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 چکیده

بیین تضمن  در این تحقیق با روش توصیفی و با رویکرد تحلیل آمیخته تالش بر این بوده است تا

 وآموزشی  ، موانعهای موانع قانونی، موانع ساختاریهای عوایدزای داخلی آجا در حوزهموانع فعالیت

ناسب کارهای مموانع مذکور مورد بررسی قرار گرفته و راههای رفع شیوهو موانع فرهنگی،  مهارتی

ارآجا و داد آجا، یی شاغل در ستداراارشد رسته  کارمندانجامعه آماری، کلیه افسران و  ارائه گردد.

و  نظرانصاحبدر این راستا با توجه به مطالعه اسناد و مدارک و نظرات است.  روهاینستاد 

صوص ن در خلیک ؛در حوزه عواید داخلی آجا شناسایی نشد یتیاهم اب، موانع قانونی شوندگانپرسش

همی ای مهنگی شاخصدیگر یعنی موانع ساختاری، موانع آموزشی و مهارتی و موانع فره هایمؤلفه

دی ای عوایهمانع در راه فعالیت ترینمهمبه نحوی که مشخص گردید موانع فرهنگی  شناسایی شد؛

 باشد. می آجا
 

 کلیدی:های واژه
وانع ممنابع مالی، عواید داخلی آجا، موانع قانونی، موانع ساختاری، موانع آموزشی و مهارتی، 

وجه به تست. با ها بوده و مورد استفاده قرار گرفته امورجه فرماندهان یگان دیرباز از ا فرهنگی

ازپیش آجا  بخشی از ابع مالیای عهها، لزوم توجه بیشتر به فعالیتمحدودیت ید زمان مد و ان

 دنمایان گر
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 قدمهم

و بدون  گرددیمی محسوب اتوسعههای هرگونه فعالیت محرکه موتور مالی منابع شکبی

ی هاطرحریزی در جهت تأمین آن، اجرای بینی و برنامهبرخورداری از منابع مالی و یا عدم پیش

 .(1393 بارانی، و زاده)غنی شوندمیپذیر نبوده و یا با مشکل مواجه ها امکانمختلف در سازمان

تعریف کرده و مسئولیتی  هاآنی دولتی همواره به جهت وظایفی که قانون برای هاسازمانکلیه 

ی ستیبانهاده است با نیازهای مالی بسیاری مواجه هستند. هرچند که دولت  هاآنکه بر عهده 

شده، مؤسسات و بینیهمراه با واگذاری بودجه مورد نیاز سالیانه خود برای انجام وظایف پیش

ی مالی، در هاتیمحدودی یاری نماید، ولی به دلیل ابودجهها را از حیث تأمین منابع سازمان

ها نی سازمااهیسرمای جاری و هانهیهزدر حد مطلوب منابع بخش عمومی را به  تواندینمعمل 

ی از مال نیتأم فکری به ابودجهی عالوه بر منابع ستیباها راستا سازمان نیاتخصیص دهد. در 

باشند  زینی خود سازمانی هاتیمحدودی با توجه به مقدورات و اقتصادی هاتیفعال قیطر

 لیقبدرآمد از طرق مختلف از  کسبی شاهد دولتی هاسازمانی از اریبسدر  .(1380)شیوا، 

 شیافزاها به دنبال و این سازمان میهستی و ... خدماتی، عیتوزی، دیتولی هاشرکت تأسیس

 تیوضعی و ارتقاء سازمانی هایازمندینی در جهت رفع داخلیی دزایعوای خود و مالمنابع 

 نیچندر  .باشندیم زاتیتجهی و انسانی روینی، عمرانمختلف  هایبخشی خود در سازمان

درآمد از  کسبیی توانا کهیی هاسازمانی یادشده ابودجهی هاتیمحدودی و با توجه به طیشرا

 مشکالتی خود با مالمنابع  نیتأمدر جهت  قطعاًی را نداشته باشند داخلیی دزایعوا قیطر

 مواجه خواهند بود. ایعدیده

ی و ارتقا تعالی آن در جهت رشد و هایازمندینی جوابگوی به آجا همواره واگذاراعتبارات 

ی هاتیفعالای، ی بودجهکمبودهای به نحو مطلوب نبوده و الزم است در جهت جبران آمادگ

ی و توسعه مناسب ساماندهبا  - شودیمی شناخته داخل دیعوادر آجا با عنوان  که -درآمدزا 

امر  نیای برای الزم بسترهاقرار گرفته و با شناسایی و رفع موانع عوایدزایی  تریجدمورد توجه 

داخلی  زایی عوایدهاتیفعالسعی بر آن خواهد بود تا موانع  قیتحقبنابراین در این  .دیآفراهم 

آجا در چهار بخش موانع قانونی، موانع ساختاری، موانع آموزشی و مهارتی کارکنان، موانع 

داخلی  زایعواید هایفعالیتدر  هاآن ریتأث زانیمقرار گرفته و  نییتبفرهنگی مورد بررسی و 

شود عبارت میاصلی که در این تحقیق بدان پاسخ داده  سؤالدر این راستا  ارائه گردد. آجا

موانع  یعنی رگذاریتأثی رهایمتغی آجا با توجه به داخلی دزایعوای هاتیفعالموانع است از: 

ی( سازمانی )فرهنگ فرهنگو موانع  کارکنانی مهارتی آموزشی، موانع ساختاری، موانع قانون

 کدامند؟
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 پژوهش مبانی نظری و پیشینه

 پژوهش نهیشیپ
 شدهانجام( پیشینه تحقیقات 1جدول )

 نتایج جامعه آماری چکیده موضوع محقق

زنگویی 

(1379) 

بررسيييی عليييل 

های گرایش یگان

عمييده نزاجييا بييه 

گسيييييييييترش 

واحييييييييدهای 

انتفيياعی جهييت 

کسيييب عوایيييد 

 داخلی

 

این تحقیق درصدد یافتن علل و 

میزان تأثیر آن در گرایش 

های عمده نزاجا به گسترش یگان

واحدهای انتفاعی جهت کسب 

کوشد تا عواید داخلی برآمده، می

با ارائه پیشنهادهای سازنده و 

راهکارهای اصولی و عملی قدمی 

از امکانات  بهینهدر جهت استفاده 

 بردارد.

