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 چکیده 
های خدمت وظیفه در ارتقاء انسجام اجتماعی شناخت آسیببا هدف  کاربردی، این تحقیق

. جامعه آماری یک مطالعه توصیفی و با رویکرد آمیخته انجام شد صورتبه ،جمهوری اسالمی ایران

 امور سال سابقه کار در 15مسائل نظامی در داخل و خارج آجا با حداقل نظران صاحبشامل 

با  خدمت است. سابقهحداقل یک سال  باگانه آجا چهارکارکنان وظیفه نیروهای فرماندهی، و 

نفر  384حجم نمونه کارکنان وظیفه  ، ونفر 59نظران صاحباستفاده از جدول مورگان حجم نمونه 

 و تی استیودنتهای کلموگروف اسمیرنوف، آزمون ها از آزمونداده وتحلیلتجزیه در تعیین شد.

 ازجمله های ساختار سازمانی خدمت وظیفهترین آسیبمهم انیپا درو  آزمون پیرسون استفاده شد

کارگاه مدیریت منابع انسانی کشور برای شناسایی سالمت،  عنوانبهعدم توجه به دوره سربازی 

ها و عدم تناسب الگوی فعلی خدمت سربازی با شرایط کشور، عدم تثبیت در مهارت ها،توانمندی

 انون مربوط به خدمت وظیفه عمومی و موارد دیگر احصا شد.قانون خدمت وظیفه و یا تعدد ق

 های کلیدی:واژه
 . یسازمان یشناسبیآس ،یانسجام اجتماع فه،یخدمت وظ ،شناسیبیآس
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 مقدمه
آن اجتماع به شمار  یعوامل دوام و بقا ینترمهماز  یمل یاتحاد و همبستگ ،یدر نظام اجتماع

را در جامعه مخدوش سازد، خطر و  یمل یکه اتحاد و همبستگ ی. هرگونه حرکت و اقدامدآییم
 عنوانها بهها و ملتکه دولت روستینازا. رودیآن به شمار م تیموجود یبرا یدیتهد

 یکه همبستگ رندگیمی به کار ییرفع خطرها یمکانات خود را براتوان و ا یتمام یمل واحدهای
مناسب،  یابزارها یرگیکارمختلف و با به یهابه روش کوشندیو م کندیم دیها را تهدآن یمل

دارد که آن را از  یفردمنحصربه هاییژگیو رانیکنند. جامعه ا تیرا تقو یمل یاتحاد و همبستگ
. دآییمتکثر به شمار م ایجامعه رانای شناسانه،. با نگاه جامعهسازدیم زیمتما گریجوامع د
)احمدی،  است رانیجامعه ا هاییژگوی از مختلف و گوناگون مذاهب ها،زبان ها،تیوجود قوم
 یجامعه آمار نیاز ا یواقع اینمونه زین فهیخدمت وظ طیمح ترکوچک. در اندازه (54،1390

 یزریبا برنامه توانیاست که م هاییاز فرصت یکی یافراد ذکور کشور است. خدمت سرباز
 نیبر دکتر مؤثربرداشت. اصوالً در عوامل  کشور گام یمناسب در جهت ارتقاء انسجام اجتماع

 یانسان یروین یبرخوردار است. محور اصل یانیبن تیاهم از یانسان یرویدر هر کشور،  ن یدفاع
 .(23،1391)شریفی،  است یفهوظبر اساس کارکنان  ینیزم یروین ژهویبه هاارتش

هر فرد مذکر،  یبرا یسرباز ای یفهوظنظامدوره خدمت  ،یعموم فهیاساس قانون خدمت وظ بر
و نظام  یارض تیدفاع از استقالل و تمام»قانون آمده است:  نیا 1است. در ماده  یقانون یفیتکل

است و  یرانیهر فرد ا یو مل ینید فهیو جان و مال و ناموس مردم، وظ رانیا یاسالم یجمهور
 فهیمکلف به انجام خدمت وظ ران،یا یاسالم یاتباع ذکور جمهور هیکل فه،یوظ نیا یرادر اج
را جز در  یعموم فهیفرد مشمول خدمت وظ چیقانون هستند و ه نیدر برابر مقررات ا یعموم

 . (45،1392)قربانی،  از خدمت معاف کرد وانتیقانون نم نیموارد مصرحه در ا
 تلقی سازمان بهبود  طرح یک استقرارجزء  ترینحساس عنوانبهسازمانی اغلب  شناسیآسیب

 ارتقای برای موفق هایسازمان و هاشرکت که اقداماتی ترینمهم از یکی ،روینازا. گرددمی
 و  صحیح شناسیآسیب. است موقعبه و صحیح شناسیآسیب دهند،می انجام خود اثربخشی

 خود سازمان جاری مشکالت و مسائل از همواره که دهداین امکان را به مدیران می موقع،به
 مساعیتشریک فرایند سازمانی، شناسیآسیب. کنند جلوگیری آن شدن حاد از و باشند مطلع
 اطالعات آوریجمع منظوربه سازمانی شناسیآسیب مشاوران یا مشاور و سازمان اعضای میان

  اطالعات وتحلیلتجزیهدر مورد مشکالت اساسی سازمان و دالیل آن،  وطمرب و مناسب
 سطح دو در مشکالت بندیدسته و آمدهعملبه هایتحلیل از گیری، نتیجهشدهیآورجمع

 مشکالت رفع راستای در الزم هایگیریجهت خصوص در پیشنهادها ارائه و تخصصی و عمومی
 . (73،1389)جنیدی،  است شدهیبنددسته
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 یجمهور یدر ارتقاء انسجام اجتماع فهیخدمت وظ هایبیآس شناختی پژوهش هدف اصل
در  فهیخدمت وظ یساختار سازمان هایبیشناخت آسو اهداف فرعی شامل:  است رانیا یاسالم

در ارتقاء  فهیخدمت وظ ی( سازمانییرفتار )محتوا هایبیشناخت آسی؛ ارتقاء انسجام اجتماع
در ارتقاء انسجام  فهیخدمت وظ ی( سازماننهی)زم طیمح هایبیشناخت آسو  یانسجام اجتماع

ها و فرضیه سؤاالتشود. که بر اساس اهداف اصلی و فرعی می رانیا یاسالم یجمهور یاجتماع
 مشخص گردید.

