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سیدمحمدرضاسیدی ،دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی ،دانشگاه تربیت مدرس تهران ،ایران
سیدحسینسیدی ،دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات ،دانشگاه عالمه طباطبایی تهران ،ایران
سیاوشصلواتیان ،استادیار ،دانشكده ارتباطات و رسانه ،دانشگاه صدا و سیما تهران ،ایران



چکیده
اتباع ذکور ایرانی ،بر اساس قانون خدمت وظیفه عمومی با پدیدهای به نام سربازی مواجهه هتهتند .سهربازی ،بههطهورکلی بهه دو ب هش دوره
آموزشی و دوره خدمت در یگان ،تقتیم میشود که هر دوره ،دارای پیامدهای جتمی و روانی و نیز پیامدهای اجتماعی برای سهربازان اسهت.
هدف پژوهش حاضر ،مطالعه عمیق و دقیق پدیده سربازی برای آسیب شناسی تجربی آن از منظر سربازان دارای تحصیالت تكمیلهی اسهت .در
این پژوهش از روش پدیدارشناسی برای رسیدن به هدف استفاده شد .بدین منظور ،از بین سربازان مشغول بهه خهدمتی کهه دارای تحصهیالت
تكمیلی هتتند به روش نمونه گیری هدفمند ،افرادی ،انت اب شدند و با روش مصاحبه عمیق با ایشان مصاحبه گردیهد .در مجمهوع ،دادهههای
پژوهش پس از  41مصاحبه به اشباع رسید .این مصاحبهها شامل  6مصاحبه با سربازان دارای مدرک کارشناسیارشد و  1مصهاحبه بها سهربازان
دارای مدرک دکتری ت صصی است .برای تحلیل اطالعات از رویكرد تجزیه و تحلیهل درونمایههای ونمهنن اسهتفاده شهد کهه حاصهل آن 44
درونمایه اصلی و  47درونمایه فرعی از متائل م تلف سربازی است .درونمایههای اصلی یازدهگانه شامل حكمرانی تعریف سنتی قدرت در
نیروهای نظامی ،وابتتگی متتقیم قوای نظامی به حكومت ،تقابل با برنامهریزی و آیندهنگری ،انتظار طوالنی و از دست دادن فرصتهها ،تغییهر
قوانین و برنامهریزی ،ضعف در برنامهریزی کالن ،بتتر ظهور ناهنجاریهای رفتاری ،ضعف در رعایت شهنن سهرباز ،متهائل اجتمهاعی ،عهدم
تعریف جنگ نرم و احتاس رهاشدگی و آزادی است.
واژهها:آسیبشناسی تجربی ،سرباز ،سربازی ،تحصیالت تكمیلی ،خدمت نظاموظیفه ،پدیدارشناسی
کلید 
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مقدمهوبیانمسأله

م تلف ،با فرهنگههای م تلهف و خهانوادهههای م تلهف در

بههر اسههاس قههانون خههدمت وظیفههه عمههومی ،4دوره خههدمت

اماکن نظامی ،دور هم جمهع مهیشهوند و مرحلهه جدیهدی از

نظاموظیفه یا سربازی بهرای ههر فهرد مهذکر ،تكلیفهی قهانونی

زنههدگی و متههؤولیتپههذیری را آغههاز مههیکننههد

است .در ماده  4این قانون آمهده اسهت« :دفهاع از اسهتقالل و

مصری.)4930،

(آقههاپور و

تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسالمی ایران و جان و مهال و

از سوی دیگر ،نیروی انتانی ،جزء سرمایهههای اصهلی و

ناموس مردم ،وظیفه دینی و ملی ههر فهرد ایرانهی اسهت و در

بیبدیل جوامع اسهت کهه بقها و تهداوم جامعهه بهه وجهود آن

اجرای این وظیفه ،کلیه اتباع ذکور دولهت جمههوری اسهالمی

بتتگی دارد .دنیای متغیر امروز ایجاب میکند کهه جوامهع بها

ایران ،مكلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این

تدوین برنامه مناسب ،نتبت به ارتقای کهارایی و بههرهوری و

قانون هتتند و هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جهز

در نهایت کیفیت زندگی نیروی انتانی خود ،اقدام کنند

در موارد مصرحه در این قانون نمهیتهوان از خهدمت ،معهاف

و مصری.)4930 ،

کرد»

(آقاپور

در سالهای اخیر ،خدمت سربازی  -هم از نظر اجتماعی

(قربانی ،4974 ،ص .)117

در کشورهای م تلف ،خدمت سربازی اجباری با شرایط

و هم از نظر امنیتی و دفاعی -موضوع مهمی در سطح جامعهه

متفاوتی از نظر زمان و نوع وظیفه وجود دارد؛ مثالً در فنالنهد،

و نهادهای حكومتی است .از سهویی بها توجهه بهه تهدیهدات

جوانانی که از سهالمتی کهافی بههرهمندنهد در سهن نهوزده تها

امنیتی ،وجود نیروهای نظامی آماده ،ضروری است و از سهوی

بیتتویکسالگی بهه مهدت  7تها  41مهاه بایهد در دورهههای

دیگر ،شرایط اجتماعی و اقتصادی ایجاب میکند کهه جوانهان

Lindstrom et al.,

به دنبال حطور سریعتر در جامعه هتتند و تمایل کمتهری بهه

خدمت نظامی یا خدمت مدنی شرکت کنند (

 .)2009: 1927بتهیاری از مهردان هلنهدی نیهز در حهدود سهن

سربازی نشان دهند.

هجده سالگی ،وارد خدمت نظامی اجباری می شوند و بایهد در

ادراک ،فرایندی است کهه افهراد طهی آن ،پنداشهتهها و

آسایشگاه های نظهامی ،زنهدگی و از نظهم و انطهباص خاصهی،

برداشتهای خود را از محیط ،تنظیم و تفتیر مهیکننهد و بهه

پیروی کنند (.)Bullinga, 1984: 275

آنها معنا میدهند و اگرچه ادراک میتواند با واقعیهت عینهی،

خههدمت سههربازی ،رویههداد انتقههالی مهمههی اسههت کههه در

متفاوت است اما رفتار به نهوع ادراک ،بتهتگی دارد

(ایروانهی و

& MacLean

خداپناهی .)40 :4964 ،در حهالی کهه خهدمت سهربازی ،رویهداد

 .)Elder,قرار گرفتن در چنین شرایطی غالبهاً بها فشهار و

انتقالی مهمی است که در زمینه های م تلف زندگی فهرد ،ارهر

نگرانی ،توأم است و میتوانهد در عملكهرد و سهالمت روانهی

میگذارد تحقیقات کمی درباره تجربه سهربازان و نهوع ادراک

افراد ،ارر بگذارد (فارسی و همكهاران .)4961 ،همچنهین ،سهربازان

آنها از آن و نگرش آنها به ایهن دوره از زنهدگیشهان شهده

با مشكالت م تلفی مواجه میشوند که از آنهها مهیتهوان بهه

است و آنچه هتت بیشتر در زمینه متهائل جتهمی و روانهی

جدایی از خانواده و نظام ههای حمهایتی ،جهدایی از دوسهتان،

سربازان است .در واقع ،از آنجا که یكی از اههداف کشهور از

انطباص زیاد و اجباری و تغییر تغذیه و برنامهه خهواب اشهاره

تقنین خدمت نظام وظیفه ،تنمین امنیت پایهدار اسهت بهه نظهر

کرد (فتحیآشتیانی و سجاده چی .)4961 ،در واقع ،خدمت سهربازی

میرسد سربازی فعلی به منزله متنلهای اجتماعی ،آسیبههایی

با تغییر شرایطی همراه است که نیاز به تغییر رفتهار را ایجهاب

دارد که باید در بافت مدیریت کالن اجتماعی به آنهها توجهه

مهیکنهد (پنجهههبنهد و همكهاران)4967 ،؛ زیههرا سهربازان از منههاطق

شود .متنله اجتماعی ،وضعیتی است کهه بهه نظهر تعهدادی از

زمینههای م تلف زندگی فهرد ،ارهر مهیگهذارد (
2007

افراد جامعه ،مایه س تی تلقی می شود و شامل موقعیت عینهی
4
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(گولهد و کولهب،

فتحههیآشههتیانی و سههجادهچههی ( )4961بهها ارزیههابی

و یا تفتیر ذهنی از وضهعیت اجتمهاعی اسهت

 .)771 :4961به عبارت صحیحتر میتوان با بررسی ایهن پدیهده

روانشناختی سربازان در یک واحد نظامی نشان دادهاند که 47

اجتماعی از دید سهربازان بهه شهناخت ادراک آنهان از متهائل

درصد آنها در عالیم روان شناختی ،دارای مشهكالتی هتهتند

ذی ربط پرداخت و با تالش برای رفهع ایهن متهائل در متهیر

که در این بین ،مشكالت سهربازان متنههل بیشهتر از مجهردان

افزایش امنیت پایدار ،گام برداشت.

است.

با عنایت به ارتقای سطح سهواد دانشهگاهی جامعهه و بهه
تبههع ،از آنجهها ک هه گههروه مههؤرری از سههربازان را افههراد دارای
تحصیالت تكمیلهی تشهكیل مهیدهنهد درک صهحیح ماهیهت
سربازی با توجه به تجربهای که ایشان از دوره سربازی دارنهد
اهمیهت زیهادی دارد زیهرا متههائل و مشهكالت آنهها از دیههد
خودشان ،شناخته و برنامه ریزی برای رفع آن ،ممكن میشهود.
عالوه بر این ،اهمیهت بررسهی تجربهه ایهن دسهته از افهراد از
خدمت سهربازی تها حهدودی از شهرایط ویهژه ایشهان ناشهی

فارسی و همكاران ( )4961بها بررسهی  904سهرباز471 ،
نفر از آنان را مشكوک به اختالالت روانی ،اعالم میکنند.
حیدری و اشرافی ( )4930سازگاری رفتهاری سهربازان و
عوامل مؤرر در آن را بررسی نمودهاند.
دانشفرد و ذاکری ( )4930به بررسی ارهر دوره آموزشهی
در مهارتهای ش صیتی سربازان پرداختهاند.
شههی )1994( 4بههه بررسههی مشههكالت روانههی سههربازان
میپردازد.