جامعه آماری 

ش در این پژوه

فرماندهان و 

مسئولین 

 یگانهای بطیرذ

عمده نزاجا در 

شرق کشور 

، 77لشکرهای 

ذوالفقار ،  58

گرگان ،  30

زرهی  88

زاهدان ، تی 

زرهی تربت  38

 04جام ، مرآ 

بیرجند و مرآ 

خاش می  08

 باشند

 

 اعتبارات ننمودن تکافو

و عدم واگذاری به  مصوب

 به موقع اعتبارات مصوب

 گرایش در زیادی میزان

 گسترش به نزاجا یگانهای

 موثر انتفاعی واحدهای

 نبی عبارتی به و است

 اعتبارات نمودن تکافو

عدم واگذاری به  و مصوب

موقع اعتبارات مصوب 

 به نزاجا یگانهای گرایشو

 واحدهای گسترش

 داری معنی رابطه انتفاعی

 .دارد وجود

سرچمی 

(1395) 

هييييييای فعالیت

درآمييدی نیييروی 

هيييوایی ارتيييش 

جمهيييييييييوری 

اسالمی ایيران در 

راسييتای افييزایش 

 آمادگی رزمی

 

های این تحقیق پیرامون فعالیت

درآمدی نیروی هوایی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران در راستای 

افزایش آمادگی رزمی و برای 

آیا بین » که سؤالپاسخ به این 

های درآمدی و انجام فعالیت

ارتقای آمادگی رزمی نهاجا رابطه 

 گرفتهانجام« ود دارد؟معناداری وج

هدف اصلی  گریدعبارتبهاست. 

تحقیق حاضر، شناسایی و تعیین 

های درآمدی نهاجا فعالیت

آمادگی رزمی نهاجا و  شیبرافزا

مناسب برای تقویت  کارراهارائه 

 باشدمیاین رابطه 

جامعه 

در  موردمطالعه

تحقیق این 

شامل تمامی 

معاونین 

عملیات، آماد و 

پشتیبانی، 

روی انسانی، نی

مهندسی و 

رؤسای کنترولر 

های عمده یگان

نهاجا مستقر 

در تهران را در 

 گیردبرمی

نتیجه این تحقیق وجود 

رابطه مثبت بین انجام 

خدمات فنی و مهندسی، 

خدمات رفاهی، خدمات 

آموزشی و پژوهشی و 

خدمات درمانی کلینیکی 

با ارتقای آمادگی رزمی 

باشد. به عبارتی نهاجا می

دهنده شکل عوامل بین

های درآمدی فعالیت

های جز فعالیتنهاجا )به

کشت و صنعت( و 

آمادگی رزمی نیرو ارتباط 

 مستقیم وجود دارد.
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های پیشین در حوزه عواید داخلی بیشتر ناظر بر عواید داخلی و نقش آن بر آمادگی تحقیق

مورد تحقیق بوده است. در رزمی ارتش جمهوری اسالمی ایران و همچنین علل گرایش به حوزه 

های عوایدی آجا تحقیقی صورت نگرفته است لذا پژوهش رابطه با موانع موجود در راه فعالیت

 .نمایدمیحاضر نقش به سزایی در این باره ایفاء 
 

 پژوهش مبانی نظری
 هاسازمان در مالی تأمین

 گذاری، سودآوری،سرمایه مالی، تأمین از هدف .نقد است وجه مدیریت علم و هنر مالی، تأمین

 کار کسب از ناشی سود .است بنگاه اجتماعی و اقتصادی نیازهای کردن برطرف و ریسک کاهش

 مالی تأمین برای مهمی منبع و گردیده تلقی اقتصادی بنگاه فعالیت تداوم مهم عوامل از بنگاه،

 تأمین جهان، در اقتصادی هایبنگاه هاینگرانی است. از در آینده بنگاه عملیاتی هایفعالیت

 به رامالی  منابع رو، این از دارد. مالی منابع نیاز به فعالیت نوع هر .باشدمی مالی منابع مطلوب

 حقیقت، در .اندکرده تشبیه بزرگ و کوچک هایو سازمان اقتصادی هایبنگاه حیاتی شریان

 مالی منابع وجود سود بدون کسب و است سودآوری اقتصادی فعالیت نوع هر از اصلی هدف

 مهم از مباحث ها،شرکت در مالی تأمین راهبرد .(1391، )پیل بیم باشدنمی پذیرامکان

 هاشرکت در گذاریانجام سرمایه مالی، تأمین مهم اهداف از است.حسابداری  و مالی دانشمندان

یا  خارجی و داخلی مالی تأمین شامل تأمین مالی، مختلف طرق است. بیشتر سودآوری برای

 به توجه با ی،عصر کنون در اقتصادی هایبنگاه رانیمد .است نوع دو این از ترکیبی

 فشارتحت رقابت، تنگ شدن و جهانی تجارت عرصه در ویژه بهمالی  منابع هایمحدودیت

نوع  ترینهزینهکم و دهند را کاهش شده تمام بهای و عملیاتی هزینه تا قرار دارند یاندهیفزا

 پرداخت بنگاه،ارزش  افزایش راستای در اقتصادی بنگاههای فعالیت انجام را برایساختار سرمایه 

 این برگزینند.و خارجی داخلی  بازارهای و حضور بیشتر در تیتداوم فعال ها،بدهی موقعبه

 به نفعانیذ ریسا و کنندگانمصرف سهامداران، مانند مختلفی هایگروه یاز سو معموالً فشارها

 نیتأم مدیران، راهبردهای گفته،پیش به اهداف یابیدست یبرا .شودمی وارد هابنگاه مدیران

 سود افزایش بنگاه، هایفعالیت اقتصادی توسعه و رشد یبرا نهیهز کمترین با مطلوب مالی منابع

 (.1380)شیوا،  باشدمی ،ثروت سهامداران و حداکثرسازی
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 درآمدهای دولت

 و کاال وشفر یا و خدمت ارائه قبال در که درآمدهایی از است عبارت دولتی هایشرکت درآمد 

تند عاید آن هس هاآن مجاز مقررات و قوانینموجب به مذکور هایشرکت که هاییفعالیت سایر

 .(15قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ) گرددها میشرکت
 

 درآمد اختصاصیحساب مستقل وجوه 

 های مستقل وجوه دولتی بوده کهحساب مستقل وجوه درآمدهای اختصاصی یکی از حساب

به  ولتیوظیفه نگهداری حساب و گزارش وضعیت و نتایج عملیات مالی یکی از منابع مالی د

 انتفاعیغیر های غیر بازرگانی وعهده آن محول گردیده است؛ و نیز در امور مربوط به فعالیت