 

 تحقیقمبانی نظری 
 هایدهیاست که در بروز بحران در پد یعوامل شهیعلل و ر ییاز آن شناسا منظور: شناسیبیآس

را مختل سازند.  هادهیپد یو کارآمد یروند بالندگ تواندیعوامل م نیمختلف نقش دارند و ا
و  هاستتیو فعال هادهیپد یعیبحران در روند طب ایعلل رکود  افتنی یشناسبیهدف از آس

 سودمند و بخشاثر تعامل منظوربه هاداده آوریجمع از مندنظام ستا یندیفرآ شناسییبآس
)مانزینی،  در سازمان یطیمح هایتمحدودی و هافشار ها،حل مشکالت، چالش راستای در

1385 :12) . 
جان در  یکردن، تا پا فشانیباختن سر، جان یدر لغت به معنا یسرباز خدمت :فهیوظ خدمت
 هایرویموقت در ن ای یخدمت دائم امروزی اصطالح در اما. است باختنو جان ستادنیرزم، ا

 18)مثالً  یاز کشورها مردان را که به سن خاص ی. برخشودیم دهینام سربازی ها،مسلح کشور
از کشورها  ی(؛ و در برخرانی)مانند ا کنندیاعزام م یسرباز فهیظبه خدمت و رسندیسال( م

 . (15،1391)موسوی و محبوب،  وجود دارد زیزنان ن یاجبار برا نی)مانند کوبا( ا
چند  نیمتقابل، ب یتمسئولجامعه و احساس  کیتمام افراد  نیموجود ب وندیپ :یاجتماع انسجام

 یاست. انسجام اجتماع یبر اراده و آگاه یمبتن تیاحساس مسئول نیچند گروه، که ا اینفر 
 .(21: 1394میرزایی، کند )سرلک و یم نییجامعه را تب کیاست که نوع رابطه افراد  یمفهوم

 از منظم و مندجامع، نظام ینیاست از کسب شناخت و بازب عبارت :یسازمان یشناسبیآس
ها و شناخت تنگناها و مشکالت سازمان تا از رهگذر با حاصل از آن جیسازمان و نتا هایتفعالی

در جهت  و، یریجلوگ یسازمان وریاز حاد شدن مشکالت و کاهش بهره ،ییکارهاارائه راه
 . (45: 1388)سجادی،  برداشته شود یمؤثر گام یسازمان بخشیاثر یارتقا

سازمان است که  یرانسانیو غ یکیزیف طیتمام عناصر، عوامل و شرا یرندهدربرگ :یساختار عوامل
 یو ماد یکیزیچارچوب، قالب، پوسته و بدنه ف ،یوستهپهمبهخاص و  بیبا نظم، قاعده و ترت

در  یخاص بیکه با ترک یو فن یاطالعات ،یمال ،یتمام منابع ماد نی. بنابراسازدیمسازمان را 
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: 1394)سرلک و میرزایی، رندگییقرار م یجزء شاخه ساختار شوند،یم یسازمان جار یبدنه کل
22). 

سازمان را  طیهستند که مح سازمانیبرون یطیو عوامل مح طیشرا (:اینهی)زم طیمح عوامل
 ایمتقابل دارند و خارج از کنترل سازمان هستند. هر نظام  یرتأثبا سازمان  کنند،یاحاطه م

است. از  یدر کنش و واکنش دائم یطیمح هایخود همواره با نظام ژهیو گاهیدر جا یسازمان
 نسبت سازمان مناسب و موقعو واکنش به میتنظ ،یکه امکان برقرار یهمه علل و عوامل رو،نیا

 (.23همان، ) شوندیم دهینام طیمح ای نهیزم آورند،یم فراهم را هانظام رسای به
ارتباط  ،یرفتار یدر سازمان است که هنجارها یعوامل و روابط انسان شامل :یرفتار عوامل

عوامل  نیا .هنددیم لیسازمان را تشک یاصل یو محتوا یوستهپهمبه ژهیو یو الگوها یررسمیغ
که  ییرهایو هرگونه عوامل و متغ شوندیم یو زنده سازمان تلق بخش یاییپو درواقع ییمحتوا

و  ی. عوامل ساختاررندگییشاخه قرار م نیباشند در ا یانسان یروین همربوط ب میمستق طوربه
 (.24همان، )سازمان هستند  ستمیس یو محصور در مرزها یسازماندرون ،یرفتار

ای از واحدها یا عناصر مرتبط به هم واژه سیستم که به نظام ترجمه شده است به مجموعهنظام: 

در ارتباط و تعامل با یکدیگر فعالیت  شدهنییتعتأمین اهداف از پیش  منظوربهاشاره دارد که 

 (. 48، 1378کنند )قوام، می

های اجتماعی؛ سیستم ها و نقشمجموعه پایگاه از است عبارتنظام اجتماعی: نظام اجتماعی 

 و. سیستم اجتماعی دربردارنده نهادها استها و افراد اجتماعی کنش متقابل بین شخصیت

اجتماعی است که کارکردشان تولید عدالت و مشروعیت اجتماعی است. هدف  یهاسازمان

اصلی پارسونز در بحث سیستم اجتماعی طرح سیستم واحدی است که ترجیحاً در آن کلیت 

متوجه این است که چگونه  وجودنیباایابد. تحلیل پارسونز گر در سیستم تجلی میعمل کنش

کند گر را خلق یا ایجاد میاینکه چگونه سیستم کنشکند. نه گر را کنترل میسیستم کنش

 (.76، 1374)ثالثی، 
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 شدهانجامپیشینه تحقیقات ( 1جدول )

 هاشناسیروش افق زمانی اهداف کشور

 ایران
بهبود  یهاوهینقش و شتعیین و شناسایی 

و  اتیبر آ یدر اجتماع؛ با نگاه یسرباز
 یاسالم اتیروا

 سال 15

 قی  تحق روشی، کاربرد قینوع تحق
 روش، خت ه یآم ک رد یب ا رو  یفیتوص

و  یدانمی   اطالع   ات  آوریجم   ع
 یآورجم  ع یو ابزاره  ا ایکتابخان  ه

 و اسناد مصاحبه، نامه،پرسش: شامل
 .رهغی و مدارک

 توان موارد زیر را ذکر نمود:در این مقاله می شدهارائهآثار محتمل از اجرای پیشنهادات  ازجملهنتیجه تحقیق: 

ها با دانش اینکه خدمت سربازی بار آموزشی باالیی دارد خود فرزندانشان را ترغیب نموده ت ا از دو س ال   خانواده (1

 بیاورند.     دست به چندسالهای خدمت مقدس سربازی تجربه

 آن یایمزا ازغائب به خاطر استفاده  مشموالن وبرگشتن سربازان فراری  (2

واکسینه نمودن سربازان در مقابل حمالت فرهنگی و جنگ نرم دشمن )اعتیاد، ایدز، بی بند و ب اری اخالق ی، و    (3

)... 