می شود .اغلب این افراد حداقل بها  11سهال سهن (دارنهدگان

هلمكامپ )1995( 1خودکشی را سومین عامل مرگومیهر

مدرک کارشناسیارشد) یها  16سهال سهن (دارنهدگان مهدرک

در نظامیان آمریكها معرفهی مهیکنهد کهه در سهربازان عهادی،

دکتری) وارد این دوره میشوند و بنا به افزایش سهن و سهطح

بیشترین خودکشی در  41ماه اول دوره اتفاق افتاده است.

سواد با موضوعاتی مانند اشهتغال ،ازدوا ،،همتهر و فرزنهد و

جیانگ 9و همكاران ( )1999دربهاره اقهدام بهه خودکشهی ،در

استقالل اقتصادی مواجه هتتند .ضمناً اگر بپذیریم کهه اغلهب

تحقیقی بر  410931نفر از سربازان ،متوجه شهدهانهد کهه 411

این افراد ،مدیران آینده کشور هتهتند بررسهی تجربهه ایشهان،

نفر از آنان طی دوره سربازی ،اقدام به خودکشی کردهاند.

اهمیت بیشتری مییابد.

در ایران نیز فتحهی آشهتیانی و اسهالمی ( ،)4960انیتهی
وهمكاران ( 4961و  ،)4961متینی صهدر و همكهاران ()4966

مرورپیشینهپژوهش

و نوری و همكهاران ( )4934دربهاره عوامهل روانهی مهؤرر در

پژوهش های سابق درباره دوره سهربازی ،اغلهب در دو زمینهه

افكار خودکشی و اقدام به خودکشی در سربازان تحقیقهاتی را

خاص هتتند :الف -بررسی متهائل جتهمی سهربازان و ب-

انجام دادهاند.
1

1

بررسهی متههائل روحههی و روانهی ایشههان و تبعههات آن شههامل

سحر و کارل ( )1991در تحقیق خود نشان داده اند کهه

بررسههی دالیههل خودکشههی ،مصههرف سههیگار ،مههواد م ههدر و

مصرف سیگار در  41هفته اول سربازی بهه میهزان  10درصهد

مشروبات الكلی در بین ایشان.

افزایش داشته است که علت اصلی آن ،فشهارهای روانهی ایهن

حیدری و همكاران ( )4966تغییرات در تناسب هوازی و

دوره است.

تحمل عطالنی سربازان ارتش ایران را در طول دوره آموزشی
سربازی بررسی کردهاند.
قربههانی و همكههاران ( )4966در بررسههی بیمههاریهههای
جتمی ،شیوع سیفلیس را در سربازان بررسی کردهاند.

1

Schei
2
Helmkamp
3
Jiang
4
Sahar
5
Carel
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پژوهش دگراندا 4و دیگران ( )1998نیز حاکی از مصهرف

داناییفرد و همكاران )411 :4934 ،زیرا افراد ،واقعیتهای اجتماعی

سیگار در بیش از  19درصد سربازان اسهت کهه اسهترسههای

را با ذهن خود و با تعبیهر و تفتیرهایشهان بهه طهرز خاصهی،

روانی این دوره از عوامل مهم گرایش به آن است.

تجربه و درک میکنند (داناییفرد و الهوانی .)174 :4966 ،پهژوهش

محتشم امیری و دیگران ( )4961الگوی مصهرف سهیگار

کیفی ،نوعی شیوه ذهنی اسهت کهه بهرای توصهیف تجربیهات

در سربازان نیروهای نظامی و انتظامی اسهتان گهیالن را تبیهین

زندگی و معنا ب شیدن به آنهها بهه کهار مهیرود (

نمودهاند.

 .)2001با توجه بهه عنهوان و ههدف پهژوهش و از آنجها کهه

ب ههش طههر و قههوانین معاونههت نیههروی انتههانی سههتاد

Malterud,

پژوهش کیفی ،روش مناسبی برای توصیف تجارب زنهدگی و

فرماندهی کل سپاه در دهمین مجمع سراسری فرماندهان سپاه

معناب شی به آنها است

در شهریور  ،4977طی نظرسنجیای از  491نفر از فرمانهدهان

 )47 :4967پژوهش حاضر به صورت کیفی ،اجرا و از آنجا که

و متؤوالن سپاه ،عمدهترین مشكالت سهربازان را در مراحهل

هدف پژوهش ،درک تجارب شرکت کننهدگان اسهت از روش

م تلف خدمت ،بررسی کرده اسهت .نتیجهه ایهن نظرسهنجی،

پدیدارشناسی استفاده شد (اسماعیلی و امیدی .)4934 ،در رویكهرد

وضعیت نامطلوب امكانات رفاهی در مراکز آموزشی ،نامناسب

پدیدارشناسی ،محقق می تواند مفهوم پدیدهها را همان طور که

بودن برخوردهای پایوران آموزشی با سربازان و استفاده بهیش

تجربه میشود درک کند ( .)Polit-O’Hara & Beck, 2006:8این

از ظرفیت از پادگانها بهمنزله مههمتهرین مشهكالت سهربازان

رویكرد بر تجارب افراد ،تنکید میکند و محقهق مهیتوانهد بها

بوده است

(پرویزی و همكاران 11 :4963 ،و هوسهرل،

استفاده از این رویكرد بهه درک عمیهقتهر یها معنهادار تجربهه

(فرهی و همكاران.)4966 ،

نظری زاده و همكاران ( )4930بهه آینهدهپژوههی خهدمت

انتانی دست یابهد ( .)Van Manen, 1990: 135در واقهع ،بهرای

سربازی در ایران با رویكرد روندهای کالن در افق پانزدهسهاله

درک صحیح و دقیق تجربه سربازان دارای تحصیالت تكمیلی

پرداختهاند .در این تحقیق ،سندهای جهانی مهؤرر در سهربازی

از سربازی و توجه به جنبههای مغفول آن و همچنهین ،ایجهاد

در ایران بررسهی شهده و بهر اسهاس یافتههههای آن ،سهربازی

تناسب بین موضوع و روش  -که هر دو ماهیتی کیفی دارنهد-

حداقل تا  41سال دیگر در ایران وجود خواهد داشت.

از روششناسی کیفی پدیدارشناسی استفاده شده است.

آنچه از پیشینه پژوهش مشهود است تحقیقی برای فههم

در پژوهش حاضر از نمونهگیری هدفمند استفاده شهد تها

ذهنیت های سربازان ،فهم دوره سربازی و متائل ایهن دوره از

افرادی انت اب شوند که شرایط مناسبی برای ارائهه اطالعهات

نظر سربازان نشهده اسهت .تحقیقهات موجهود بهرای شهناخت

مورد نظر داشتهاند .تمام افراد منت ب دارای مدرک تحصیالت

عوامل روانی نیز با روشهای کمّی انجهام شهدهانهد کهه بهرای

تكمیلی هتتند و مصهاحبههها تها زمهانی کهه پژوهشهگران بهه

شناخت ذهنیتهای افراد ،ناکارآمد است.

کفایت نظهری رسهیدند ادامهه یافهت .کفایهت نظهری تحقیهق
بدین صورت است کهه در مصهاحبه دههم ،نكتهه جدیهدی در

روشپژوهش

گفتههای مصاحبهشدگان به دست نیامد اما پژوهشهگران بهرای

از آنجهها کههه شههناخت عواطههف ،احتاسههات ،دیههدگاهههها و

اطمینان از اشباع نظری تها مصهاحبه دوازدههم پهیش رفتنهد و

ارزش های انتانی با روش های کمّی پژوهش کهه گهرایش بهه

سپس مصاحبهها را متوقف کردنهد .از ایهن  41نفهر 1 ،سهرباز

جزءگرایی و عینیتگرایی دارند مشكل است در این مهوارد از

دارای مدرک دکتری و  6سرباز دارای مدرک کارشناسیارشهد

( Van Manen, 1987و

هتتند .پژوهش حاضر در زمانی اجهرا شهد کهه نویتهنده اول

روشهای پژوهش کیفی استفاده میشود

پس از اخذ مدرک کارشناسیارشد در دوران خدمت سهربازی
de Granda

1
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به سر می بهرد و در بتهتر پدیهده قهرار داشهت فلهذا موقعیهت

افههراد ،بههر اسههاس طههول خههدمت سههربازی ،سههابقه کههاری و

مناسههبی بههرای کههاربرد روش پههیشگفتههه و درک تجههارب

پژوهشیشان انت اب شدند .از سوی دیگر ،سعی شد بها ارائهه

مصاحبهشدگان و اپوخه شدن داشت.

کامل یافتهها ،قابلیت انتقال یافتهها به محیطهای دیگهر تحقهق

ابههزار گههردآوری دادهههها ،مصههاحبه عمیههق اسههت تهها بههه

یابد .همچنین بهرای دسهتیابی بهه قابلیهت اعتمهاد ،اسهتادان و

شرکت کنندگان اجازه داده شود آزادانه به توصیف تجربه خود

خبرگان ذی ربط ،مراحل پژوهش را بازنگری کردند و محققان

بپردازند .کلیه مكالمات ،ضهبط و سهپس پیهاده شهد .در طهول

با آن ها درباره نتایج به توافهق رسهیدند .قابلیهت تنییهد نیهز از

مصاحبه ها به پیام های غیرکالمی مصهاحبه شهدگان نیهز توجهه

طریق مرور و بازبینیهای دقیق و چندینبهاره یافتههههای ایهن

میشد.

مطالعه حاصل شده است به نحویکه سایر پژوهشگران بتوانند

در ایههن تحقیههق ،تحلیههل دادهههها بهها رویكههرد «تحلیههل
درونمایهای» ون منن صورت گرفته است که شهامل مجموعهه

قادر به درک فرآیندهای موجود در سربازی ،مشكالت موجود
و دستیابی به نتایج مشابه هتتند.