آمد و کز درمأموریت این حساب به عنوان یک مر گیرد.های اجرائی مورداستفاده قرارمیدستگاه

رای بهای مالی جداگانه حساب و ارائه گزارش یهزینه مشخص در دستگاه اجرائی، نگهدار

های مشخصی ها و برنامهتحصیل و مصرف درآمدهای خاصی است که برای اجرای فعالیت

 نآ تابعه واحدهای و  حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی در دولت پس .یابدتخصیص می

 هایینههز تأمین برای که دارد  عهده به را مالی منابع از نوعی حساب نگهداری مسئولیت

 .(1390)باباجانی،  گیردمی قرار مورداستفاده اجرائی هایدستگاه هایفعالیت و هابرنامه خاص
 

 یاختصاص یدرآمدهامقررات حاکم بر مصرف 

 باشد. دردر اغلب کشورها مصرف درآمدهای اختصاصی تابع قوانین و مقررات خاص خود می

ین اباشد، مصرف  نشدهینیبشیکه مقررات خاصی برای مصرف درآمدهای اختصاصی پ مواردی

ای درآمده واردمقبیل درآمدها تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود. در ایران نیز در برخی 

د گردد و در مواردی هم ممکن است مصرف درآمصاصی تابع مقررات قانونی خاصی میاخت

قل های حساب مستچارچوب کلی و محدودیت باشد.اختصاصی تابع قوانین و مقررات عمومی

 نمایدشور را به شرح زیر مشخص میهای اجرایی کوجوه درآمدهای اختصاصی دستگاه

 .(1371)باباجانی، 

 شود لذاهای دولت محسوب میهای اجرائی کشور از دریافتاختصاصی دستگاهالف: درآمدهای 

های ابقانون اساسی و بر طبق مقررات مربوط، به حس 53پس از وصول باید در اجرای اصل 

های اجرائی درآمدهای اختصاصی دستگاه نیداری کل انتقال یافته و متمرکز شود؛ بنابراخزانه

 هد بود.قانون اساسی خوا 53شد و انجام این امر تخلف از اصل بامصرف نمیمستقیماً قابل
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شمول ها در حدود اعتبارات مصوب مقانون اساسی برانجام همه پرداخت 53ب: تأکید اصل 

 صولیها از محل درآمدهای اختصاصی وشود؛ بنابراین پرداختهای اختصاصی نیز میپرداخت

از در قانون بودجه ساالنه کل کشور مج شده،بینیفقط تا سقف اعتبارات اختصاصی پیش

 ه کلشده در قانون بودجه ساالنبینیباشد. درآمدهای اختصاصی که بیش از میزان پیشمی

ر کشو مصرف نبوده و باید بر طبق مقررات به حساب درآمد عمومیشود، قابلکشور وصول می

 منظور شود.

جام موجب قانون انصاصی نیز بههای وجوه اختقانون اساسی همه پرداخت 53ج: طبق اصل 

ن و وانیقهای اختصاصی در قالب شود، بنابراین تدوین ضوابط و مقررات مربوط به پرداختمی

ف مصر مقررات خاص یا قوانین و مقررات عمومی، ضروری است. در تدوین مقررات مزبور به

 داری کل ازههای خزاندرآمدهای اختصاصی، انتقال و تمرکز درآمدهای اختصاصی در حساب

ی، شده در مورد مصرف درآمدهای اختصاصی وصولبینییک سو و رعایت سقف اعتبارات پیش

ود، بمصرف خواهد شود قابلدر ایران درآمدهای اختصاصی به میزانی که وصول می .الزامی است

ات ون محاسبقان 64شده تجاوز ننماید. طبق ماده بینیمشروط بر آنکه از اعتبار اختصاصی پیش

نه عمومی کشور، درآمدهای اختصاصی در صورت وصول به میزانی که در بودجه مصوب ساال

شده، بینیمصرف است. بدین معنی که اگر درآمدها کمتر از میزان پیششود، قابلبینی میپیش

 .باشدمصرف میشده قابلبینیوصول شود فقط تا سقف پیش
 

 عواید داخلی در آجا

شماره آخرین تغییرات در خصوص دستورالعمل عواید آجا برابر نامه  1388در اسفندماه سال 

مشی( به شرح ذیل به نیروها اعالم داراجا )دایره حسابرسی و خط 18/12/88 - 103/7212

ستاد کل نیروهای مسلح  4/9/1388ط مورخ  183/2512در اجرای ابالغیه  گردید.

های تابعه آجا به دستورالعمل نحوه ثبت و ضبط و نگهداری حساب عوایدی نیروها و سازمان

ق. م. ع کشور که  37موجب ماده و به در جهت احصاء منابع درآمدی گردد.شرح ذیل اعالم می

های اجرایی موقع درآمدها به عهده روسای دستگاهحیح و بهدارد مسئولیت حصول صمقرّر می

و جهت انجام اقدامات  ( مشخصمنابع درآمدی نیروها )بودجه و اعتبارات هیکل باشد،مربوط می

وایدی به آوری وجوه عمنظور جمعبه حسابی اعالم گردد.الزم به اداره هفتم ستاد آجا و این ذی

 1:شرح زیر اقدام خواهد شد

                                                           
  مشی( خط داراجا )دایره حسابرسی و 18/12/88-103/7212دستورالعمل شماره  .1
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 ها:نیرو

آوری عواید برداشت جهت جمعها یک حساب غیرقابلالف( در هریک از مراکز عوایدی در یگان

عوایدی و با  ماهه( با مشخص شدن منابعو یا یک روزه 15افتتاح خواهد شد تا در موقع مقرّر )

 توحه دربرداشت مفحساب غیرقابلربط عیناً بهنامه کنت مربوطه یا بودجه و اعتبارات یگان ذی

 نیروها واریز گردد.