 واکسینه شدن کشور در مقابل حمالت نظامی و جنگ نرم دشمن.   (4

ه ای  ها نیز، خام و اسیر توطئهترین نیرنگتربیت افراد دلسوز، توانمند و مطیع برای مدیریت کشور که با سخت (5

 دشمن نخواهد شد. 

  "یک فرصت برای آموزش زندگی بهتر"به  "سال از عمر 2سربازی سوختن "باور  رتغیی (6

 آمادگی فرد برای زندگی شغلی و آینده کاری جوانان.    (7

 آمادگی فرد برای زندگی اجتماعی خوب و کسب فضایل.    (8

 ایران
 یخدمت س رباز  یفعل یالگو یشناسبیآس

 -یاس  الم یالگ  و ه  ایس  تهیو با یاجب  ار
 خدمت یرانیا

 سال 5

 ک  ردیب  ا رو یفیتوص   قی  روش تحق
اطالع ات   آوریروش جم ع  خته،یآم
 یو ابزاره  ا ایو کتابخان  ه یدانی  م

 نام  ه،ش  امل: پرس  ش  یآورجم  ع
 .رهغی و مدارک و اسناد مصاحبه،

 از: اندعبارتنتیجه تحقیق: خالصه نتایج و پیشنهادات این تحقیق 

 ای شدن بخش عمده خدمات نظامی و انتظامیحذف خدمت سربازی اجباری به شکل کنونی و حرفه -1

 گسترش آموزش نظامی عمومی و سازماندهی نیروهای ذخیره -2

 هت افزایش سطح سرمایه انسانی و اجتماعیطراحی الگوی خدمت اجتماعی اجباری با کارکرد آموزشی و در ج -3

 

 

 شناسی پژوهشروش
در ارتقاء انسجام  فهیخدمت وظ هایبیآس افتنیدر صورت  رایز ،است یکاربرد قینوع تحق
 یاسالم یارتش جمهور دیعا یعمل یسودمند توانیآن، م یریکارگبهو  رانیا یاسالم یجمهور
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و  یفیها )کداده ختهیآم وتحلیلتجزیه کردیبا رو یفیتوص قیو کشور خواهد شد.  روش تحق رانیا
در داخل و  نظامی مسائل نظرانشامل دو گروه، گروه اول صاحب موردمطالعه. جامعه است( یکم

سال سابقه کار  15ارشد و  یحداقل مدرک کارشناس یکه دارا رانیا یاسالم یخارج ارتش جمهور
 کمدر یدارا فهیکارکنان وظ گر،یو گروه د باشندیم فهیو ارتباط با کارکنان وظ یدر امور فرمانده

شده باشد، که شامل  یسال از مدت خدمت آنان سپر کیو باالتر که حداقل  سانسیل یلیتحص
. است یتیمالحظات امن تیبا رعا  ییو پدافند هوا ییایدر ،ییهوا ،ینیزم یروهاین فهیکارکنان وظ

نفر بوده که پس از مراجعه به جدول مورگان حجم نمونه  70 نظرانصاحبحجم نمونه تعداد 
 یروهایدر ن یفهوظانجاممشغول  قیجامعه تحق فهیشدند. تعداد کارکنان وظ نیینفر تع 59ق یتحق

نفر بودند که برابر جدول مورگان تعداد حجم   10000 یباال یاسالم یچهارگانه ارتش جمهور
 یو ابزارها ایو کتابخانه یدانمی هااطالعات و داده آوریمعج. روش دندیگرد نیینفر تع 384نمونه 
 رهغی و مدارک، و اسناد نظران،صاحب با مصاحبه نامه،پرسش: شامل هااطالعات و داده یآورجمع
  .است

 

 هاداده وتحلیلتجزیه
از مطالعه منابع و مصاحبه با  شدهآوریجمعاطالعات  وتحلیلتجزیهحقیق حاضر ابتدا از طریق ت

کیفی، قرار گرفت و سپس از آمار توصیفی )پرسشنامه(،  وتحلیلتجزیهنظران مورد صاحب
ی آن است. این فصل هادادهی مهم هر تحقیق تحلیل هاقسمتیکی از استفاده گردیده است. 

بخش اول،  ی پرسشنامه است. درهاعاملشامل دو بخش تحلیل آماری، بخش بررسی و ارتباط 
و ای، شاخص مرکزی میانگین میله جدول توزیع فراوانی،نمودار ها ازدادهتوصیف  منظوربه

ها، از داده وتحلیلتجزیهبرای پراکندگی انحراف استاندارد استفاده شد. در بخش دوم  شاخص
 یگیرمدل اندازه تمیالگورها و برای آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای تعیین توزیع طبیعی داده

جداول  وتحلیلتجزیهنتایج حاصل از  استفاده گردید. آماری وتحلیلتجزیه افزارهاینرم قیاز طر
 زیر ارائه شده است: صورتبهمربوط به عوامل ساختاری در چند جمله 

مربوط به عوام ل   سؤاالتنفر از کارکنان وظیفه به  108نظران و تعداد نفر از صاحب 121تعداد 

 ارکن ان وظیف ه در مقایس ه ب ا     کآم اری،   ازنظ ر ان د. یعن ی   داده« خیل ی ک م  »ساختاری پاسخ 

معنادار بر روی انس جام جمه وری    تأثیرنظران بیشتر معتقد هستند که عوامل ساختاری صاحب

به وج ود  نفر از کارکنان وظیفه  132نظران و تعداد نفر از صاحب 162اسالمی ایران دارد. تعداد 

ان د. ای ن   داده« خیلی زیاد»رابطه میان عوامل ساختاری با انسجام جمهوری اسالمی ایران نمره 

 نظران به وجود این رابطه باور دارند.به این معناست که کارکنان وظیفه کمتر از صاحب
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های در حوزه راهبرد نامشخص بودن نقش و جایگاه سربازی در راهبرد دفاعی کشور، محدودیت