فعالیت هایی برای است را ،ابعاد درونمایهای اسهت .ون مهنن،
برای است را ،درونمایهههها از مهتن ،سهه رویكهرد کهلنگهر،
انت ابی و جزءنگر را پیشنهاد کرده است

یافتهها


( Van Mannen, 2006:

برای ارائه یافتهها ،تجارب سربازان دارای تحصیالت تكمیلهی

 .)36در این پژوهش پس از مكتوب کردن ههر مصهاحبه ،کهل

به چهار ب ش الف -فراگیر ،ب -پهیش از خهدمت -، ،دوره

مهتن بارهها خوانهده شههد و برداشهتی کلهی از آن بهه صههورت

خدمت و د -پایان خدمت تقتیم شده است که یافته هها ذیهل

بیانیهای توصیفی نوشهته شهد (رویكهرد کهلنگهر)؛ سهپس بهه

آنها ارائه میشود .پدیدارشناسی ،فلتفهای است که به بررسی

تک تک جملههای متن یا دستههایی از آنها توجه و دقت شد

ماهیت یا ذات پدیدهها میپردازد (محمدپور )100 :4963 ،هدف

که جمله یا گروه جمالت چه چیزی را درباره پدیده یا تجربهه

آن ،توصیف پدیدارها در زمان و مكهان اسهت (نهوالی )4960 ،و

مربوص به آن توصیف میکند؟ (رویكرد جزءنگر)؛ و در پایهان،

یكی از فرضهای بنیادین آن ،این است که ذات یها ذاتههایی

پس از چندین بار خواندن متن ،بیاناتی که بهه نظهر مهیرسهید

برای تجربههههای مشهترک وجهود دارد

می تواند در روشن کردن پدیده ،کاربرد داشهته اسهت انت هاب

محمههدپور ( )146 :4963در تبیههین تحلیههل پدیدارشههناختی،

گردید (رویكرد انت ابی) .این بیانات ذیل درونمایه های اصلی

هشت گام را برمیشهمارد کهه دومهین آنهها ،خوشههبنهدی و

و فرعههی در ادامههه مقالههه آمههده اسههت .محقههق در هنگههام

طبقهبندی دادهها است .در واقع ،ذاتها ،واحدهای بنیادی فهم

گزارشنویتی – همانطور که روش پژوهش الهزام مهیکنهد-

مشترک مشارکتکنندگان هتتند که برای فهم بهتر پدیده بایهد

دائماً میان داده ها و تفتیر در نوسان است .عالوه بر این ،برای

آن ها را خوشهبندی و طبقهبندی نمود لذا ازآنجا که مقهوالت

تحلیل متن مصاحبهها از فنون کدگذاری روش تحلیل مطمون

پدیده سربازی تقریباً در سه مرحله زمانی شهكل مهیگیرنهد و

نیز استفاده شد.

مقوالت این سه نیز نتبتاً متهتقل هتهتند  -در کنهار تجهارب

در این مطالعه ،برای اعتبار و اعتمادب شهی بهه دادههها از
قابلیت اعتبار ،انتقال پهذیری ،قابلیهت اعتمهاد و قابلیهت تنییهد
استفاده شد ( .)Lincoln and Guba, 1985: 94بههمنظهور رعایهت
قابلیت اعتبار پژوهش سعی شد افرادی وارد مطالعه شوند کهه
تجربه ای غنی درباره خدمت نظام وظیفه داشتهاند؛ از ایهن رو،

(محمهدپور.)109 :4963 ،

فراگیر که عمومیاند -تجارب ایشان به چههار ب هش یادشهده
تقتیم شد.
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مجموعههه عههواملی کههه در ادامههه بههدانههها پرداختههه مههیشههود

تجارب فراگیر
تجارب

تجارب

پیش از خدمت

دوره خدمت

تجارب
پایان خدمت

نشاندهنده نبود این نگاه کالننگر برنامهریز ناشی از حكمرانی
تعریف سنتی قدرت در نیروهای نظامی است.
محمدرضها 91 ،سهاله ،دانهشآموختهه دکتهری جامعههشناسههی
سیاسی:
«یكی از عوامل [مؤرر در] دوره سربازی این است که

دورههایتجاربسربازاندارایتحصیالتتکمیلی
شکل -1

وقتی شاخص های نظامی را می گویند تعداد سهربازان

(نویسندگان)

کشور ،عامل بازدارنده است مثالً این کشور ،سهمیلیون



نظامی دارد؛ در حالی که مثالً دومیلیهونوهفتصهدهزار

تجاربفراگیر

نفرشان سربازند؛ این یعنهی همهان تعریهف سهنتی از

ویژگی درونمایه های تجارب فراگیهر ،عمهومی بهودن و کلهی

قدرت و اقتدار».

بودن آنها است .این درونمایههها بهه نتهبت بقیهه ،کهالنتهر
هتتند ،نه تنها در دوره خدمت ،بلكهه در قبهل و بعهد آن ،ارهر

قواینظامی،آینهحکومت

میگذارند و برای حل متائل ذیربط آنها باید سیاسهتهها و

در اغلب حكومت های دنیها ،منموریهت قهوای نظهامی ،حفه

رویكردهای کلی و کالن ،بازنگری شود.

تمامیت ارضی ،دفاع از کشور و مردم در برابر دشمن و مهمتر
از آنها ،حف نظام حاکم است .عالوه بر این ،وابتهتگی ایهن

مایههایتجاربفراگیر
درون 
جدول -1

نیروها به باالترین مقام حكومهتهها ،کهارکرد ایهن قهوا را بهه

مایههایاصلی
درون 


شمشیر دولبه ای بدل میکنهد کهه در صهورت اقهدام درسهت،

نگرش سنتی به مفاهیم قدرت و اقتدار

موجب تقویت بنیان های نظام و در صهورت اقهدام نادرسهت،

قوای نظامی ،آینه حكومت
تقابل با برنامهریزی و آیندهنگری

نگرشسنتیبهمفاهیمقدرتواقتدار

حكمرانی تعریف سنتی قدرت در نیروهای نظامی را می تهوان
کالن ترین و پوشاترین جوهره متت ر ،از مصاحبهها دانتت.
در این تعریف ،آمار و ارقام نیروهای نظامی ،عامل اقتدار است
و صههرف وجههود سههرباز -حتههی در حالههت ضههعیف آن-
اقتهدارآفرین اسههت؛ بنههابراین ،ایههن تلقهی ،سههبب ایجههاد نگههاه
روزمرگهی بهه سهرباز و سهربازی مهیشهود و ضهرورت نگهاه
کالننگر برنامهریز را در این زمینه به محهاق مهیبهرد .ارتقهای
کند و نامناسب برنامهها و آموزشهای دوره سهربازی در طهی
سههالیان م تلههف ،کمبههود برنامههههههای مفیههد ،آمههوزشهههای
غیرضهرور ،اتهالف وقههت ،بهیتهوجهی بههه نیازههای سههرباز و

تهدیدی برای آن خواهد بود .قوای نظامی جمههوری اسهالمی
ایران نیز فارغ از این حكهم نیتهتند .سهربازی کهه وارد قهوای
نظامی میشود آنها را نماینده و به عبارت بهتر و صهحیحتهر،
منمور نظام می داند و وقتی باالترین مقامات قهوای نظهامی بهه
دسههتور بههاالترین مقههام حكومههت ،عههزل و نصههب مههیشههوند
وابتتگی آنها به حكومت ،مشهودتر خواهد بود؛ لهذا سهرباز،
قوای نظامی را عامل حكومت میبیند و کارکرد قوای نظامی -
مثبت یا منفی -در ذهن او به مثابهه جههتگیهری نظهام جهای
میگیرد .حال ،اگر این نیروی نظامی ،سهپاه پاسهداران انقهالب
اسالمی است قوت تعمیم فوق ،بیشتر خواهد بود.
ایوب 16 ،ساله ،دانشآموخته دکتری عمران-زلزله:
«از طرفی درباره توان سیاسی و نظامی خود میگویند
اما از طرف دیگر ،سرباز ،نقاص ضعف ،بی برنهامگی و
بی نظمی آنهها را مهی بینهد .ایهن در ذههن فهرد ،ارهر
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میگذارد .ما ادعای جنگ با آمریكا را داریهم ولهی در

آموزش نظامی ،شروع و با پایان خدمت در یگهان هها ،خاتمهه

مدیریت متائل ریز ،ضعیفیم .این ،پارادوکس است».

مییابد اما این دورۀ مؤرر در زندگی قشر ذکور جامعه ،قبهل از
شروع نیز آراری در زندگی آنها دارد؛ البته درونمایههای ایهن

ریزیوآیندهنگری


تقابلبابرنامه

به نظر مصاحبه شدگان ،سهربازی و ملزومهات آن ماننهد تغییهر
قوانین ،طول دوره خدمت ،محل خدمت و آرهار اقتصهادیاش
با برنامه ریزی و آینده نگری زندگی ایشان ،تقابهل دارد .ایشهان

دوره به طور عمده ،ناشی از درونمایه سوم دوره قبل (تقابل با
برنامهریهزی و آینهدهنگهری) هتهتند امها بهه دلیهل اهمیهت و
برجتتگی ،متتقالً بیان میشوند.

دوره سربازی را چه در کوتاهمدت و چه در بلندمدت ،مهانعی

جدول  -1درونمایههای تجارب پیش از خدمت

برای برنامهریزی زندگی خهود مهیدانتهتند .ابههام در زنهدگی

مایههایاصلی
درون 


آینده فرد حتی تا روزهای پایانی خدمت سربازی نیز سرباز را

انتظار طوالنی و از دست دادن فرصتها

میآزارد.

تغییر قوانین و برنامهریزی

مصطفی 16 ،ساله ،دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت
مالی:

ازدستدادنفرصتها

انتظارطوالنیو

«یكی از مشكالت سربازی ایهن اسهت کهه آدم را بها

سربازی که بها تحصهیالت تكمیلهی ،پهای در میهدان خهدمت

قبلش منقطع می کند .فرد ،برنامهه ای بهرای شهغلش و

سربازی میگذارد به دلیل تحصیل ،حهداقل  7یها  40سهال در

کارش داشته است یا حتی جایی مشغول بهوده اسهت

انتظار اعزام به خدمت سربازی به سر برده است .خهدمتی کهه

اما باید زندگی اش را قطهع کنهد و بهرود بهه دورهای،

فقههدان کههارت پایههان آن ،وی را از بتههیاری از فرصههتهههای

وقت تلف کند و برگردد».