فتم هاداره  حسابی وب( کنت نیروها )بودجه و اعتبارات( با اعالم منابع وجوه واریزی به این ذی

حساب و ذی بوطهحساب مفتوحه در داراجا که با امضاء فرمانده نیروی مرنًا بهوجوه واصله را عی

 %10و انه سهم خز %20گرفتن زمان طرح تقسیم وجوه را )با در نظر مفتوح گردیده واریز و هم

 حسابی اعالم خواهند نمود.اداره هفتم و این ذی (های ابالغیبر اساس برنامه

 ستاد آجا:

بان، ، دژبرداشت در هر یک از واحدهای وابسته به ستاد آجا )دافوسبلالف( یک حساب غیرقا

تا در  آوری عواید افتتاح خواهد شدعلوم پزشکی، گروه مخابرات، پش ستاد آجا( جهت جمع

نت محترم برداشت داراجا که با امضاء معاوحساب قابلماهه( بهروزه یا یک 15موعد مقرّر )

 ساب مفتوح گردیده است واریز شود.حکننده ستاد آجا و ذیهماهنگ

منابع  اعالم اعتبارات واحد مربوطه با امضاء رئیس یا فرمانده واحد ضمنوب( کنت یا بودجه

ر اساس ب %10و سهم خزانه  %20گرفتن را )با در نظر  درآمدی وجوه واریزی، طرح تقسیم آن

 هد نمود.حسابی اعالم خواهای ابالغی( به اداره هفتم و این ذیبرنامه

حساب آن به %10و حساب خزانه از عواید حاصله به %20 زیوارحسابی پس از پ( این ذی

های تابعه حساب داراییمفتوحه بقیه را بر اساس طرح تقسیم نیروها یا ستاد آجا حسب مورد به

                                                                                     واریز خواهد نمود تا از آن طریق طبق قوانین و مقرّرات مربوطه هزینه گردد.  

 های ابالغی هزینهبایستی وجوه دریافتی از داراجا را در راستای برنامهحساب میعاملین ذی ت(

ه این ببار گزارش عملکرد خود را جهت ارائه به ستاد کل نیروهای مسلح و هر سه ماه یک

 به این ضبط حسابی ارسال نمایند. ضمنًا در پایان سال مالی بیالن مربوطه نیز جهت ثبت وذی

                     حسابی ارسال خواهد شد.                                                 ذی

د شد تا از طریق های تابعه نگهداری خواهینه مربوطه در پایان سال مالی در داراییاسناد هز ث(

 ربط مورد رسیدگی قرار گیرد.مبادی ذی
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 آوری و هزینه عواید نیروهانمای جمع 

آوری و هزینه عواید نیروها را در توان نمای کلی جمعبر اساس موارد مذکور دربندهای فوق می

 :                                           صورت زیر رسم نمودچارت مراحل اقدام را بهمراحل زیر خالصه و 

برداشت مفتوحه درکنت های غیرقابل( وصول و واریز وجوه حاصل از مراکز به حساب1مرحله )

 آوری عواید(های دارای مراکز عوایدی )جهت جمع)بودجه و اعتبارات( یگان

حساب غیر قابل برداشت کنت )بودجه و اعتبارات(، بهی حساب غیرقابل( واریز موجود2مرحله )

 زمان.طور همبرداشت کنت نیرو و اعالم منابع عوایدی به کنت نیرو به

حساب مفتوحه در داراجا و برداشت کنت نیروها به( واریز موجودی حساب غیرقابل3مرحله )

 هفتم و داراجا. اعالم منابع درآمدی و ارسال طرح تقسیم به اداره 

 تنظیم گردد. %10خزانه و  %20بایستی با کسر توضیح: طرح تقسیم می

حساب بر اساس طرح حساب عاملین ذیحساب آجا به ( حواله وجوه توسط ذی4مرحله )

 تقسیم دریافتی از کنت نیروها جهت هزینه.

 عوایدی.های مفتوحه مراکز عوایدی جهت هزینه وجوه ( واریز به حساب5مرحله )

های حساب )دارایی( دریافت اسناد وجوه پرداختی به مراکز عوایدی توسط عاملین ذی6مرحله )

 ماهه. 3و انعکاس آن در گزارش  (تابعه
 

 قانون اساسی 147اصل 

دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و "

کامل موازین عدل اسالمی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی  جهاد سازندگی، با رعایت

با نگاهی به اصل فوق مالحظه خواهیم کرد که این اصل هم بیانگر  ".آسیبی وارد نیاید

صالحیت اجرایی قوه مجریه در امور امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی با کمک ارتش 

امور مذکور به درخواست دولت. با وجود این،  است و هم بیانگر صالحیت ارتش در انجام

صد و چهل و هفتم برای ارتش، نوعی صالحیت تبعی توان گفت صالحیت مقرر در اصل یکمی

است. بدین توضیح که، این دولت است که اصالتًا دارای صالحیت امور اجرایی از قبیل امور 

که اصل مذکور نیز مقرر داشته، گونه امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی است و همان

-پس از درخواست دولت است که ارتش افراد و تجهیزات فنی خود را در اختیار دولت قرار می

 .دهد

جمهوری اسالمی  های اقتصادی و سازندگی نیروهای مسلحدهی فعالیتسند راهبردی سامان

رفع مشکالت  منظور مشارکت در سازندگی و پیشرفت کشور وایران طی سنوات گذشته به
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های سازندگی های مصوب بنیادهای تعاون و قرارگاهمعیشتی کارکنان خود در قالب اساسنامه

ها مشکالتی ها در برخی از زمینهاین فعالیت های اقتصادی و سازندگی نمودند.ورود به فعالیت

مسلح افتخار آفرینی کرده و برای نیروهای را مرتفع نموده و در عمران و آبادانی کشور نقش

های فعالیت، انعقاد قراردادها، تأمین آفریدند اما به علت نبود ضوابطی روشن و متقن در عرصه

هایی در داخل و خارج از نیروهای مسلح به همراه داشته کردها نگرانیمنابع، درآمدها و هزینه

قتصادی های ااین وضعیت موجب گردید تا فرماندهی معظم کل قوا نسبت به فعالیت است.