خدمت  یزیربرنامهگذاری، طرح و منابع، عدم وجود متولی مناسب سیاست ینتأماقتصادی و 

یک موضوع اساسی و عدم توجه به دوره  عنوانبهسربازی، عدم تبیین موضوع سرباز و سربازی 

، هایتوانمندکارگاه مدیریت منابع انسانی کشور برای شناسایی سالمت،  عنوانبهسربازی 

و عدم تناسب الگوی فعلی خدمت سربازی با شرایط کشور، و در حوزه ساختار عدم ها مهارت

ها تثبیت در قانون خدمت وظیفه و یا تعدد قانون مربوط به خدمت وظیفه عمومی، محدودیت

در نحوه برخورد با غائبین، عدم کفایت ساختار وظیفه آجا در انجام مأموریت، ساختار سازمانی 

ر دیپلم، عدم وجود ساختار مبتنی بر تخصص، طوالنی بودن مدت خدمت مبتنی بر دیپلم و زی

های تخصصی مشمولین، وظیفه، افزایش مشمولین معاف از رزم، تغییر شدید در ترکیب گروه

های مذهبی و دینی و قومی و عدم پذیرش درصد مشمولین، وجود اقلیت30غیبت حدود 

های نیروهای مسلح، عدم توسعه سیستم ها، عدم تعامل سیستمی مناسب در بینمتناسب آن

ریزی مناسب با نبود برنامههای دولتی، احضار و اعزام، اشتغال مشمولین وظیفه در سازمان

توجهی به تفکر ساختارگرایانه، ضعف در ساختار، اعمال سلیقه در اجرایی کردن ساختار، بی

ساختار سازمانی ارتش،  تحوالتدر ساختار سازمانی،  مراتبسلسلهساختار موجود، وجود 

متفاوت سازمانی  یهافرهنگخردهتغییرات و تحوالت فناوری نوین و تجهیزات نظامی، وجود 

پایین بودن حقوق و های مختلف ارتش همچنین در حوزه نظام پرداخت حقوق و مزایا، در یگان

زان برای لباس، به دلیل کمبود اعتبارات، تحمیل هزینه به خانواده سربا مزایا کارکنان وظیفه

های نگهداری سربازان در نیروهای مسلح، نبود بودجه و عدم ینهزخوراک، و تردد، باال بودن ه

موقع و ناکافی بودن و نامرغوب بودن تخصیص اعتبارات هزینه ایاب و ذهاب و عدم واگذاری به

سربازی بر تأثیر اقتصادی خدمت ، البسه، جیره استحقاقی با توجه به محیط و نوع خدمت

های اقتصادی در دوران خدمت برای مشموالن و مشموالن و خانواده آنان، عدم تأمین حداقل

احساس فقر و تنگدستی بین سربازان، تأخیر در زمان ورود و جذب جوانان به بازار کار و 

ای و بهداشتی دوران خدمت سربازی از های اقتصادی در جامعه و مشکالت تغذیهفعالیت

های ساختاری خدمت وظیفه،  باشند. در حوزه قوانین و مقررات آسیباین عامل می ینترمهم

ها بر تقدس خدمت سربازی، عدم ثبات در منفی برخی از آن یرتأثهای متعدد و وجود معافیت

مقررات وظیفه عمومی، پایین بودن مقبولیت و مشروعیت الگوی فعلی خدمت وظیفه، وجود 

ن فرار از خدمت، وجود قانون تجدید دوره برای فراریان بیش از شد و لوثهای متعدد بخشش
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ماه و استرس برای بازگشت به خدمت، و عدم تمکین به مقررات وظیفه عمومی توسط 6

ها عدم پرداخت حقوق سربازان برابر مقررات ، بیمه خانواده کارکنان وظیفه، استفاده سازمان

العاده مگانی، پرداخت حق مأموریت و فوقکارکنان وظیفه از امکانات دولتی و وسایل ه

عدم وجود قوانین مناسب برای سربازان مناطق محروم، نبود های کارکنان وظیفه، مأموریت

در خصوص چینش سازمانی، خأل قوانین و مقررات و گاهی تند بودن آن،  یباالدستاسناد 

 سربازی اشاره گردیده است.قوانین و مقررات پیچیده و متراکم و قابل تفسیر مرتبط با خدمت 

ها و نیاز به تغییر در سبک آموزش و استفاده های کاربردی، قدیمی بودن آموزشکمبود آموزش

هایی که کارکنان وظیفه پیش از خدمت در از تجهیزات جدید. عدم توجه به جامعه و محیط

 اند. آنجا رشد یافته

های مسائلی از قبیل ایجاد نارضایتی در میان جوانان، اخالل در تشکیل خانواده، بروز آسیب

های اخالقی و عقیدتی، اجتماعی نظیر غیبت و فرار از خدمت سربازی، بزهکاری، رواج ناهنجاری

این  ترینمهمو...، از  شدهبیتخروری پایین سربازان وظیفه، هویت اجتماعی بازدهی و بهره

ای )اعم از مطبوعاتی و های رسانههایی چون حجم انبوه گزارشآیند. نشانهمی حساببهئل مسا

ها و حواشی های دیداری و شنیداری( پیرامون مسئله سربازی، معافیتمنتشره در رسانه

توان ها و مشمولین به سازمان وظیفه عمومی را میاجتماعی آن و نیز مراجعات مکرر خانواده

های ایشان هایی درباره سربازی برای بسیاری از پسران جوان و خانوادهد نگرانیناشی از وجو

ای از سوی جانبهدانست. گستردگی ابعاد این پدیده حاکی از آن است که اگر توجه همه

رفتن کلیت  سؤالمسئولین به این مسئله صورت نگیرد، پیامدهای منفی متعددی چون زیر 

ذهنیت منفی  آمدن دیپدیک وظیفه دینی و ملّی و  عنوانهبنظام وظیفه عمومی و سربازی 

نسبت به نیروهای نظامی و انتظامی و حتی کلیت نظام سیاسی جمهوری اسالمی، به سبب 

 .تجربه ناخوشایند افراد از دوران سربازی را به دنبال خواهد داشت

 دوم: سؤالمربوط به فرضیه و  وتحلیلتجزیه

زیر ارائه  صورتبهجداول مربوط به عوامل رفتاری در چند جمله  وتحلیلتجزیهنتایج حاصل از 

 شده است:

مربوط به عوامل  سؤالنفر از کارکنان وظیفه به  173نظران و تعداد نفر از صاحب 61تعداد 

آماری، کارکنان وظیفه اعتقاد دارند که ارتباط  ازنظر. بنابراین اندداده« خیلی کم»رفتاری نمره 

عوامل رفتاری و انسجام جمهوری اسالمی ایران وجود ندارد. این ارتباط برای معناداری میان 
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ها نمره خیلی کم را به این رابطه زیرا تعداد کمتری از آن رسدمیبه نظر  ترقوینظران صاحب