اجتماعی ،اقتصادی و  ...محروم میکند .کارتی که به تعبیهری،

محمدرضا 91 ،ساله ،دانشآموخته دکتری جامعههشناسهی
سیاسی:
«سههربازی ،تههو را از برنامههههههایی کههه داشههتی عقههب
میاندازد؛ آن هم در مولدترین زمهان عمهرت .بعهد از
اینکه آموزشی تمام شد دوباره نمی دانی کجا می افتی
و وقتی تمام شد چه اتفاقی [برایهت] مهیافتهد .اصهالً
نمیتوانی برنامهریزی کنی».

رضا 16 ،ساله ،دانشآموخته کارشناسیارشد فقه و حقوق
اسالمی:
«مشكلی که برای من و برای همه وجهود دارد تغییهر
سریع قوانین است ،مثالً قانون میشود  1برادری ،بعد
میشود  9برادری ،بعد لغو میشود».
تجاربپیشازخدمت

اگرچه دوره سهربازی بهرای سهربازان ظهاهراً بها شهروع دوره

شناسنامۀ دوم ذکور جامعه است .آن انتظهار طهوالنی ،در کنهار
این محرومیت از امكانات جامعه ،باعث فرسایش و ایجاد دید
منفی در آنها میشود.
محمدرضا 91 ،ساله ،دانشآموخته دکتری جامعههشناسهی
سیاسی:
« 47سال معطل سربازی هتتم .این انتظار برای رفتن
به سربازی واقعاً س ت اسهت 47 .سهال ،امكانهات و
زمینههای متعددی را از دست دادم».
برنامهریزی
تغییرقوانینو 

قانون ،عنصر مؤرری در برنامهریزی زندگی اسهت امها بیرونهی
بودن آن سبب میشود که فرد ،اختیاری بر آن نداشته اسهت و
نتواند آن را آن طور که میخواهد دستكاری کند .برنامهریهزی
آن هم برنامهریزی بلندمدت -هنگامی س تتر میشهود کههقانون ،هر از چند گاه ،عهوض شهود و چشهمانهداز آن ،مهبهم
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است.

ضعفدربرنامهریزیکالن


رضا 16 ،ساله ،دانشآموخته کارشناسیارشد فقه و حقوق

تجربهای که قریهب بهه اتفهاق مصهاحبهشهدگان بهه آن اذعهان
نمودند ضعف در برنامههریهزی کهالن دوره خهدمت آمهوزش

اسالمی:
«متنسفانه قوانین سربازی به طور مداوم تغییر میکنهد.

نظامی و خدمت در یگان است .این عامل در سهطو بهاال در

سن مربوص به کفالهت هها ،کتهریهها یها طهول دوره

عههدم تناسههب برنامهههههها بهها تههوان و شههرایط ویههژه دارنههدگان

خههدمت از مههواردی اسههت کههه در سههالهههای اخیههر

تحصیالت تكمیلهی و در سهطو پهایین در کیفیهت برنامهه و

دست خوش تغییهرات متعهددی شهده اسهت .تها روز
ربتنام نمیتوان چشم انداز درستی از وضعیت گذران
این دوره به دست آورد».

کالس های آموزشی ،نمود می کند که پیامدهایی ماننهد اتهالف
وقت و آموزشهای پیشپاافتاده را در پی دارد .در پرتهو نبهود
نگاه کالن برنامهریز و بیتوجهی به نیازهای دفاعی روز و نیهز
نیازهای سربازان ،آموزشههایی کهه مههمتهرین متهیر بهرآورد

تجاربدورهخدمت

دوره خدمت دارای دو دسته درونمایهه ههای اصهلی و فرعهی
است که در جهدول  9ارائهه شهده اسهت .ایهن دوره شهامل 1
درونمایه اصلی و  47درونمایه فرعی است.
مایههایاصلیوفرعیتجاربدورهخدمت
درون 
جدول -3
مایههایفرعی
درون 


مایههایاصلی
درون 


ضعف در مزیتها

اهداف نیروهای نظامی اسهت آن قهدر ضهعیف مهیشهود کهه
سرباز ،عمالً استفاده ای از آنها نمیبرد .استادان بعطاً ضعیف،
متناسب نبودن طر درس با توان سربازان ،آموزشهای بعطهاً
پیش پاافتاده ،استادان آموزش ندیده برای آموزش ،بی توجهی به
بازخوردها یا حتی تلقی عدم ضرورت اخذ بازخورد ،از جمله
مظاهر ضعف در برنامه ریزی کالن قوای نظامی برای برگزاری
دورههای تربیت سرباز است.
مصطفی 16 ،ساله ،دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت

اتالف وقت
ضعف در م اطبشناسی
ضعف در برنامهریزی کالن

ضعف در پایوران آموزشی
مناسب نبودن مباحث آموزشی
عدم استفاده از توان ت صصی سرباز
ضعف در اخذ بازخورد از عملكرد
مشكالت بهداشت و تغذیه

بتتر ظههور ناهنجهاری ههای

چرخه منفی کامیابی فراخود

رفتاری

تعارض

ضعف در رعایت شنن سرباز

[از گذشته] سیتتمی است و این سیتهتم ،ادامهه پیهدا
کرده است .البته برای بهبودش هم تالش شهده اسهت
اما این تالشها نمودی نداشته است».

محمدرضا 91 ،ساله ،دانشآموخته دکتری جامعههشناسهی
سیاسی:

ضعف در حرمتگزاری
سههرباز ،نیههروی انتههانی رایگههان و عامههل

که حداقل های رفتاری در نیروهای نظامی کشهور بهه

هویتب ش
مشكالت اقتصادی
اشتغال و پیشرفت شغلی و علمی
ازدوا ،و حف خانواده

عدم تعریف جنگ نرم

«[علت] ،عدم برنامهریزی صحیح است؛ به طوری کهه

«باید در ستاد [کل] نیروهای متلح ،این اتفهاق بیفتهد

بیاعتباری سرباز
متائل اجتماعی

مالی:

-

حداکثرهای رفتاری ،تبهدیل شهود .بعهد بهرای آن هها
چشم انداز بنویتند .یكی از تعابیر جدی مفهام معظهم
رهبری این است که برای ساختار ارتش ،چشهمانهداز
بنویتید».

درونمایه ضعف در برنامههریهزی کهالن بهه  6درونمایهه
فرعی تقتیم شده است که در ادامه بررسی میشود.
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یتها
ضعفدرمز 

حال گذراندن خدمت وظیفه عمومی است دست ندهد»

سازمانها در برنامهریزیهای کالن خود مش ص میکننهد کهه

سازمان وظیفه عمومی ناجا).

مهدی 13 ،ساله ،دانش آموخته کارشناسی ارشهد فلتهفه و

خروجههیهایشههان چیتههت و هههر ورودی در طههی فراینههدهای
داخلی ،واجد چه ارزشهای افزودهای مهیشهود .شهاید بتهوان

کالم اسالمی:
«کامالً حس تلهف شهدن وقهت داشهتیم ،ایهن حهس

بهترین نمود ضعف در برنامه ریزی کهالن را تلقهی ضهعف در

تلفشدگی ،بدترین حتی است که وجود داشت».

مزایای این دوره دانتت؛ به طوری که اغلهب سهربازان ،آن را
فاقد مزیت عمده میدانتتند.
یاسر 91 ،ساله ،دانشآموخته دکتری مدیریت بازرگانی:

مهدی 16 ،ساله ،دانش آموخته کارشناسی ارشهد مهدیریت
صنعتی:
«من فكر میکنم بیش از  60درصهد وقتهی کهه آنجها

«دوره سربازی هیچ مزیتی نداشت؛ یعنی چیزی به من

سپری میشد اتالف وقهت اسهت ،آمهوزش صهبوری

اضافه نكرد».

است ،آموزش اینكه  ...چگونه طاقت بیاوریم».

مجتبی 13 ،ساله ،دانش آموخته کارشناسهی ارشهد اقتصهاد
نظری:
«در مههورد مزیههتهههایش ،خیلههی چیههزی بههه ذهههنم
نمیرسد».

اما بعطاً مزیتههایی را ماننهد رعایهت سلتهله مراتهب و
توجه به احترامات نظهامی ،نظهم ،انطهباص و آمهوزش کهار بها
ادوات نظامی را بهرای آن برمهیشهمردند .بعطهی نیهز معتقهد
هتتند که:
مجتبی 13 ،ساله ،دانش آموخته کارشناسهی ارشهد اقتصهاد
نظری:
«مزیت های سربازی در مقابل آسیب هها و ضهررهایی
که میزند چه به لحاظ فردی و چه به لحاظ اجتماعی
قابلمقایته نیتت».

اتالفوقت
هرزرفتن زمان که ارزشمندترین دارایهی آدمهی اسهت آن ههم
برای افرادی که برای اغلب اوقات خود ،برنامه دارنهد و از آن
بهره می برند ،طاقتفرسا است .اکثر سربازان دارای تحصیالت
تكمیلی به شیوههای م تلف به اتالف وقتشان اشاره کردهانهد.
مقام معظم رهبری نیز ضمن اشهاره بهه مشهكالت موجهود در
حههوزه خههدمت وظیفههه بههه برنامهههریههزان ایههن حههوزه تنکیههد
میفرمایند« :باید احتاس تطییع وقت و عمر به کتهی کهه در

(وبگاه

ضعفدرمخاطبشناسی

اگرچه هدف و مقصود از برگزاری دوره سربازی بهرای تمهام
سربازان ،یكتان است اما متلماً محتوای آموزشهی نمهیتوانهد
برای همه اقشار آنها ،یكتان و مشابه است و باید بها عنایهت
به توان آنها تغییر کند؛ اما ضعف در انعطاف برنامهها و تطبیق
آنها با شرایط م اطبان ،از سودمندی برنامهها میکاهد.
مصطفی 16 ،ساله ،دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت
مالی:
«افرادی هتتند که اطالعات آموزشی برایشان سطحی
و ابتدایی است و عدهای هتتند که برایشان پیشرفته و
سطح باال است [اما] هیچ تفكیكی وجود ندارد کتهی
که خیلی جلو است باید با کتی که خیلی عقب است
بنشینند و یک مطلب را گوش دهند».