های خود و دغدغه های دریافتی نگرانینیروهای مسلح در شرفیابی فرماندهان و در ذیل گزارش

های اقتصادی نیروهای مسلح با تعیین دهی به فعالیترا بیان فرموده و خواستار سامان

در سال  ها و برقراری ضوابط و مقررات روشن در این زمینه گردند.این فعالیت حدودوثغور

 سند راهبردی مذکور تدوین و پس از تصویب مقام معظم رهبری ابالغ گردید. 1390
 

 های اقتصادی نیروهای مسلحهای لحاظ شده در سند راهبردی فعالیتخطوط کلی و ویژگی

و سند  راه . مبناء قرار دادن منشور والیت )فرامین و اوامر( جهت تعیین خطوط اصلی نقشه1

 راهبردی 

ازمان های اقتصادی سهای نیروهای مسلح بر فعالیترماندهان و دستگاه. افزایش اشرافیت ف2

 مربوطه 

 نآ. حفظ و عدم خدشه به توان دفاعی و آمادگی رزمی نیروهای مسلح و حتی ارتقاء 3

ی ب اسالمنقال. تغییر نگاه صرف اقتصادی و سودمحوری به سمت ارتقای توان دفاعی، دفاع از ا4

 های اقتصادی گی عالمانه و کارآمد با تهدیددر حوزه اقتصاد، کسب آماد

های اقتصادی و سازندگی به سمت رشد و پیشرفت کشور، گسترش . سوق دادن فعالیت5

 ویشت سطح مع باال بردنزدایی، تولید امنیت، خودباوری، امیدآفرینی و عدالت، محرومیت

 مسکن کارکنان نیروهای مسلح

 فیهای ستادی و صدر ساختارهای حقوقی مستقل از ردههای اقتصادی . انجام کلیه فعالیت6 

گری، داللی، های تولیدی و دوری از هرگونه فعالیت واسطه. توجه جدی به عرصه7

 سلحمهای خواری و اقدامات خالف قانون و دون شان نیروخواری، اخالل در بازار، رانتزمین

ح های مسلنیرو اولویت اعضای خانواده زایی برای کشور باآفرینی و اشتغال. توجه جدی به کار8

 و بازنشستگان فعال و کارآمد
 



 1398 تابستان ،48 شماره ،پانزدهم سالی، نظام فنون و علوم فصلنامه                                                          130

دهی )سند راهبردی سامان های اقتصادی نیروهای مسلحی فعالیتو اندازه حدودوثغور

 .(1390سلح ج.ا.ا، ستاد کل نیروهای مسلح، های اقتصادی نیروهای مفعالیت

های ها، ضوابط و الزامات و عرصههای اقتصادی بر اساس اصول، سیاستفعالیت حدودوثغور. 1

باشد و هر اقدامی خارج از این چارچوب تخطی از های اقتصادی میدهی فعالیتسند سامان

 باشد.شود و تفسیر آن با مرجع اقتصادی ستاد کل میتلقی می حدودوثغور

های اقتصاد و سازندگی، فاع از انقالب اسالمی در حوزهها در رابطه با د. اندازه و سقف فعالیت2

های نیروهای ی قابل تعیین نبوده بلکه باید متناسب با نیاز و ضرورت کشور و توانمندیروشنبه

های سازندگی ها و ضوابط و الزامات یاد شده، در عرصهمسلح و مالک قرار دادن اصول، سیاست

 و اقتصاد کشور حضور پیدا کرد.

منظور توسعه خدمات رفاهی و های اقتصادی برای تأمین منابع مالی بهدازه و سقف فعالیت. ان3

سازی تجهیزات دفاعی نیروهای معیشتی کارکنان نیروهای مسلح و روزآمد نمودن و بهینه

 مسلح بایستی به حدی باشد که بتواند:

ان را تولید و تأمین سوم حقوق و مزایای ساالنه کارکنان هر سازمحداکثر تا سقف یک -الف

 نماید.

 ی دفاعی مصوب ساالنه را تولید و تأمین نماید.سوم بودجهحداکثر تا سقف یک -ب 

 

 های اقتصادی ارتشهای مجاز فعالیتعرصه

 بیمه و داریبانک. 1

 سرمایه بازار و بورس در گذاریسرمایه. 2

 (معدنی صنعتی، عمرانی،) وسازساخت و کاریپیمان امور. 3

 علم تولید و تحقیقاتی و ایمشاوره امور. 4

 (سازیانبوه) سازیخانه و مسکن. 5

 اطالعات آوریفن و ارتباطات. 6

 (ریلی زمینی، هوایی،) ونقلحمل. 7

 (موردی مجوز) نو انرژی و آوریفن. 8

 (موردی مجوز) پتروشیمی و گاز و نفت. 9
 

 دستورالعمل عواید داخلی آجا

توسط دارایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و در اجرای ابالغیه  1388این دستورالعمل در سال 

ستاد کل نیروهای مسلح تنظیم و اعالم گردیده است.  4/9/1388ط مورخه /183/2512شماره 
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کرد صحیح آن در چگونگی شیوه صحیح احصاء منابع درآمدی و هزینهدر این دستورالعمل 

ها و مسئولین اماکن عوایدی و مشخص و اعالم گردیده تا فرماندهان یگان نیروها و ستاد آجا

ها بر اساس قانون محاسبات عمومی اقدام نموده و گزارش عملکرد خود را به دارایی کنت یگان

 آجا اعالم نمایند.

 

 ساختار سازمانی

 یماهنگو ه دهی، سازمانکار تقسیمشامل های سازمان فعالیت آن وسیلهچارچوبی است که به

ختار این سا و معموالً  بوده. هر سازمان دارای ساختار خاصی گیردمورد بررسی قرار می

یز نکنترل  قابل وکار با یکدیگر هماهنگ  هنگام درکارکنان سازمان  طراحی شده تا ایگونهبه

که  ودهباز سازمانی سطوحی  دهندهنشانروابط رسمی و  کنندهنییتعساختار سازمانی  باشند.

. همچنین نمایدمیو حیطه کنترل مدیران را مشخص  قرار داشتهمراتب اداری در سلسله

و  ماهنگهها همه واحدها وسیله آنکه به بودههایی ساختار سازمانی دربرگیرنده طرح سیستم

ختار ه ساکشوند و در نتیجه ارتباط مؤثر در سازمان تضمین خواهد شد. از آنجا یکپارچه می

ظایف وپرداختن به آن جزء الینفک  باشدمی یاستراتژکی از ارکان مهم اجرای سازمانی ی

اید بسازمانی  ، تغییر در ساختارباشدمیتخصیص منابع نیز  کنندهنییتع طرفیو از بوده مدیران 

ی و تراتژرابطه بین اسبنابراین  ریزی شود که اجرای استراتژی تسهیل گردد.ای طرحگونهبه

به  را تریوسیع بلکه تبعات بودهای نیز نه تنها دارای ابعاد گسترده های بزرگسازمانساختار در 

ای ت ویژهچنان از اهمی هاسازمانگونه نحوه کنترل و اداره این بدیهی است دنبال خواهد داشت.