مربوط  سؤاالتنفر از کارکنان وظیفه به  214نظران و تعداد نفر از صاحب 76. و تعداد اندداده

. این نتیجه آماری بسیار در علوم نظامی اهمیت اندداده« خیلی زیاد»تاری نمره به عوامل رف

 اندبودهنظران بر این باور که کارکنان وظیفه با اختالف نسبت به صاحب کندمیدارد زیرا بیان 

 .کندمیکه عوامل رفتاری نقش بسیار مهمی را در انسجام جمهوری اسالمی ایران ایفا 

بودن، پایین بودن تجربه فرماندهان جوان، تعصبات بیجای  یمراتبسلسهدر  طیوتفرافراط

دستورات، عدم جداسازی بر اساس مدرک تحصیلی و  یوچراچونیبفرماندهان جوان در اجرای 

ترین پایین عنوانبهنسبت به کارکنان وظیفه  توانمندی کارکنان، نگرش مدیران و فرماندهان

عضی از فرماندهان جوان، آشنا نبودن بعضی از فرماندهان سطح سازمان، سبک غلط مدیریت ب

 های انسانی ) مهارت چگونگی مدیریت منابع انسانی(، برخوردهای به مهارت

 ترین پایین عنوانبهرفتار آمرانه فرماندهان با سربازان ای، خشن و تند با سربازان، سلیقه

یت سربازان در طول خدمت، به شأن و منزلت و شخص توجهییبهای خدمتی ارتش، رده

اجباری بودن خدمت سربازی، پایین بودن دقت و سرعت در انجام و رسیدگی به وضعیت 

نامناسب و  یبرخوردهاسربازان، ضعف در معاینات و اعزام سربازان بیمار در طول خدمت، 

مشاغل  یبندطبقههای خدماتی و مشاغل سطح پایین، عدم سربازان در فعالیت یریکارگبه

بسیار  عواملامر مهم تربیت نیروی انسانی و تنوع کارکنان وظیفه از  یچیدگیپکارکنان وظیفه، 

عدم آمایش سرزمینی صحیح در تعیین محل خدمت و یگان خدمتی  مهم و حائز اهمیت است.

بندی و جداسازی کارکنان وظیفه بر اساس توانمندی و کارکنان وظیفه و عدم انجام طبقه

ها، فرار و یلی، عدم سازگاری سربازان با فرهنگ سازمانی که باعث ایجاد افسردگیمدرک تحص

های تکراری، عدم نگاه به شود. آموزشجوئی از سازمان میغیبت و خودزنی و دیگرزنی و انتقام

-ترین آسیبو اتالف وقت از مهم یهودگیباحساس  ای، همچنینسربازی حرفه عنوانبهسربازی 

 باشند. در ارتقاء انسجام اجتماعی می هیفوظهای خدمت 

ترین مشکالت نظام وظیفه عمومی در شرایط کنونی و آینده نزدیک، عدم تناسب یکی از مهم

آن با توسعه کمی نظام آموزش عالی است. این ناهماهنگی خود را به دو صورت کلی نشان داده 

 است:

ترین وظایف سربازی نظیر نگهبانی و و کلیدی نیترمهمکاهش سربازان دیپلم وظیفه؛ که  -

 پاسداری را بر عهده دارند. 
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 های سازمانی مناسب.  کرده در جایگاهعدم تخصیص بهینه نیروهای متخصص و تحصیل -

ش دن منف ی،   همین دو پدیده کافی است، تا مسائل اجتماعی مهمی چون نارض ایتی، اجتم اعی  

ها، کرده تشدید شده و نیز به تواناییمولین وظیفه تحصیلفرار از خدمت، غیبت و... در میان مش

 در مشاغلی نظی ر پاس داری لطم ه وارد ش ود.     خصوصبههای نظامی ها و وظایف سازمانقابلیت

ی نیروهای وظیفه دارای تحصیالت عالی به دلیل کسب م درک تحص یلی، هزین ه    کهنیاضمن 

هایی چون نگهبانی، پاس داری و مرزب انی ب ه    یتاقتصادی باالتری را برای انجام مأمور -اجتماعی

ه ای توس عه کم ی    نیروهای مسلح تحمیل خواهند کرد. در چنین شرایطی بازنگری در سیاست

های تشویقی برای اعزام به خدمت س ربازی جوان ان در پای ان    آموزش عالی و نیز اعمال سیاست

یک ی   .قرار گیرد گذاراناستیسو  گذارانتواند در دستور کار قانوندوران تحصیالت متوسطه می

اخ تالف  « کردگان از خدمت وظیفه عم ومی نارضایتی تحصیل»از علل وجود نگرانی از گسترش 

گیر بازنمایی و منزلت اجتماعی سرباز و دانشجو است. برای جوانانی که در س ن اع زام ب ه    چشم

رقاب ت   ب ا س ربازی   ین وع ب ه های دیگری نیز وجود دارد، ک ه  وظیفه قرار دارند، انتخابخدمت 

گاه یک رقابت برابر نیست. در شرایطی که برای بسیاری از جوانان و کنند. اما این رقابت هیچمی

س از و کلی دی مط رح    یک ارزش غایی، سرنوشت عنوانبهها ارزش تحصیالت دانشگاهی خانواده

یگ اه اجتم اعی   شود. مقایسه جاشده است، رفتن به سربازی نوعی تحقیر اجتماعی محسوب می

تواند گویای این مسئله باشد. این تحقیر هم برای کس انی  می یخوببهدانشجو و سرباز در جامعه 

اند )محروم از تجرب ه فض ای دانش جویی( و ه م ب رای      که از ادامه تحصیالت دانشگاهی بازمانده

و مقبولی ت  التحصیالن سرباز )دانشجویان سابق( وجود دارد. سطح ب االی احت رام، منزل ت    فارغ

 .گذارندها به دانشجویان میاجتماعی که افراد جامعه و خانواده

 سوم: سؤالمربوط به فرضیه و  وتحلیلتجزیه

زیر ارائ ه   صورتبهجداول مربوط به عوامل محیطی در چند جمله  وتحلیلتجزیهنتایج حاصل از 

 شده است:

مربوط به عوام ل   سؤاالتنفر از کارکنان وظیفه به  129نظران و تعداد نفر از صاحب 107تعداد 

نظران معتقد هس تند ک ه   ، تعداد کمتری از صاحبدرنتیجه. اندداده« خیلی کم»محیطی پاسخ 