ضعفدرپایوران1آموزشی
از اصول اولیه هر نظهام آموزشهی ،تطهابق دانشهی آموزگهار و
آموزنده است به طهوری کهه هرچهه تهراز آموزنهدگان ،بهاالتر
میرود به تبع ،تراز استادان نیز باید رشد کند؛ اما این نقص در
نظام آموزشی قهوای نظهامی دیهده مهیشهود؛ بهه طهوری کهه
آموزگاران  -فارغ از سهن ،مهدرک ،تجربهه و پیشهینه علمهی-
cadre

1
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اجرایی سربازان -اغلب رابت هتتند؛ البته گفتنی اسهت بعطهاً

عدماستفادهازتوانتخصصیسرباز

استادان و آموزگاران مناسبی نیز در دورهها دیهده مهیشهود .از

امروز ،ب ش بزرگی از سربازان ،تحصیل کرده هتتند اما کمتر،

این رو ،انتظار میرود وقتی استادان توانایی وجود دارند بهرای

همتی در قوای نظامی بهرای اسهتفاده از تهوان ت صصهی ایهن

استفاده از آنها ،برنامهریزی دقیقی شود.

سربازان در زمینههای ت صصی خود دیده میشود .اسهتفاده از

مهدی 13 ،ساله ،دانش آموخته کارشناسی ارشهد فلتهفه و
کالم اسالمی:

سربازان مت صهص در پتهت ههایی ماننهد دربهانی ،نگهبهانی،
آشپزخانه ،و  ...باعث میشود که نگاه سرباز به قوای نظهامی و

«آموزشههیهههای عقیههدتیاش ،ضههعیف اسههت؛ یعنههی

به تبع به نظامی که این قوا ،منمور حف آن اسهت تغییهر کنهد.

اطالعات عقیدتی -سیاسهی اسهتاد ،ضهعیف اسهت و

مقام معظم رهبری دراینباره نیز میفرماینهد« :از متهائل مههم

اطالعات غلط میداد».
مناسبنبودنمباحثآموزشی

طبیعی است که محتهوای ههر دوره آموزشهی بایهد بهر اسهاس
داشتهها و تواناییهای م اطب تغییر کند .مقام معظهم رهبهری
در ایههن بههاب نیههز مههیفرماینههد« :از متههائل مهههم درایههنبههاره،
آموزش های مفید به سربازان  ...و برنامههریهزی بهرای تربیهت
دینی و اخالقی است»؛

(وبگاه سازمان وظیفه عمومی ناجا).

ایوب 16 ،ساله ،دانشآموخته دکتری عمران-زلزله:
«در ب ش نظامی ،مباحث خیلهی قهدیمی اسهت و بها
اطالعات روز فاصله داشت».

هادی 16 ،ساله ،دانشآموخته کارشناسهیارشهد مهدیریت

دراینباره  ...بهکارگیری متناسب با تحصیالت و قابلیهتهها[ی
سربازان] است»

(وبگاه سازمان وظیفه عمومی ناجا).

مهدی 13 ،ساله ،دانش آموخته کارشناسی ارشهد فلتهفه و
کالم اسالمی:
«طبق سیتتم سهربازی بایهد چهای مهیری هتم ،میهوه
می شتتم و کارهای دبیرخانه را انجام می دادم  ...مهن
میدیدم که حطورم در کارگروه علوم انتانی میتواند
چقدر مؤرر باشد ولی خب ،این اتفاق نمی افتاد؛ چون
سرباز هتتم».

ایوب 16 ،ساله ،دانشآموخته دکتری عمران-زلزله:
«وقت و توان ب ش زیادی از نیروهای مت صهص بهه
راحتی ،هرز میرود».

صنعتی:
«اصالً مشكل اینجا است کهه آمهوزشهایشهان کیفهی

ضعفدراخذبازخوردازعملکرد

نیتت  ...جزواتی را که برای چنهد دههه قبهل اسهت

بازخورد ،بازگرداندن ب شی از اطالعات خروجهی سهامانه بهه

تدریس میکنند».

«وقتی جنگی اتفاق بیفتد فهارغ از بحهث نظهامی،
روحیه شجاعت هم باید باشد .هرقدر هم که آدم
آمههوزشدیههدهای هتههتید وقتههی تههرس شههما را
فرابگیرد نمی توانید دفاع کنید امها تهوی آمهوزش
سربازی اصالً روی این قطیه کار نمیشهود .مهن

ابتدای فرایند به منظور پایش خروجی است .سامانه های سالم،
بازخورد را فرصتی برای اصال خود قلمداد میکنند (صهدری

افشار و همكاران .)111 :4961 ،ادراک سربازان از دوره خهدمت
این است که یا بازخوردی نیتت و یا به خوبی عمل نمیکند.
اکبر 91 ،ساله ،دانش آموختهه کارشناسهی ارشهد مهدیریت
بازرگانی:

بارها [با استادان] صحبت کهردم کهه سهعی کنیهد

«ممكههن اسههت [فرمانههدهان باالدسههت] از ایههنکههه

روی آدمها جهوری کهار کنیهد کهه روحیههشهان،

دستاوردهای سربازی چیتت و کم و کهیفش چگونهه

مجاهدگونه است».

است آگاه نیتتد».
«سیتتم ،سیتتم کندی است؛ یعنی تا تجربه و حرکت
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کند زمان میبرد .بازخوردی نیتت که معلوم کنهد بهه

چرخهمنفیکامیابیفراخود

هدفی که رسیده اند یا نه و به آن هدف به چه قیمتهی

کامیابی فراخود ،چگونگی انتقال آشكار ذهنیت فهرد را دربهاره

رسیدهاند».

چگونگی رفتار با دیگران به شیوههای گوناگون به آنهان نشهان
می دهد تا مطابق انتظهار وی رفتهار کننهد .ذهنیهت مثبهت ،بهه

مشکالتبهداشتوتغذیه
قوای نظامی باید نیرویی است که اگرچه با شرایط س ت خهو
کرده و توان تطبیق با آن را دارد اما این خوکردگی و تطبیق در
نتیجه ورزیدگی جتمی ،بهداشت و تغذیهه مناسهب در دوران
صلح است؛ اما به نظر میرسد تلقی نادرسهت از ورزیهدگی و
آمادگی برای تطبیق با شرایط س ت (با نام س تی کشهیدن) و
احتماالً در کنهار کمبهود امكانهات ،رشهد جمعیهت و افهزایش
ناگهانی تعداد سربازان ،مهیها نكهردن زیرسهاختهها و کمبهود
بودجه باعث ایجاد مشكالت تغذیهای و بهداشتیای مهیشهود
که نتیجه عكتی با هدف فوق دارد.
رضا 16 ،ساله ،دانشآموخته کارشناسیارشد فقه و حقوق
اسالمی:
«غذای نامناسبی میدادند .بارها اتفاق میافتاد که غهذا
را میگرفتیم و متتقیم در سطل آشغال میری تیم».

مجتبی 13 ،ساله ،دانش آموخته کارشناسهی ارشهد اقتصهاد
نظری:
«از لحاظ بدنی نهتنهها ورزیهده نشهدم بلكهه فرسهوده
شدم .در آنجا ،تغذیه مناسب و آب سالم و بهداشهتی
کافی نداشتیم .سر آب ،دعوا میشد».

بسترظهورناهنجاریهایرفتاری

در اصطال جامعهشناسی ،هنجارها را الگوهای استاندارد شده
رفتار میگویند .این الگوها نشاندهنده رفتهار مطلهوب جامعهه
است که رفتار اجتماعی افراد با آن سنجیده میشود و رفتهاری
که مطابق آن است ،بهنجار است

(بیرو113 - 116 :4971 ،؛ سهتوده،

 .)43 :4979مجموع اوضاع خدمت وظیفه عمومی ،بتتر مهیایی
برای ظهور رفتارهای نابهنجار است و اگر به ایهن امهر ،توجهه
نشود میتواند آرار سویی داشته است.

بازخوردهههای مثبههت و تشههكیل چرخههه صههعودی ارتبههاطی ،و
ذهنیت منفهی ،سهبب بازخوردههای منفهی و چرخهه منفهی و
شكتت ارتباطی منجر می شهود (رضهائیان .)4974 ،تلقهی منفهی
سههربازان دارای تحصههیالت تكمیلههی را از خههدمت وظیفههه بهها
عباراتی مانند این میتهوان توصهیف کهرد :الهف -اجبهار ،ب-
توقف در زندگی روبه جلو در حالی که دیگران به سهرعت در
حال پیشرفتاند -، ،تبعیت و فرمان بردن از کتانی که در ارر
قانون ،حاکم شدهاند .تلقی منفی قوای نظامی از سربازان را نیز
به طور کلی در عباراتی مانند این مهیتهوان نشهان داد :الهف-
سرباز ،فردی است که برای اخهذ کهارت پایهان خهدمت (کهه
ب ش مهمی از خدمات کشور ،منوص به آن است) بهه پادگهان
آمده و صرفاً باید دورهای را بگذراند؛ ب -او با اکراه و اجبهار
آمده و عالقهای به آموزش ندارد؛  -،سهرباز ،فهرد نابفرمهانی
است که باید تبعیت و فرمانبری را یاد بگیهرد .در ایهن فطها،
تعامالت میان افراد به دید منفی نگریتهته و سهبب فرسهودگی
طرفین میشود.
مصطفی 16 ،ساله ،دانش آموخته کارشناسیارشد مدیریت
مالی:
«یكی از مشكالت سربازی ایهن اسهت کهه آدم را بها
قبلش منقطع می کند .فرد ،برنامهه ای بهرای شهغلش و
کارش داشته است یا حتی جایی مشغول بهوده اسهت
اما باید زندگی اش را قطهع کنهد و بهرود بهه دورهای،
وقت تلف کند و برگردد».