ا هذعم اد نمایندموانعی در این رابطه ایج بالعکس یا و بالندگی و  که موجب رشد بوده برخوردار

منظور بهبود های سرپرستی و ساختارهای عملی و نظری بهرابطه هماهنگی بین استراتژی

 .(1392)سامانیان،  باشدمی مهمنیز  عملکرد سازمان

 

 یسازمان ساختار کی یبرا یدیکل عناصر

 یبندطبقه جداگانه مشاغل به درجه کدام برحسب و اساس چه بر فیوظا: یکار تخصص .1

 شوند؛می

 شوند؛می یبندگروه مشاغل یاساس چه بر: مختلف هایبخش به کار یبندمیتقس. 2

 بدهند؛ گزارش دیبا یکس چه به افراد و هاگروه: یفرمانده یرهیزنج. 3

 کند؛ تیریمد مؤثر طوربه تواندمی را نفر چند ریمد کی: کنترل یمحدوده .4

 بود؛ خواهد یینها یرندهیگمیتصم تنها یکس چه: تمرکز عدم و تمرکز .5
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 خواهد تنظار کارمندان و رانیمد عملکرد بر زانیم چه تا مقررات و نیقوان: یسازیرسم .6

 .کرد
 

 تغییر و اصالح ساختار سازمانی

ری زه امی نیاز به تغییر دارد که امروفّناورساختار سازمانی با گذشت زمان و تغییرات 

افزاری ی و نرمافزارسختنیز با تکیه با عناصر  جادشدهیاهای جدید سازمان ریناپذاجتناب

بارتی نمایند به عناپذیر میمراتب سازمانی و وظایف سازمانی را اجتنابتغییراتی در سلسله

یز ننمایند نگاه اصالح ساختار سازمانی های نوین ساختارهای جدیدی ایجاد میسازمان

    زوم های مورد لن با توجه به استراتژیهای روزآمد هر سازمابایستی با تکیه بر واقعیتمی

 .(1387)الوانی، بایستی صورت گیرد می
 

 عوایدی در آجا هایبخشساختار 

 مود:بندی نمتمرکز تقسیمتوان به دو بخش متمرکز و غیرعوایدی در آجا را می هایبخش

د ط به خومتمرکز که هرکدام تحت مدیریت مربو اقتصادی هایبنگاهبخش عوایدی متمرکز:  (1

 مشخص از مراجع کشوری و لشکری و تحت نظارت فرماندهی کل ارتش یسازوکارهاو با 

این نمایند بنابرها فعالیت میهای این سازمانمدیرهجمهوری اسالمی ایران و همچنین هیئت

شده است در ای تعیینساختار مراکز یک ساختار سازمانی مشخص و مطابق با استاندارده

بانک حکمت  بنیاد تعاون آجا، مانند ؛باشدوزارت اقتصاد بانک مرکزی و یا اداره مالیات می

 ایرانیان، بیمه حکمت و غیره

 ،لف کشوردر مناطق مخت های آجادر یگانمراکز عوایدی بخش عوایدی غیرمتمرکز: مانند  (2

-برنامه مشخص، اساس یک نیازسنجی در این بخش ساختار سازمانی مشخص و مدون که بر

 .ه استیدردگریزی و مطابق با نوع فعالیت این مراکز باشد اجرا ن

 آموزش و مهارت

 یشغل و یمهارت یازهاین که تیریمد ابزار کی عنوان به آموزش ت،یریمد کتب از یاریبس در

 .است شده فیتعر شود،می سازمان اهداف تحقق موجب و کرده رفع را کارکنان

 تا شودمی جادیا افراد لهیوس به که یمتعدد یندهایفرا تمام از است عبارت آموزش

 نه،یزم نیهم در و شود؛ کسب ندهیآ و حال در کارکنان هایشغل با متناسب هایصالحیت
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 از است عبارت آن یاصل هدف که کندمی فیتعر دارنظام کوشش ینوع را آموزش 1یگاتر

 قالب در سازمان اهداف و ازهاین با افراد آن یازهاین و قیعال آرزوها، کردن همسو و هماهنگ

 دانست؛ 2نیگلدستا فیتعر مشابه را فیتعر نیا بتوان دیشا رود؛می انتظار افراد از که ییکارها

 به تینها در که داندمی هایینگرش ای میمفاه قواعد، ها،مهارت مندنظام اددادنی را آموزش او

به  یپرسودگذاری آموزش نیروی انسانی سرمایه .شودمنجرمی کار طیمح کی در عملکرد بهبود

طور مستمر در است که باید به ریناپذاجتنابآید که بازده آن در واقع یک امر حیاتی و شمار می

های هدایت تالش های اصولی و منطقیسازمان موردتوجه قرار گیرد، چراکه آموزش یکی از راه

قدرت تخیل و به  یکاراندازبهاستعدادهای نهفته،  یریکارگبهکارکنان در سازمان است و باعث 

 .(1396)سیف،  پذیری فکری الزم در کارکنان خواهد شدوجود آمدن حسن انعطاف
 

 فرهنگ سازمانی

یک سازمان مقصود از فرهنگ سازمانی، سیستمی از استنباط مشترک است که اعضاء نسبت به 

فرهنگ  3شود. کریس آرجریس،دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می

خواند و آن را در قالب رفتاری که مردم در عمل از خود آشکار سازمانی را نظامی زنده می

ور طای که بهکنند و شیوهاندیشند و احساس میطور واقعی میسازند، راهی که بر آن پایه بهمی

گونه تعریف نیز فرهنگ سازمانی را این 4ادگار شاین کند.کنند تعریف میواقعی با هم رفتار می

 کند:می

ا بابق یک الگویی از مفروضات بنیادی است که اعضای گروه برای حل مسائل مربوط به تط"

 کند که معتبرگیرند و چنان خوب عمل میمحیط خارجی و تکامل داخلی آن را یاد می

 ه باصورت یک روش صحیح برای درک، اندیشه و احساس کردن در رابطشناخته شده، سپس به

 "شود.حل مسائل سازمان به اعضای جدید آموخته می

های مشترک بر رفتار و اندیشۀ اعضای از باورها و ارزش یامجموعهعنوان  فرهنگ سازمانی به

ت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت توان نقطه شروعی برای حرکگذارد و میسازمان اثر می

های تغییر و تحول در سازمان است نظر به ترین زمینهبه شمار آید. فرهنگ سازمانی از اساسی

                                                           
1. Guthrie,edvin 

2. Goldestain,robin 
3 Chris,Argyris 

4.Schein,Edgar  
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هدف این  رونیازاکند های جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه میاینکه برنامه

