـرح نماينـد، از روش           گونـه    را به  مسألهكه در مسائل دخل و تصرف كنند، صورت         

گيري از ايـن روش       بهره. ديگري به جواب برسند و هر عملي كه بتواند به نتيجه مطلوب برسد            
ايط دشوار نظـامي نـشان   نقش مؤثري در مواقع بحران ايفا خواهد نمود و بازتاب خود را در شر          

  .خواهد داد
  

  ي خالقانه رزمندگانها ها و پيشرفت ـ گزارش خواستن از فعاليت٢٩

بـسيار مناسـب اسـت كـه از رزمنـدگان             هاي رزمندگان،   جهت ثبت و تدوين منسجم خالقيت     
بنـدي و     اند را به صورت مكتـوب ارائـه نماينـد، جمـع             هايي كه حاصل نموده     بخواهيم پيشرفت 

ي خالق نقش مؤثري در پـرورش خالقيـت رزمنـدگان مبتـدي و آينـدگان                ها  شرفتتنظيم پي 
  .ايم همچنين با اين عمل اين تجربيات را از پراكندگي و نابودي حفظ نموده. خواهد داشت



١١    هاي كاربردي پرورش خالقيت در رزمندگان    روش

  ـ پرورش توانايي پذيرش مفاهيم جديد٣٠
. تي اسـت ي قديمي و سـن ها گيري از اين اصل در حقيقت نوعي مبارزه با آموزش  رعايت و بهره  

هـاي قبلـي خـود     باشـد و از آموختـه   رزمنده خالق هر لحظه مشغول فراگيري نكات جديد مي 
  .باشد شود و دائماً در حال آموزش و آفرينش افكار نو مي مغرور نمي

  
سازي بنيادين، خالقيت و ابتكـار        تواند با بستر    ـ آموزش و پرورش مي    ٣١

  نمايدرا در بين رزمندگان بالقوه، تقويت و پايدار 
 از آنجا كه اكثريت رزمنـدگان        هاي بلندمدت در پرورش خالقيت است،       اين عمل يكي از برنامه    
دار در آموزش و پـرورش       ريزي دقيق، منسجم و هدف      اند، بنابراين برنامه    در مدارس تعليم يافته   

 بسياري از  چنانكه در اين زمينه. تواند خالقيت را در رزمندگان آينده نهادينه و پايدار نمايد   مي
گيـري از ايـن اصـل نتـايج كوتـاه مـدت             البته رعايت و بهره   . باشند  كشورهاي دنيا پيشقدم مي   

  . كمك شاياني خواهد نمودها نخواهد داد ولي در بلندمدت به شكوفايي خالقيت
  

  ها و تفكرات ـ مبادله آزادانه انديشه٣٢
در گفتگوهـا   . دگان فـراهم باشـد    ها براي رزمن    بايد در شرايط غيرجنگي گفتگو و تبادل انديشه       

شـود     منتهي مي  ها  گردد كه اين عمل هم به شكوفايي خالقيت         ها مبادله مي    تجربيات و انديشه  
  .آيد شمار ميه مندگان فاقد تجربه بزو هم درسي براي ر

  
  يي با مضامين پرورش خالقيت براي رزمندگانها ـ تدوين كتاب٣٣

شود، بنـابراين بـسيار ضـروري و الزم بـه نظـر                مي خالقيت از طريق خواندن كتاب نيز منتقل      
ي عملـي   هـا   ي پرورش خالقيت براي رزمندگان گام     ايي با محتو  ها  رسد كه در نگارش كتاب      مي

بايد بپـذيريم در ايـن زمينـه از رشـد          .  اختيار رزمندگان قرار گيرد     در برداشته شود و آن كتب    
  .ايم مناسبي برخوردار نبوده

  
  مقدس و منسجم فرماندهان دفاعدار  هاي هدف ـ نشست٣٤

 جهت اشـاعه و تـرويج        ي درست، ها  گذاري اين عمل از آن جهت حائز اهميت است كه سياست         
از آنجا كه اين فرماندهان خود دوران دفاع مقدس را تجربه           . تفكر خالق توسعه و گسترش يابد     

سـتورات پـرورش    تـرين د    فكري و مساعدت يكديگر بهتـرين و جـامع         توانند با هم    اند مي   نموده
  .خالقيت را تدوين و در غالب قوانيني به ساير رزمندگان منتقل نمايند

  



١٢    سپژوهشكده علوم ومعارف دفاع مقد  

  ـ استفاده از دستاوردهاي مبتكرانه، نبردهاي ساير كشورها٣٥

توان گفت هيچ كشوري در جهـان وجـود              مي  باشد،  تاريخ جنگ، تاريخي پرسابقه در جهان مي      
ايـن نبردهـا در بـسياري از مـوارد          . اشته باشد اش جنگ و درگيري وجود د       ندارد كه در پرونده   

. ظالمانه و در مواردي مظلومانه و براي دفاع از سـرزمين و منـافع ملـي صـورت گرفتـه اسـت                     
 قـدمي اساسـي      بنابراين گردآوري و تدوين دستاوردهاي مبتكرانه كشورها در نبرد با دشمنان،          

  .در پرورش خالقيت رزمندگان خواهد بود
  و رشد نيروهاي بالقوه موجود در رزمندگانـ شناسايي، كشف ٣٦