تعارض
تعارض ،وضعیتی است که افراد متعامل در زمینه اهداف اصلی
و فرعی و ارزشها با یكدیگر اختالف دارنهد

(جفهره و بابابیهک،

 .)439 :4963تعارضاتی که سرباز در دوره آموزشی درک میکند
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بیاحترامی شود ،وقتش تلف شود».

سبب تنریر منفی بر ذهنیت او میشود و ممكن است مشكالتی
را ایجاد نماید.
سههیدمجتبی 94 ،سههاله ،دانههشآموختههه دکتههری مههدیریت

مجتبی 13 ،ساله ،دانش آموخته کارشناسهی ارشهد اقتصهاد
نظری:
«آنجا بارها سر صف غذا ،دعوا میشد .آنجها اکثهراً

دولتی:
«شما آنجا تعارضی بین قهدرت رسهمی (فرمانهده) و

تحصیل کرده اند .من از خودم مهی پرسهیدم چهه شهده

قههدرت علمههی و آکادمیههک داریههد .آنجهها ،فرمانههده،

است افرادی که در دانشگاه حتهی یهکبهار در صهف

کارشناسی و یا حداکثر ،ارشهد اسهت؛ دکتهری قطعهاً

غذا ،دعوایشان نمی شود اینجا برعكس است؟ چهون

نیتت؛ این ،فطایی کهامالً متعهارض ایجهاد مهیکنهد.

در دانشگاه به فرد احترام گذاشته مهیشهود؛ احتهاس

فرمانده این را متوجه میشود .وقتهی تعهارض اتفهاق

ش صیت میکند اما در سربازی مثل آدم سرکشهی بها

افتاد رفتارهایی سر میزند که شایتته نیتت».

او برخورد میشود».

«اگر احترام ،انتانی شد و دو طرف ،وظایف خهود را
با احتهرام و بهه صهورت انتهانی درک کننهد درسهت

سرباز،نیرویانسانیرایگانوعاملهویتبخش


می شود وگرنه اگر این بگوید من منم و آن هم بگوید

نگاه تعدادی از مصاحبه شدگان ،این است که در قوای نظهامی

من منم تعارضات عظیمی شكل میگیرد».

به جای اینکه سرباز را نیروی ارزشمندی بداننهد کهه «بهه اذن

ضعفدررعایتشأنسرباز
اگرچههه هههر انتههان در جایگههاه انتههانی خههود دارای شههنن و
وجهه ای است که جزء حقوق اساسی او اسهت چشهمانهداز و
تعریف جایگاه فرد نیز در شنن او ،ارر بتیار زیادی دارد .امهام
خمینی رحمت اهلل علیهه در بهاب سهرباز مهیفرماینهد« :همهه،
سربازهای اسالم هتتیم؛ و من امیدوارم که در آن کتابی که بنا
است اسم سربازها را بنویتند ،اسم ماها را هم بهه نهام سهرباز
بنویتند» (خمینهی ،رو اهلل .)4916/01/46 ،اما به نظر مهیرسهد بهه
دلیل روا ،تعریف سهنتی قهدرت در نیروههای نظهامی ،تلقهی
متقابل فرمانده و سرباز آنچنان که در درونمایه چرخهه منفهی
کامیابی فراخود گفته شد به گونههای اسهت کهه رعایهت شهنن
ایشان را با متائلی روبهرو میکند.

خداونههد ،دژ مههردم ،زینههت زمامههداران ،مایههه عههزت دیههن و
امنیّتاند» (نهجالبالغهه ،نامهه  )19بیشهتر ،آن را بهه منزلهه نیهروی
رایگانی تلقی میکنند که کارهای خود را بهه او واگهذار کننهد.
نظامیان علیال صوص در دوره خدمت سربازان در یگانههای
نظامی اغلب ،وظایف خود را به سربازان زیردست میسهپارند.
در این فطا ،هرچه سرباز ،تحصیلکردهتر است یا دارای تهوان
بیشتری در زمینه مدنظر است ،مطلوبیت بیشتری دارد.
مطاف بر این ،به نظر عدهای از مصاحبهشهدگان ،صهفت
بارز قوای نظامی ،صدور دستور و اطاعت متقابل است و وقتی
این صفت بارز نیتت نظام ،بیمعنا است؛ پس حطور عهدهای
برای فرمان بری الزامی است؛ لذا قوام فرمان دهی و فرمانبهری
در قوای نظامی ،وجود سرباز است .به عبهارت دیگهر ،وجهود
سرباز ،بتتر هویتب شی به قوای نظامی است.
محمدرضا 91 ،ساله ،دانشآموخته دکتری جامعههشناسهی

ضعفدرحرمتگزاری


سیاسی:

رضا 16 ،ساله ،دانش آموخته کارشناسهی ارشهد فقهه و حقهوق

«یكی از چیزهایی که [دربهاره سهرباز و سهربازی] بها

اسالمی:

زمان گذشته فرقی نمی کند این است که آنهها دنبهال

«سربازجماعت ،ارزش ندارد ،نه باید به او اعتنا شهود،

نیروی مفت میگردند  ...ما واقعاً سرباز نیتتیم  ...ولی

نه باید به او احترام گذاشت؛ از آن طهرف بایهد بهه او

یک نیروی مفت هتتیم».
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رضا 16 ،ساله ،دانشآموخته کارشناسیارشد فقه و حقوق
اسالمی:

قریب بهه اتفهاق سهربازان دارای تحصهیالت تكمیلهی بنها بهر
اقتطائات سنی و تحصیلی ،استقالل اقتصادی دارنهد ،مشهغول

«از نظر من [از آنجا که] مملكت به نیهروی مفهت و

به کار هتتند ،زنهدگی مشهترکی تشهكیل دادهانهد و یها بهرای

مجانی نیاز دارد و پولی هم نهدارد در برابهرش بدههد

تشكیل زندگی مشترک که اقتصاد ،یكی از پایهههای اصهلی آن

چنین قانونی را درست کردهاند».

است ،آمادهاند؛ اما سربازی سبب میشود که استقالل اقتصادی

بیاعتباریسرباز

مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افهراد مناسهب ،در زمهان
مناسب و برای کار مناسب است .مدیریت مشارکتی ،دو هدف

آنها برای دورهای طوالنی ،آن هم در بهارورترین دوران عمهر
ایشان به تنخیر بیفتد.
رضا 16 ،ساله ،دانشآموخته کارشناسیارشد فقه و حقوق
اسالمی:

عمده را دنبال میکند :ار ،نهادن به ارزشههای انتهانی و بهه

«آدم در سربازی دچار مشكالت روانهی و مشهكالت

یاری طلبیدن افرادی که با سازمان در ارتباصانهد و رسهیدن بهه

اقتصادی میشود».

هدفهای تعیینشده به کمک همین افراد .به نظر می رسهد بها
عنایت به پیشینه تحصیلی و سهنی سهربازان دارای تحصهیالت

مصطفی 16 ،ساله ،دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت
مالی:

تكمیلی ،مشارکت دادن آنها در تصمیمها ،توجه بهه ایشهان و

«مگر میشود سربازی بروی و مشكل اقتصهادی پیهدا

دریافت رأی و نظر آنها ،مصداق بارز رعایت شنن وی است.

نكنههی؟ حقههوق  10تومههانیای را کههه کرایههه رفههت و

مهدی 13 ،ساله ،دانش آموخته کارشناسی ارشهد فلتهفه و

برگشت هم نمیشود با کلی تنخیر مهیدهنهد  ...فهرد

کالم اسالمی:
«وقتی معاون نیروی انتانی از کمیتیون مهیآمهد مهن
میدیدم کهه حطهورم در آن کهارگروه علهوم انتهانی
میتواند چهقدر مهؤرر اسهت ولهی خهب ،ایهن اتفهاق
نمیافتاد چون سرباز هتتم».

مصطفی 16 ،ساله ،دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت

اگر متنهل است خر ،خودش را نمیتوانهد دربیهاورد
چه برسد به خر ،زن و بچه».

رضا 16 ،ساله ،دانشآموخته کارشناسیارشد فقه و حقوق
اسالمی:
«از امریه که برمیگشتم مجبور هتهتم بالفاصهله پهای
رایانه بنشینم و تا آخر شهب ،کارههای ویراسهتاری و
ترجمه و غیره کهنم .حقهوق سهربازی  70هزارتومهان

مالی:
«در سربازی از کهاری کهه مهیدانیهد اشهتباه اسهت و
منطقی ندارد باید فرمانبرداری کنید».

مسائلاجتماعی
پدیده سربازی بنا بر ملزومات و مقتطیات خود ،متائلی را در
زمینه های م تلف اجتماعی برای سربازان ایجهاد مهیکنهد .در
این درون مایه ،متائل اجتماعی به معنای اعم آن شامل متهائل
اقتصادی ،اشتغال ،ازدوا ،و پیشرفت علمی -است.
مسائلاقتصادی

اسههت امهها فقههط مههاهی  410هزارتومههان کرایهههخانههه
میدادم».
«پیش میآمد که با جیب کامالً خالی و فقط با کهارت
اتوبوس ،رفت وآمهد مهی کهردم و اگهر احیانهاً اتفهاقی
می افتاد هیچ پهولی نداشهتم .تصهورش شهاید راحهت
است ولی عمالً آدم وقتهی تهوی ایهن وضهعیت گیهر
میافتد نابودکننده است».

اشتغالوپیشرفتشغلیوعلمی
اکثر مصاحبهشدگان مجبور شدهاند در حالی که شاغل هتهتند
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کار را ترک کنند و بهه سهربازی برونهد؛ از ایهن رو ،موقعیهت
شغلی خود را از دست دادهاند .همچنین به دلیل مشمول بودن،

رضا 16 ،ساله ،دانشآموخته کارشناسیارشد فقه و حقوق
اسالمی:

موقعیت های پیشهرفت شهغلی و علمهی ماننهد اسهت دامههای

«سیاست های ملی ما اوالً ایجاد اشتغال و رانیاً به علت

رسمی و شرکت در کنفرانس های خارجی را از دست دادهاند.