نظ ران  عوامل محیطی با انسجام جمهوری اسالمی ایران ارتب اط معن ادار دارد. بن ابراین ص احب    

نظ ران و  نف ر از ص احب   167تعداد    ود این ارتباط اعتقاد دارند.بیشتر از کارکنان وظیفه به وج

نسبت « خیلی زیاد»مربوط به عوامل محیطی نمره  سؤاالتنفر از کارکنان وظیفه به  175تعداد 
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نظران اعتقاد دارند که عوامل محیطی ب ا انس جام   . یعنی کارکنان وظیفه بیشتر از صاحباندداده

 معنادار و سازنده دارد. جمهوری اسالمی ایران رابطه

تاکنون در جهت پاسخگویی به مسائل سربازی از منظرهای متفاوت اجتماعی، سیاسی و نظ امی  

های گوناگونی در قالب کارهای پژوهش ی و تص ویب ق وانین ص ورت گرفت ه اس ت.       اندیشیچاره

وره کارهایی چون حذف خدمت وظیفه با توجه به تجربیات کشورهای دیگر، ک اهش ط ول د  راه

های عاش ورا،  های دیگری مثل گردانسربازی، طرح خرید خدمت سربازی، جایگزینی آن با طرح

 کی  چیهرسد اند که به نظر میها بودههایی از این پاسخاصالح و تعدیل وضع موجود و...،  نمونه

حل اساسی و منطقی، در میان مسئولین نظامی و امنیتی و مدیران اجرایی مقبولیت راه عنوانبه

عاملی که به شکس ت ه ر ی ک از     ترینمهماند. شاید بتوان گفت نداشته و ضمانت اجرایی نیافته

 الساعه بودن مسائل سربازی است.و تصور خلق یخیتار ریغها انجامید، شناخت حلاین راه

 توان به شرح زیر دانست:  ها را میوظیفه از نگاه خانواده تهدیدهای خدمت

ه ای اجتم اعی نظی ر اعتی اد و س ایر      دوری فرزندان از کانون خ انواده و احتم ال ب روز آس یب    

ه ای فرزن د ب ه خ انواده در     انحرافات، فشار م الی ناش ی از ت أمین م الی س رباز و قط ع کم ک       

 و رفاهی فرزند در طول خدمت. نگرانی از وضع معیشتی  های محروم،خانواده
 

 گیرینتیجه

های ساختار سازمانی خدمت وظیفه در ارتق اء انس جام   هدف اول: شناخت آسیب از حاصل جینتا

 .اجتماعی جمهوری اسالمی ایران

های ساختار سازمانی خدمت وظیفه شامل نامشخص بودن نقش و جایگاه آسیب ینترمهم

منابع، عدم وجود متولی  ینتأمهای اقتصادی و محدودیتسربازی در راهبرد دفاعی کشور، 

خدمت سربازی، عدم تبیین موضوع سرباز و سربازی  یزیربرنامهگذاری، طرح و مناسب سیاست

کارگاه مدیریت منابع انسانی  عنوانبهیک موضوع اساسی و عدم توجه به دوره سربازی  عنوانبه

ها و عدم تناسب الگوی فعلی خدمت سربازی هارت، مهایتوانمندکشور برای شناسایی سالمت، 

با شرایط کشور، عدم تثبیت در قانون خدمت وظیفه و یا تعدد قانون مربوط به خدمت وظیفه 

ها در نحوه برخورد با غائبین، عدم کفایت ساختار وظیفه آجا در انجام عمومی، محدودیت

عدم وجود ساختار مبتنی بر تخصص،  مأموریت، ساختار سازمانی مبتنی بر دیپلم و زیر دیپلم ،

طوالنی بودن مدت خدمت وظیفه، افزایش مشمولین معاف از رزم، تغییر شدید در ترکیب 
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های مذهبی و درصد مشمولین، وجود اقلیت30های تخصصی مشمولین، غیبت حدود گروه

 ها، عدم تعامل سیستمی مناسب در بین نیروهایدینی و قومی و عدم پذیرش متناسب آن

 های احضار و اعزام، اشتغال مشمولین وظیفه در مسلح، عدم توسعه سیستم

ریزی مناسب با ساختار، اعمال سلیقه در اجرایی کردن ساختار، نبود برنامههای دولتی، سازمان

در ساختار  مراتبسلسلهتوجهی به تفکر ساختارگرایانه، ضعف در ساختار موجود، وجود بی

تحوالت ساختار سازمانی ارتش، تغییرات و تحوالت فناوری نوین و تجهیزات نظامی، سازمانی، 

پایین بودن حقوق و مزایا های مختلف ارتش، متفاوت سازمانی در یگان یهافرهنگخردهوجود 

به دلیل کمبود اعتبارات، تحمیل هزینه به خانواده سربازان برای لباس، خوراک،  کارکنان وظیفه

نگهداری سربازان در نیروهای مسلح، نبود بودجه و عدم تخصیص  هایینههزبودن  و تردد، باال

و ناکافی بودن و نامرغوب بودن البسه،  موقعبهاعتبارات هزینه ایاب و ذهاب و عدم واگذاری 

تأثیر اقتصادی خدمت سربازی بر مشموالن و ، جیره استحقاقی با توجه به محیط و نوع خدمت

های اقتصادی در دوران خدمت برای مشموالن و احساس فقر و تأمین حداقلخانواده آنان، عدم 

های اقتصادی تنگدستی بین سربازان، تأخیر در زمان ورود و جذب جوانان به بازار کار و فعالیت

های متعدد و ای و بهداشتی دوران خدمت سربازی، وجود معافیتدر جامعه و مشکالت تغذیه

بر تقدس خدمت سربازی، عدم ثبات در مقررات وظیفه عمومی،  هامنفی برخی از آن یرتأث

 و لوثهای متعدد پایین بودن مقبولیت و مشروعیت الگوی فعلی خدمت وظیفه، وجود بخشش

ها عدم پرداخت شدن فرار از خدمت، عدم تمکین به مقررات وظیفه عمومی توسط سازمان

وظیفه، استفاده کارکنان وظیفه از امکانات  حقوق سربازان برابر مقررات ، بیمه خانواده کارکنان

عدم های کارکنان وظیفه، العاده مأموریتدولتی و وسایل همگانی، پرداخت حق مأموریت و فوق