 در ايـن زمينـه الزم اسـت كـه گروهـي              باشد،  اين اقدام در مرحله شناسايي و استعداديابي مي       
مخصوص استعداديابي تربيت شوند تا رزمنـدگان شـاخص و متفكـر را شناسـايي نمـوده و بـا                    

گيري از ايـن      در صورت بهره  . دشان را به صورت بالفعل درآورن        استعدادهاي بالقوه   آموزش آنان، 
هـاي كليـدي و حـساس را در آينـده بـه آنـان واگـذار نمـاييم و تعـداد                 توانيم سمت   اصل، مي 

  .فرماندهان خالق را از اين طريق افزايش دهيم
  

كننـدگان خـوبي باشـند، تـا          ـ مربيان تعليم خالقيت، بايـد سـؤال       ٣٧
  دهندگاني خوب پاسخ

چنانكه سقراط فيلـسوف    . باشد  مي» سؤال«ته انسان   ي بيداري فطرت نهف   ها  يكي از روش  
زنم تا از خواب جهالـت بيـدار           را نيش مي   ها  من از طريق سؤال كردن، انسان     «: گفت  يوناني مي 

گيري از روش پرسش و پاسخ متقابـل، سـؤاالت    بنابراين بسيار مناسب است كه با بهره    . »شوند
 را سـريع در     هـا   عي نمـاييم كـه جـواب      االمكان سـ    خوب و متعددي براي سربازان طرح و حتي       

گيـري از ايـن       اختيار رزمندگان قرار ندهيم و از آنان بخواهيم كه خود پاسخ را بيابند كه بهـره               
  .مؤثري در شكوفايي خالقيت خواهد داشتنقش روش 

  
  هايي با مضامين پرورش ابتكار عمل براي رزمندگان ـ تهيه فيلم٣٨

پس الزم اسـت كـه      . باشد  أثيرپذيري از فيلم بسيار زياد مي     معموالً تجربه نشان داده است كه ت      
 خالقيت و ابتكار عمل در رزمنـدگان        هدهند  هايي تهيه گردد كه پرورش      ها و فيلم      همواره برنامه 

بـه جهـت    ( ها را براي عموم مـردم بـه نمـايش بگـذاريم             البته نيازي نيست كه اين فيلم     . باشد
  مي كه مشغول تربيت رزمندگان خالق و پويا هستند،        ي نظا ها  ولي در پادگان  ) مسائل حفاظتي 

  .باشد گيري از آن مكمل ساير اصول ارائه شده مي بهره



١٣    هاي كاربردي پرورش خالقيت در رزمندگان    روش

ـ ابتكار و خالقيت به عنوان عاملي مثبت در ارتقاي منزلـت رزمنـده              ٣٩
  لحاظ گردد

 را بـه سـايرين معرفـي نمـاييم     هـا  اگر قرار است تمايزي ميان رزمندگان قائل شويم و برتـرين    
. توانيم ابتكار و خالقيت را به عنوان يك اهرم قوي در ارتقاي منزلت رزمنده لحـاظ نمـاييم           مي

  .اين عمل عاملي جهت گرايش ساير رزمندگان به سمت خالقيت خواهد بود

  ـ تأسيس مجمع رزمندگان مبتكر و خالق٤٠

د خواهـ اين مجمع كه جهت شكوفايي خالقيت و نهادينه سـاختن آن در رزمنـدگان فعاليـت                 
تواند حيطه فعاليت و اعضاي خود را گسترش داده و مكـان مطمئنـي بـراي                  آرام مي  نمود، آرام 

بسيار مناسب است كـه ايـن       . اشاعه و ترويج خالقيت به بسيجيان نوجوان و جوان كشور باشد          
انـدازي گـردد و از طريـق           و شهرهاي بزرگ و كوچك تأسـيس و راه         ها  مجمع در تمامي استان   

رساني داخلـي دسـتاوردهاي مثبـت خـويش را بـه يكـديگر             و نشريات اطالع   هاي خبري   بولتن
  .منتقل نمايند

  

  نتيجه

  :و تربيت براي رزمندگان وجود دارددو سيستم تعليم 
  ).تعليم و تربيت ايماني(  تعليم و تربيت براي به وجود آوردن روح ايمان و انسانيت ـالف
ـ ب ـ رفتن اـار گـت در جهت به كـ تعليم و تربي  لف ـي مختـ هـا  كـزارآالت جنگـي و تاكتيـ  ـب

خالقيت و ابتكار كه شالوده و پايه تعليم و تربيت جنگـي            ). تعليم و تربيت جنگي   ( نظامي
رزمنـده فاقـد    . گـردد   آيد، اصل و اساس تمامي حركات رزمنده محسوب مي          به حساب مي  

م بـه شكـست     ترين ابزارهاي نظامي در نهايت محكو       خالقيت با در اختيار داشتن پيشرفته     
گيري و اجراي اصل پيشنهادي مطرح شده، شاهد پرورش خالقيـت در              با بهره . خواهد بود 

  .هاي آن در رزمندگان خواهيم بود تمامي زمينه



١٤    سپژوهشكده علوم ومعارف دفاع مقد  

  فهرست منابع

  .١٣٧٨ نشر شاهد، ،تهران؛ نوبرهاي سرخص. رجايي، غالمعليـ ١
 .٢، ج الحكمه ميزانـ ٢
  .١٤٠٦ شماره ،الفصاحه نهجـ ٣