 .(1374)رابینز،  ا به بستر تحول استزیربن عنوانبهتغییر و تحول فرهنگ سازمان  هابرنامه
 

 پژوهش روش شناسی

نظران به روش دلفی که مبتنی بر تجربه و در این تحقیق ابتدا با استفاده از مشورت صاحب

های عوایدی آجا استحصال شده و با های موانع فعالیتباشد شاخصتعامل بین متخصصین می

های کارشناسان در خصوص میزان تأثیر شاخصتوزیع پرسشنامه بین جامعه نمونه نظریه 

آوری شده، برای بررسی و بندی اطالعات جمعگفته اخذ و ضمن دستهساز موانع پیشسبب

های آماری توصیفی، آزمون میانگین آمده از پرسشنامه، از شاخص دست بههای تحلیل داده

رهای رفع موانع کاتبیین راه خصوص دراستفاده شده سپس ضمن طرح سؤاالت مصاحبه، 

آمده و پس از  عمل بهبندی مصاحبه نظران و اساتید فن و دانش بودجهگفته با صاحبپیش

بندی و پس از بررسی مشترکات و نظران دستهانجام مصاحبه، نظرات ارائه شده توسط صاحب

 هاآوری شده از مصاحبههای جمعها، تحلیل کیفی اسناد و مدارک و دادهموارد اختالف آن

 کارهای مطلوب میسر گردد.یابی به راهانجام گردیده تا امکان دست

نوع این تحقیق کاربردی است؛ زیرا در این طرح، محقق به دنبال تبیین و شناسایی موانع 

-ها در راستای فعالیتهای )قانونی، ساختاری، آموزشی و فرهنگی( و رفع آنموجود در شاخص

 .های عوایدزایی در آجاست

محقق در این تحقیق سعی کرده تا آنچه  زیرا ؛انجام شده استتحقیق به روش توصیفی این 

گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش نماید و نتایج عینی از موقعیت بگیرد. هست را بدون هیچ

های عوایدی در آجا آگاهی دارد با انجام فعالیت محقق از روش فعلی نحوه کهاینبا توجه به 

 بر تاهای ذکرشده، سعی نموده است در نظر گرفتن شاخص با وناد و مدارک موجود مطالعه اس

ارسال پرسشنامه برای رؤسا و مسئولین، به  و نظرانصاحباساس دالیل منطقی و مصاحبه با 

استفاده  آمیختهاز روش توصیفی با رویکرد تحلیل این تحقیق تبیین موانع موجود بپردازد. 

 گردیده است.

جامعه آماری در این  در این تحقیق  ارتش جمهوری اسالمی ایران است. مطالعه موردعه جام

یی شاغل در ستاد آجا، دارآجا و داراارشد رسته  کارمندانتحقیق عبارت است از کلیه افسران و 

و  انیدانشجو نیهمچن. اندداشتهی تیریمدو  استیرمشاغل  که باشندیم روهاینستاد 

به  کهی رانیمدی( و فرماندهان و مال شیگرای )دفاع تیریمددافوس در رشته  النیالتحصفارغ



 135                                                                                          آجا یداخل یدزایعوا یهاتیموانع فعال نییتب

 

خاص  بیضرافراد با اعمال  نیاتعداد  کهی الزم را دارند آگاهیی و آشناموضوع  نیای با نحو

 .شودیمزده  نیتخمنفر  260

عداد توکران کبا استفاده از محاسبه و همچنین روش نظری(: با استفاده از فرمول ) نمونهحجم 

 .گرددیمنفر تعیین  80جامعه نمونه 

N= نفر 260 موردپژوهش آماری جامعه حجم   

n= نفر 80نمونهجامعه  حجم    

= = ( جدول برابر خطا میزان)  96/1  

= 3/0 = (نمونه جامعه انحراف میزان اختالف) /و    /d 0 01 0 05  
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 ( جامعه آماری و جامعه نمونه2جدول )

 جامعه نمونه تعداد جامعه آماری طبقات جامعه آماری

 16 50 موضوع طهیحآگاه و آشنا در  رانیمدفرماندهان و 

 21 70 آجاو دار یی در ستاد آجاداراارشد رسته  کارمندانافسران و 

 16 50 هاروینو ستاد  هاگانیی در یداراارشد رسته  کارمندانو  افسران

 27 90 یمال شیگرادافوس در  النیالتحصفارغو  انیدانشجو

 80 260 جمع کل

 

 ای و تحقیقاتهای گردآوری اطالعات در این تحقیق، مطالعات کتابخانهترین روشمهم

ابع ز مناباشد. برای گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق، میدانی می

مل، عوزه حآوری اطالعات در ای شامل مقاالت، کتب، نشریات و اینترنت و برای جمعکتابخانه

 از تحقیقات میدانی شامل مصاحبه و پرسشنامه  استفاده شده است.

 

Z

2 /Z0 025

d
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 هایافته وتحلیلتجزیه

-صورت پذیرفته است. در این آزمون هرگاه معنی tباطی بر اساس آزمون تجزیه و تحلیل استن

شود )یعنی ابعاد در سطح قابل قبولی از رد نمی H0باشد، فرض  %5بزرگتر از داری دوطرفه 

شود رد می H0باشد، فرض  %5اهمیت قرار ندارند( بنابراین هرگاه مقداری معناداری کمتر از 

 قبولی از اهمیت قرار دارند(.ابل )یعنی ابعاد در سطح ق

 
 «های عوایدزای داخلی آجاموانع فعالیت»های آزمون میانگین برای شاخص (3جدول )