های کاربردی، قدیمی بودن کمبود آموزشوجود قوانین مناسب برای سربازان مناطق محروم، 

ات جدید. عدم توجه به جامعه و در سبک آموزش و استفاده از تجهیز ییرتغعدمها، آموزش

 اند. هایی که کارکنان وظیفه پیش از خدمت در آنجا رشد یافتهمحیط

در ارتقاء انسجام اجتماعی جمهوری اسالمی  وظیفههای ساختاری خدمت ترین آسیباز مهم

 باشند.ایران می

وظیفه در ارتقاء )محتوایی (سازمانی خدمت  های رفتارهدف دوم: شناخت آسیب از حاصل جینتا

                                           .انسجام اجتماعی جمهوری اسالمی ایران
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بودن، پایین بودن تجرب ه   یمراتبسلسهدر  طیوتفرافراطهای رفتار )محتوایی( ترین آسیباز مهم

اسازی ب ر  دستورات، عدم جد یوچراچونیبفرماندهان جوان در اجرای  دیتأکفرماندهان جوان، 

نس بت ب ه کارکن ان     اساس مدرک تحصیلی و توانمندی کارکنان، نگرش م دیران و فرمان دهان  

علمی مدیریت بعض ی از فرمان دهان ج وان،    ترین سطح سازمان، سبک غیرپایین عنوانبهوظیفه 

های انسانی ) مهارت چگونگی مدیریت منابع انسانی(، آشنا نبودن بعضی از فرماندهان به مهارت

-پایین عنوانبهرفتار آمرانه فرماندهان با سربازان ای، خشن و تند با سربازان، خوردهای سلیقهبر

به شأن و منزلت و شخصیت سربازان در طول خ دمت،   توجهییبهای خدمتی ارتش، ترین رده

اجباری بودن خدمت سربازی، پایین ب ودن دق ت و س رعت در انج ام و رس یدگی ب ه وض عیت        

نامناس ب و   یبرخورده ا سربازان، ضعف در معاینات و اعزام س ربازان بیم ار در ط ول خ دمت،     

بن دی مش اغل   ع دم طبق ه   های خدماتی و مشاغل سطح پ ایین، سربازان در فعالیت یریکارگبه

امر مهم تربیت نیروی انسانی و تنوع کارکنان وظیف ه، ع دم آم ایش     یچیدگیپکارکنان وظیفه، 

سرزمینی صحیح در تعیین مح ل خ دمت و یگ ان خ دمتی کارکن ان وظیف ه، ع دم س ازگاری         

و ها، ف رار و غیب ت و خ ودزنی و دیگرزن ی     سربازان با فرهنگ سازمانی که باعث ایجاد افسردگی

س ربازی   عن وان ب ه های تکراری، عدم نگ اه ب ه س ربازی    شود. آموزشجوئی از سازمان میانتقام

ترین مشکالت نظام وظیف ه  از مهمباشند. و اتالف وقت می یهودگیباحساس  ای، همچنینحرفه

عمومی در شرایط کنونی و آینده نزدیک، عدم تناسب آن با توس عه کم ی نظ ام آم وزش ع الی      

 هماهنگی خود را به دو صورت کلی نشان داده است:است. این نا

ترین وظ ایف س ربازی نظی ر نگهب انی و     و کلیدی ترینمهمکاهش سربازان دیپلم وظیفه؛ که  -

 پاسداری را بر عهده دارند.  

 های سازمانی مناسب.  کرده در جایگاهعدم تخصیص بهینه نیروهای متخصص و تحصیل -

ش دن منف ی،   همین دو پدیده کافی است، تا مسائل اجتماعی مهمی چون نارض ایتی، اجتم اعی  

ها، کرده تشدید شده و نیز به تواناییفرار از خدمت، غیبت و... در میان مشمولین وظیفه تحصیل

در مش اغلی نظی ر پاس داری لطم ه وارد      خص وص ب ه ه ای نظ امی   ها و وظایف س ازمان قابلیت

نیروهای وظیفه دارای تحص یالت ع الی ب ه دلی ل کس ب م درک تحص یلی،         کهاینشود.ضمن 

هایی چون نگهب انی و پاس داری ب ه    اقتصادی باالتری را برای انجام مأموریت -ی اجتماعیهزینه

ه ای توس عه کم ی    نیروهای مسلح تحمیل خواهند کرد. در چنین شرایطی بازنگری در سیاست
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ویقی برای اعزام به خدمت س ربازی جوان ان در پای ان    های تشآموزش عالی و نیز اعمال سیاست

یک ی   قرار گیرد. گذارانسیاستگذاران و تواند در دستور کار قانوندوران تحصیالت متوسطه می

اخ تالف  « کردگان از خدمت وظیفه عم ومی نارضایتی تحصیل»از علل وجود نگرانی از گسترش 

شجو است. برای جوانانی که در س ن اع زام ب ه    گیر بازنمایی و منزلت اجتماعی سرباز و دانچشم

رقاب ت   ب ا س ربازی   ن وعی ب ه های دیگری نیز وجود دارد، ک ه  وظیفه قرار دارند، انتخابخدمت 

گاه یک رقابت برابر نیست. در شرایطی که برای بسیاری از جوانان و کنند. اما این رقابت هیچمی

س از و کلی دی مط رح    ارزش غایی، سرنوشت یک عنوانبهها ارزش تحصیالت دانشگاهی خانواده

شود. مقایسه جایگ اه اجتم اعی   شده است، رفتن به سربازی نوعی تحقیر اجتماعی محسوب می

تواند گویای این مسئله باشد. این تحقیر هم برای کس انی  می خوبیبهدانشجو و سرباز در جامعه 

رب ه فض ای دانش جویی( و ه م ب رای      اند )محروم از تجکه از ادامه تحصیالت دانشگاهی بازمانده

التحصیالن سرباز )دانشجویان سابق( وجود دارد. سطح ب االی احت رام، منزل ت و مقبولی ت     فارغ

 .گذارندها به دانشجویان میاجتماعی که افراد جامعه و خانواده

های محیط )زمینه( سازمانی خدمت وظیفه در ارتق اء  هدف سوم: شناخت آسیب از حاصل جینتا

 .جام اجتماعی جمهوری اسالمی ایرانانس

تاکنون در جهت پاسخگویی به مسائل سربازی از منظرهای متفاوت اجتماعی، سیاسی و نظ امی  

های گوناگونی در قالب کارهای پژوهش ی و تص ویب ق وانین ص ورت گرفت ه اس ت.       اندیشیچاره

اهش ط ول دوره  کارهایی چون حذف خدمت وظیفه با توجه به تجربیات کشورهای دیگر، ک  راه