قشر جوانی که داریم ترویج ازدوا ،است اما در عمل،

آنها همچنین بر این نكته تنکید میکردند کهه سهربازی سهبب

ازدوا ،مغایر مقررات و قوانینی است که سیتتم با آن

شده است خانمها ،راحهتتهر شهاغل شهوند و موقعیهتههای
شغلی مردان کاهش پیدا کند.
محمدرضا 91 ،ساله ،دانشآموخته دکتری جامعههشناسهی
سیاسی:
«برای من ،دوران پیش از سربازیام بتیار طول کشید.
از ایههن رو ،امكانههات اجتمههاعی زیههادی را در حههوزه
هینتعلمهی شهدن ،سهفر بهه خهار ،و فرصهتههای
مطالعاتی از دست دادم».

رضا 16 ،ساله ،دانشآموخته کارشناسیارشد فقه و حقوق
اسالمی:
«گروهی هتتیم که دوره فشرده دبیری خبر را در صدا و سیما
گذراندیم و قرار بود قرارداد است دام سیساله ببندیم .دوستان
همدوره ،هماکنون در آنجا مشغولاند اما من به علت اعزام به
خدمت سربازی ،این فرصت را از دست دادم».
محمدرضا 91 ،ساله ،دانشآموخته دکتری جامعههشناسهی
سیاسی:
«من سه تا است دامی هیهنت علمهی ،دو تها اسهت دام
سههازمانی و بههیش از  40سههفر خههارجی مههنموریتی و
فرصت مطالعاتی را از دست دادم».

کار میکند».

محمدرضا 91 ،ساله ،دانشآموخته دکتری جامعههشناسهی
سیاسی:
«از نظر مالی ،دسهتم خهالی اسهت[ .مهن و همتهرم]
رسیدیم به فروش بعطی اقالممان .کارمهان بهه اینجها
رسید؛ یعنی به جایی می رسید که بایهد بعطهی اقهالم
زندگی را [برای گذران امور] بفروشید».

عدمتعریفجنگنرم
سان تزو ( )4931در کتاب هنهر جنهگ مهیگویهد« :مهیشهود
جنگید اما مهمترین کار ،این است کهه شهما در نبهردی بهدون
جنههگ ،پیههروزی را بههه دسههت آوریههد»؛ عههالوه بههر ایههن،
محدودیتهای قدرت نظامی و تغییر اساسی تهدیدات نتهبت
به گذشته که به واسطه فناوری رخ داده ،ذهن بشر را به سمت
استفاده از قدرت دیگری سوق داده است .جنهگ نهرم ،شهامل
اقدامات روانی و تبلیغاتیای میشود که ههدف آن جامعهه یها
گروه خاصی است و وقتی که دشمن ،استكبار جههانی و تهوان
رسانهای او است ،اهمیت بیشتری مییابهد .در واقهع ،خهدمت
سربازی میتواند بتتری برای پرورش سهربازان جنهگ نهرم و
پدافند فرهنگی است.

ازدواجوحفظخانواده
یكی از سیاست های کلی نظام ،ایجهاد شهرایط مطلهوب بهرای

محمدرضا 91 ،ساله ،دانشآموخته دکتری جامعههشناسهی
سیاسی:

ازدوا ،جوانهههان اسهههت؛ در کنهههار آن ،جوانهههان خصوصهههاً

«یكی از متائل دوران آموزشی ،ذهنیت روانهی اسهت

فارغ التحصیالن تحصهیالت تكمیلهی از نظهر شهرایط سهنی و

که اصالً در این زمینه موفق نیتهتند؛ ایهنکهه دشهمن

جتمی در وضعی قرار دارند که زندگی مشترک خود را آغهاز
کردهاند یا مهیای ازدوا،اند اما سربازی ،مانع اشتغال و به تبهع،
استقالل اقتصادی آنها میشود و این امر مانع بزرگی بهر سهر
راه ازدوا ،جوانان و حف خانوادههای ایشان است.

کیتت؟ و آیا حاضری در شرایط حاضر با او بجنگی؟
ایههن آمههادگی اصههالً نیتههت؛ مههن حتههی از سههرباز
نمیخواهم که مثالً در جنهگ شههری بها ههموطهنش
مقابله کند بلكه حتی اگهر سهربازان آمریكهایی بیاینهد
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بتیاری از آنها ،آمادگی حمله به سهربازان آمریكهایی

وابتته نیتت.

را ندارند».

رضا 16 ،ساله ،دانشآموخته کارشناسیارشد فقه و حقوق

یجه
نت 

اسالمی:

سرمایههای انتانی ،مهم ترین سرمایه جوامع هتتند و مدیریت

«من میگویم در دورهای که به جهای حملهه نظهامی،

بهینه این سرمایه هها ،وجهه ممیهز جوامهع اسهت .در پهژوهش

حمله های عقیدتی ،فرهنگی و رسانهای بتهیار شهدید

حاضههر ،نظههر بههه اهمیههت بررسههی تجههارب سههربازان دارای

است چرا دوره آموزشی را به دوره آموزشی دو ماههه

تحصیالت تكمیلی که جزء سرمایههای انتانی برتر جامعه مها

فعال و پویای عقیدتی ،فرهنگی تبدیل نكنیم؟».

هتتند و نیز فقر پژوهشی این حوزه ،تجربهه زیتهته ایشهان از
دوره سربازی ،بررسهی و بهدین منظهور بها  41نفهر از ایشهان،

تجاربپایانخدمت

مصاحبه شد .پژوهشگران در مصاحبه دهم بهه کفایهت نظهری

احساسرهاشدگیوآزادی

رسیدند و مصاحبه یازدهم و دوازدهم را بهرای تنییهد کفایهت

قریب به اتفاق سربازان منجمله دارندگان تحصیالت تكمیلی،

نظری انجام دادند.

پس از پایان دوره ضرورت و دریافت کهارت پایهان خهدمت،

در ایههن پههژوهش کههه دارای رویكههرد پدیدارشناسههی در

احتاس رهاشدگی می کننهد؛ رهاشهدگی از انتظهاری طهوالنی

تحقیقههات کیفههی اسههت تجههارب سههربازان دارای تحصههیالت

برای خدمت زیر پرچم که همان طور که گفته شهد تبعهات آن

تكمیلههی از دوره سههربازی بههه چهههار دوره فراگیههر ،پههیش از

از سالها قبل از شروع رسمی خدمت سربازی آغاز مهیشهود،

خدمت ،خدمت و پایان خدمت تقتیم شهد و در نهایهت44 ،

رهاشدگی از اتمام تعهد نتبتاً طوالنی به نظام ،احتاس آزادی

درونمایه اصلی و  47درونمایه فرعی ،شناخته شد.

از اینکه زین پس اختیار زندگی فرد ،دست خهودش اسهت و
در تصمیم های او به عاملی بیرونی مهمی مانند خدمت وظیفهه

تجاربفراگیر
نگرشسنتیبهمفاهیمقدرتواقتدار
قواینظامی،آینهحکومت
ریزیوآیندهنگری


تقابلبابرنامه
تجارب پیش از خدمت

تجارب دوره خدمت

تجارب پایان خدمت

انتظارطوالنیوازدستت

ضعفدربرنامهریزیکالن

بستتترظهتتورناهنجتتاریهتتای
رفتاری
ضعفدررعایتشأنسرباز
مسائلاجتماعی
عدمتعریفجنگنرم

احستتتاسرهاشتتتدگیو

دادنفرصتها

تغییرقوانینوبرنامهریزی


آزادی

مایههایاصلیتجاربسربازاندارایتحصیالتتکمیلیازدورهسربازی
درون 
شکل -2
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ایههن پههژوهش ،جنبههههههایی از دوره سههربازی را آشههكار

اجتماع شوند (بوریل و مورگان .)10 - 43 :4969 ،بهدین ترتیهب و

می نماید که در تحقیقات پیشین و در برنامههریهزیههای دوره

بر مبنای یافته های پژوهش حاضر ،پیشنهادهای کهاربردی زیهر

سربازی ،کمتر به آن توجه شهده اسهت و مهیتوانهد راهنمهای

ارائه میشود:

مناسبی برای اطالع از دیدگاه های سهربازان دارای تحصهیالت

تدوینبرنامهراهبردی :تدوین برنامه راهبردی در قهوای

تكمیلی و دید ایشان نتبت به این دوره اسهت .ایهن پهژوهش

نظامی برای تعامل با پدیده سربازی (شامل تعیین چشهمانهداز،

میتواند مبنایی برای شناخت شهاخصههای کلیهدی عملكهرد

رسالت ،منموریت ،ههدف ،راهبهرد و برنامهه) مبهین دیهدگاه و

دوره سربازی با توجه بهه نظهر سهربازان تحصهیالت تكمیلهی

نگرش بلندمدت قوای نظامی به خدمت سربازی است .تدوین

است تا با توجه به آنها بتوان برنامهریزی جامعی با محوریهت

برنامه راهبهردی ،تالشهی مهنظم و سهازمانیافتهه بهرای ات هاذ

سرباز برای دوره سربازی کرد.

تصمیمها و مبادرت به اقدامات بنیادیای است که بهه موجهب

اصلیترین و کالنترین تجربه سربازان دارای تحصهیالت

آن ،اینکه سازمان (یا هر موجودیهت دیگهری) چیتهت ،چهه

تكمیلی ،عدم تغییر رویكردهای کالن به پدیده سربازی و عدم

میکند و چرا اموری را انجام میدهد مش ص خواهد شد .در

بازنگری و بازتعریف آن با عنایت به شرایط داخلی و خارجی

واقع ،با تدوین این برنامه ،قوای نظامی به ایهن پرسهش پاسهخ

روز است .این امر ،سبب شده است کهه ایهن پدیهده ماهیتهاً و

میدهند که سرباز کیتت و اگهر دوران خهدمت وظیفهه را بهه

مصداقاً تفاوت چندانی با ظهور و بروز اولیه خود در نود سال

سادگی مانند سیتتمی در نظر بگیهریم کهه ورودی آن ،سهرباز

پیش نداشته است .تجربهه اصهلی سهربازان دارای تحصهیالت

است ،خروجی مطلوب آن چیتت و طی چه فراینهدی قصهد

تكمیلی از پیش از خدمت ،انتظار طوالنی بهرای ادای خهدمت

دارند به آن خروجی دست یابند .به نظهر مهیرسهد تهدوین و

وظیفه است که اوالً در جایگاه عامهل بیرونهی بتهیار مهؤرر در

اجرای این برنامه ،نقش شایانی در رفع متائل مطهرو داشهته

تصمیمگیری ،مانع برنامه ریزی بلندمدت است و رانیاً در طهول

است.

سالیان متمادی ،حداقل به منزله دغدغه ای ذهنی ،مشهموالن را

تغییرنگرشقواینظامیبهسترباز :ب شهی از متهائل

میفرساید .ضعف در برنامهریزی کهالن و ضهعف در رعایهت

سربازان دارای تحصهیالت تكمیلهی ،از نگهرش نامناسهب بهه

شههنن سههرباز در دوره خههدمت ،بههه تههدارک بتههتر ظهههور

سرباز ناشی میشود .در نگاه رایج ،سرباز ،نیرویهی اسهت کهه

ناهنجاریهای رفتاری و متائل اجتماعی منجر مهیشهود و در

رغبتی به فعالیت ندارد و از آنجا که ارتباص بلندمدتی با قوای

نهایت سبب میشود که در پایان خدمت ،احتاس رههایی بهه

نظامی ندارد صرف وقت و هزینه نیز برای وی منطقی نیتهت؛

سرباز ،دست دهد .ذیالً پیشنهادهایی بهرای اصهال و ارتقهای

اما در نگرش مطلوب ،سرباز ،زینت کشور است پس نهتنها به

این دوره ارائه میشود.

خودی خود ارزشهمند اسهت و بایهد بهه دقهت از آن حفه و
نگهداری شود بلكه روزبهروز هم بایهد تهالش شهود کهه ایهن

پیشنهادها

زینت ،ارتقا یابد .تبعهاً در نگهاه مطلهوب ،سهرباز ،ارزشهمند و

اگرچه روشهای کیفی پهژوهش ،ادعهای جههانشهمول بهودن

بااعتبار است ،شنن و جایگاهش رعایت میشود ،وقت او هدر

نمیکنند و به دنبال کشف و فهم پدیدهها در بتترهای خهاص

نمیرود ،به مشكالت اقتصادیاش توجه میشود و . ...

خود هتتند اما تبادل پارادایمی سبب شده است که با تقلید از

انعطاف در آموزشها و برنامههای دوره سهربازی بنها بهه

روشهای کمّی و با رعایت روایی و پایایی پژوهش کیفهی بهه

اقتطائات :از آنجا که نوع جنگ ،بتته بهه اقتطهائات زمهانی،

دنبال افزایش حیطه صدق خود هتهتند و تبعهاً وارد مهدیریت

متفاوت است و در دوران جدیهد ،تههاجم فرهنگهی و تحهریم


آسیبشناسی تجربی خدمت نظاموظیفه از منظر سربازان دارای مدرک تحصیالت تكمیلی

69


اقتصادی ،مقدم بر جنگ نظامی هتتند ،به نظر میرسهد ایجهاد

بازنگریدرخردهسیستمآموزشی-پرورشیستربازان:

انعطاف در آموزش ها و برنامهههای دوره سهربازی عهالوه بهر

اگرچههه از رمههرات تههدوین برنامههه راهبههردی ،بههازنگری در

اینکه ابزار دفاعی روز را به دسهت سهربازان مهیدههد سهبب

خرده سیتتم آموزشی -پرورشی سهربازان اسهت امها نظهر بهه

می شود قوای نظامی و به تبع ،سربازان ،یاور نهادهای ذیربهط

اهمیت این عامل بهر آن تنکیهد مهیشهود .شهناخت م اطهب،

کشور هتتند .ذیالً به بعطی موارد پیشنهادی اشهاره مهیشهود.

بههازنگری در مفههاد درسههی و تربیههت مربیههان شایتههته از اهههم

الف -آموزشهای جنهگ نهرم :سهربازی کهه ندانهد دشهمنش

فعالیتهای بازنگری درخردهسیتتم یادشده است.

کیتت حتی اگر در کاربرد اسلحهاش بهترین است ،نمیتوانهد
عندالزوم مهدافع خهوبی از حهریم کشهورش اسهت .شهناخت

منابع

دشمن اصلی و اطالع از ابزارهای عملیات روانی ،ارر متنهابهی

آقاپور ،ا .و مصری ،م« .)4930( .بررسی ارر عوامل اجتمهاعی-

در امنیههت پایههدار فرهنگینظههامی دارد .ب -مهههارتآمههوزی:

فرهنگی بر کیفیت زندگی

در گروهی از سربازان:

سربازی می تواند برای نیروی جوان آماده به کاری کهه تجربهه

مبتنی بر آموزه های قرآنی» ،قرآن و طب ،سهال ،1

عملیاتی چندانی ندارد بتهتر مناسهبی بهرای مههارتآمهوزی و

ش  ،4ص .13-19

ورود بهتر به بازار کهار اسهت -، .گهذران سهربازی در قالهب

اسهههماعیلی ،ر .و امیهههدی ،م« .)4934( .بررسهههی تجربههههه

اردوهای جهادی :جریان فرهنگی خدمتگزاری زیبایی کهه در

حاشیهنشینی از دیدگاه حاشیهنشینان :یک مطالعهه

دهه اخیر در کشور به راه افتاده است نهتنها یادآور عقیده رهبر

پدیدارشناسانه» ،مطالعات شهری ،سهال  ،1ش ،9

کبیر انقالب در خدمت به محرومان است بلكه بتهتر مناسهبی

ص .106-473

برای پرورش نفس و انتانسازی اسهت .سهربازان مت صهص

انیتی.، ،؛ فتحی آشهتیانی ،ع.؛ سهلطانینهژاد ،ع .و امیهری ،م.

می توانند خدمتگزاران و مشاوران خوبی برای منهاطق محهروم

(« .)4961بررسی شیوع افكار خودکشی و عوامل

هتتند .د -آموزش ت صصهی نظهامی :افهزودن آمهوزش ههای

مرتبط با آن در میان سربازان» ،طب نظامی ،سهال

ت صصههی نظههامی ماننههد ورزشهههای رزمههی ،شههنا ،غواصههی،

 ،6ش  ،1ص .446-449

کوهنوردی یا تیرانهدازی حرفههای ،ههم جهذاب اسهت و ههم

انیتههی.، ،؛ فتحههی آشههتیانی ،ع.؛ سههلیمی . ،و احمههدی ،خ.

می تواند سبب پرورش سربازان مت صص شود .گفتنهی اسهت

(« .)4961ارزیابی اعتبار و روایهی مقیهاس افكهار

طبیعتاً انگیزش ،نقش مؤرری در اجرای ایهن دسهت برنامهههها

خودکشی بک ( )BSSIدر سربازان» ،طب نظامی،

دارد.

سال  ،7ش  ،4ص .97-99
جبراناقتصادیخدمتوظیفه :از آنجا که سربازانی که

با تحصیالت تكمیلی وارد خدمت وظیفه میشوند بهه نتهبت

ایروانی ،م ..و خداپناهی ،م .)4964( .روانشناسهی احتهاس و
ادراک ،تهران :سمت.

سایر سربازان ،سن بیشهتری دارنهد اغلهب آنهها بهه اسهتقالل

بوریهههل ،گ .و مورگهههان ،گ .)4969( .نظریههههههههای کهههالن

اقتصادی رسیدهاند و اگهر متنههل هتهتند اسهتقالل اقتصهادی،

جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان :عناصهر

اهمیت بتیار زیادتری برای ایشان مییابد .چنین افرادی نهتنها

جامعه شناختی حیات سازمانی ،ترجمه :محمدتقی

نیازمند حداقل هزینه زندگی روزانه خود و خانوادهشان هتتند

نوروزی ،تهران :سازمان مطالعهه و تهدوین کتهب

بلكه مایل اند هزینه فرصت فعالیت اقتصهادی شهان نیهز جبهران

علوم انتانی دانشگاهها (سمت).

شود.

بیههرو ،آ .)4971( .فرهنههگ علههوم اجتمههاعی ،ترجمههه :بههاقر
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ساروخانی ،تهران :کیهان.

پرویههزی ،س.؛ صلصههالی ،م .و ادیههب ،م .)4963( .روشهههای
تحقیق کیفی ،تهران :بشری.
پنجهههبنههد ،م.؛ تیمههوری . ،و شههكرایی ،م« .)4967( .بررسههی
ارتبههاص هههوش بهها میههزان سههازگاری در سههربازان
قرارگاه بیمارستان بعثت نهاجها» ،ابهنسهینا ،سهال
 ،40ش  ،1ص .41-41

سان ،ت .)4931( .هنر جنگ ،تهران :سیته.
سههتوده ،ه .)4979( .مقدمهههای بههر آسههیبشناسههی اجتمههاعی،
تهران :آوای نور.

صدری افشار. ،؛ حكمی ،ن .و حكمی ،ن .)4961( .واژهنامهه
فنی ،تهران :نیلوفر.
فارسی ،ز.؛ جباری موروئی ،م .و عبادی ،ع« .)4961( .بررسهی
وضعیت سالمت روانهی سهربازان مراجعههکننهده

جفههره ،م .و بابابیههک ،ر« .)4963( .اسههتراتژیهههای مههدیریت

سرپایی به یک کلینیک نظهامی در تههران» ،مجلهه

تعارض و ساختار سهازمانی» ،مهدیریت کتهب و

علمی-پژوهشی دانشهگاه علهوم پزشهكی ارتهش

کار ،سال  ،1ش  ،7ص .149-463

جمهههوری اسههالمی ایههران ،سههال  ،1ش  ،9ص

حیدری ،م.؛ آزما ،ک.؛ عمهادیفهرد ،ر.؛ ناصهح ،ا .و ابوطهالبی،

.390-319

ش« .)4966( .بررسههی تغییههرات ایجادشههده در

فتحههیآشههتیانی ،ع .و اسههالمی« .)4960( . ،ارزیههابی عوامههل

تناسب هوازی و تحمل عطالنی سربازان ارتهش
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