های عاش ورا،  های دیگری مثل گردانسربازی، طرح خرید خدمت سربازی، جایگزینی آن با طرح

 ی ک هیچرسد اند که به نظر میها بودههایی از این پاسخاصالح و تعدیل وضع موجود و...،  نمونه

جرایی مقبولیت حل اساسی و منطقی، در میان مسئولین نظامی و امنیتی و مدیران اراه عنوانبه

عاملی که به شکس ت ه ر ی ک از     ترینمهماند. شاید بتوان گفت نداشته و ضمانت اجرایی نیافته

 1الس اعه ب ودن مس ائل س ربازی اس ت.     ها انجامید، شناخت غیرتاریخی و تصور خل ق حلاین راه

توان به این صورت  دانس ت: دوری فرزن دان از   ها را میوظیفه از نگاه خانوادهتهدیدهای خدمت 
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های اجتماعی نظیر اعتیاد و سایر انحرافات،فشار مالی ناش ی  کانون خانواده و احتمال بروز آسیب

ز وض ع  های محروم، نگران ی ا های فرزند به خانواده در خانوادهاز تأمین مالی سرباز و قطع کمک

 معیشتی و رفاهی فرزند در طول خدمت.
 

 شنهادهایپ

 های ساختار سازمانی:پیشنهاد برای رفع آسیب -الف

برنام ه و بودج ه و   ، ه ای ط رح  گردد معاونت نیروی انسانی با همکاری معاون ت پیشنهاد می -1

 وق وع ارتش جمهوری اسالمی ایران ساختار جدیدی متناس ب ب ا تح والت ب ه     تربیت و آموزش

 پیوسته در عرصه رزم و جامعه برای خدمت وظیفه ارائه نمایند

تشکیل کارگروه در خصوص بروز نمودن محت وای مطال ب آموزش ی و ارائ ه مط البی تح ت        -2

جنگ ن رم   "و  "نوین  هایجنگ "، "آشنایی سربازان با فلسفه و اصول قوانین سربازی "عنوان 

 آجا در معاونت عملیات "های مقابله با آنو راه

 مق ررات  ووقوانین معاونت نیروی انسانی آجا با بازنگری و بروز نمودن ق وانین  مدیریت طرح -3

برداری کارآمد و مؤثر از نیروی انس انی  های عدالت سازمانی و بهرهمرتبط با نیروی وظیفه زمینه

تخصص ی  ه ای  های جدید ب ا تش کیل ک ارگروه   نامه و دستورالعملوظیفه را فراهم نماید.و آیین

 ها ابالغ نماید.انگتقریر و به ی

براب ر ق انون در خص وص     شدهبینیپیشستاد آجا پیگیری الزم در خصوص وصول اعتبارات  -4

العاده مأموریت کارکنان وظیفه از طری ق  س تاد   میزان حقوق و مزایا، بیمه، حق مأموریت و فوق

 کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع انجام شود.

 های رفتار سازمانی:برای رفع آسیبپیشنهاد -ب

اف راد مج رب و    بین ی پ یش ه ا،  معاونت نیروی انسانی آجا در جدول سازمان کارکنان یگ ان  -1

 -کاربردی نموده تا به حل مشکالت روح ی  صورتبهمتخصص در زمینه روانکاوی و روانشناسی 

 روانی سربازان مبادرت نمایند.   

بی اتخاذ نماید تا در زمان تقسیم، کارکنان وظیفه متناسب با معاونت نیروی انسانی آجا ترتی -2

 گردد. کارگیریبههای تابعه آجا تقسیم و تخصص و مهارتش در پادگان
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ه ای ک ارآفرینی و مه ارت    معاونت تربیت و آموزش با هماهنگی معاونت عملیات آجا کالس -3

 ها تشکیل شود.سربازان در درون پادگان ایحرفههای شغلی و ارتقا مهارت منظوربهپروری، 

با هماهنگی معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ترتیبی اتخاذ گردد که س ربازان   -4

 دفترچ ه در همان محل، به خدمت مشغول شوند و یا در هنگام پر کردن  االمکانحتیهر استان 

ه ای دیگ ر   اضی به خ دمت در اس تان  شود و از افراد متق نظرخواهیاعزام به خدمت از سربازان 

 استفاده نمایند.

 های محیط سازمانی:پیشنهاد برای رفع آسیب-ج

 مس ائل  ب ه  رس یدگی  و مش کالت  احصاء برای در بازرسی آجا مشترک کارگروه یک تشکیل -1

 س ربازان  می زان  دقی ق  رص د  و سازیشفاف باید کارگروه این اقدامات از یکی سربازی. اجتماعی

 ها باشد.ای به آنو ارائه خدمات مشاوره اجتماعیهای آسیب به مبتال و مجرم و بزهکار فراری،

های نگهداشت کارکنان وظیفه واگ ذار و نظ ارت و پیگی ری    اعتبارات الزم در خصوص هزینه -2

 الزم در خصوص  خرید وسایل با کیفیت و واگذاری به کارکنان وظیفه انجام شود.

زمین ه   ایج اد  دربازرسی و ش عبه ق وانین و مق ررات و قض ایی آج ا      تشکیل کارگروه توسط  -3

 های سربازان و تخلفات نیروهای رسمی در قبال نیروهای وظیفه.  رسیدگی قضایی به شکایت

ارسال یک نسخه از پژوهش حاضر به نیروهای چهارگانه آجا و همچنین ستاد ک ل نیروه ای    -4

 های احصاء شده.فع آسیببینی و اقدام در خصوص رمسلح در خصوص پیش

ارسال یک نسخه به مرکز مطالعات راهبردی آجا در خصوص اخذ تصمیم و مطالعات بیش تر   -5

 در خصوص خدمت وظیفه.

 ی تحقیقی:شنهادهایپ

و ق وانین و مق ررات ک ه آی ا ک ارایی الزم را       ه ا نامهآییننمودن  روزبهپژوهشی در خصوص  -1

 دارند.صورت گیرد یا یک همایش با همین موضوع در سطح آجا برگزار گردد.

ه ای آم وزش   ها و کالسبودن آموزش روزبههای فعلی و پژوهش در خصوص کارایی آموزش -2

 با توجه به نیاز آینده کشور صورت پذیرد.

 ها.انگیزه کارکنان وظیفه در پادگان های افزایشپژوهش در خصوص راه -3

 های ساختاری، رفتاری و محیطی احصاء شده انجام گیرد.پژوهشی در خصوص رفع آسیب -4
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