 )شاخص( ابعاد 

 3مقدار آزمون= 

ون
زم

ه آ
یج

نت
 

 میانگین

 
 tآماره  انحراف معیار

معنی 

 داری

 دو طرفه

قانون اساسی جمهوری اسالمی  -1

 ایران
 تائیدعدم  0.418 0.24 1.91 3.04

های سند راهبردی فعالیت -2

 اقتصادی نیروهای مسلح
 تائیدعدم  0.452 0.08 1.78 3.01

 تائیدعدم  0.352 0.47 2.07 3.08 نامه عواید داخلی آجاآیین -3

 تائیدعدم  0.394 0.27 1.92 3.04 موانع قانونی

 سازمانی ساختار وجود عدم -1

 متناسب
 تائید 0.000 9.58 1.01 4.08

 همکاری و تعامل وجود عدم -2

 عوایدی مختلف هایقسمت بین
 تائید 0.000 9.01 1.09 4.05

 مشخص رویه وجود عدم -3

 حسابداری
 تائید 0.000 14.13 0.61 4.24

 تائید 0.000 10.51 0.91 4.12 موانع ساختاری

 هایدوره بینیپیش عدم -1

 خدمت حین آموزشی
 تائید 0.000 8.84 1.27 4.11

 در مالی دروس بینیپیش عدم -2

 آموزشی هایدوره
 تائید 0.000 15.98 0.63 4.41

 در کارکنان کافی تجربه نداشتن -3

 درآمدزا و اقتصادی هایفعالیت
 تائید 0.000 16.72 0.54 4.38

 تائید 0.000 12.77 0.83 4.30 موانع آموزشی و مهارتی

 سازمانی فرهنگ تطابق عدم  -1

 عوایدزا هایفعالیت با کارکنان
 تائید 0.000 11.56 0.92 4.24
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موانع قانونی موانع ساختاری
موانع آموزشی 

و مهارتی
موانع فرهنگی

فراوانی 3.04 4.12 4.3 4.4

3.04
4.12 4.3 4.4

0

2

4

6

 با تعامل فرهنگ نبود  -2

 کشور اقتصادی هایبخش
 تائید 0.000 15.90 0.65 4.44

 در پذیریریسک و انعطاف عدم  -3

 اقتصادی هایفعالیت انجام
 تائید 0.000 20.40 0.45 4.54

 تائید 0.000 15.11 0.69 4.40 موانع فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های عوایدزای داخلی آجا(  اولویت ابعاد موانع فعالیت1نمودار )

 

 ی رزیاباهای موانع قانونی که با اهمیت باال شود به جزء شاخصطور که مشاهده میهمان

بی ت ارزیااز اهمی با سطح مطلوبی« های عوایدزای داخلی آجاموانع فعالیت»اند، سایر ابعاد نشده

از  ست و پساتری نسبت به سایر ابعاد برآورد شده در سطح با اهمیت« فرهنگیموانع ». اندشده

 باشند.به ترتیب دارای اهمیت می« موانع ساختاری»و سپس « موانع آموزشی و مهارتی»آن 
 

 موانع قانونیتحلیل کیفی 

وجه با تزا. به عنوان عوامل نظام بخش مطرح هستند نه عوامل محدودیت عمدتاً قوانین موجود  

ارتش در راستای کمک به دولت در راه  ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 147به اصل 

های درآمدی داشته و در چارچوب سند تواند فعالیتسازندگی و رشد و شکوفایی کشور می

 )ارتش،های اقتصادی نیروی مسلح که در آن عرصه فعالیت هر کدام از نیروها راهبردی فعالیت

البته ممکن است در برخی موارد نیز  .مشخص گردیده فعالیت نماید (انتظامینیروی  ،سپاه

  قانونی وجود داشته باشد که چندان عامل مهمی به عنوان یک مانع به نظر یهاتیمحدود

 آجاداخلی  عوایدزایهای در راه فعالیت یتوجهقابلموانع قانونی مهم و بنابراین ؛ رسدینم
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اگر چه  .ها به حساب آوردتوان مانعی در راه این فعالیتباشد و قوانین موجود را نمینمی متصور

مشخصی را تعیین کرده باشند که در انجام  یسازوکارهاممکن است این قوانین حدودوثغور و 

آنچه که  .توان آن را مانع به حساب آوردو نمی بوده ریناپذاجتنابفعالیتی این هنجارها  هرگونه

های عوایدزایی بهره برده و در چارچوب های قانونی در راه فعالیتمسلم است بایستی از ظرفیت

 .داخلی آجا اقدام نمود عوایدزایهای قوانین مذکور و در جهت توسعه فعالیت

 یا تمام انجام راستای در شده مشخص اهداف جهت تحققدر  تحلیل کیفی موانع ساختاری

 و سازماندهی فرایند قطعاً نظر، مورد نتیجه حصول منظوربه و سازمان یک وظایف از بخشی

 هایبخشباشد و ساختار سازمانی اد یک ساختار متناسب با اهداف بسیار مهم و ضروری میایج

ریزی و اجرا طرح مجزا طورها بهبایستی متناسب با نوع فعالیت و کسب درآمد توسط آن مالی

 یدرآمدکه در این ساختار شرح وظایف و تقسیم کار به فراخور آن فعالیت  یاگونهبه گردد

 در .صورت پذیرفته و در هر یگان و نیرو مدیریت مشخص و متمرکز بخش عواید ایجاد گردد

 همکاری و تعامل عوایدی، هایفعالیت با متناسب و مجزا ساختار وجود عدم دلیل به حاضر حال

و ثابت  مشخص رویه یک نیز حسابداری رویه طرفی از و ندارد وجود هابخش این بین مناسبی

  .باشدها نمیدر یگان

داشتن آموزش و مهارت کافی برای کارکنان شاغل  تحلیل کیفی موانع آموزشی و مهارتی

های عوایدی امری بدیهی است که جز با ارائه آموزش هایبخشمالی و همچنین  یهاقسمتدر 

گونه توان گفت تقریبًا هیچدر حال حاضر می .شده میسر نخواهد بودینیبهای پیشالزم در دوره

برای  آجا و یا سایر مراکز آموزشی هاآموزش استاندارد و مصوب در این رابطه در دانشگاه

  .کارکنان مذکور در نظر گرفته نشده است

در ها جهت ارتقاء دانش مدیران و فرماندهان یگان عوایدیهای دروس مالی متناسب با فعالیت

ارائه  نیز ای چون دانشگاه فرماندهی و ستادهای اقتصادی در دورهمبانی فعالیت خصوص

 در کافی تجربه عدم و مالی هایبخش کارکنان به الزم هایآموزش ارائه بنابراین عدمشود؛ نمی

 .تاس گردیده عوایدی آجا هایفعالیت اهر در ایعدیده موانع و مشکالت بروز موجب زمینه، این

با توجه به سابقه تاریخی آجا در عدم ورود به بسیاری از  تحلیل کیفی موانع فرهنگی

اصلی آن یعنی حفظ آمادگی رزمی در جهت حفاظت  تیمأموراقتصادی و همچنین  یهاعرصه

های عوایدزا با فعالیت آن فرهنگ سازمانی کارکنان ،از مرزها و کیان جمهوری اسالمی ایران

 .شودتطابق چندانی نداشته و این امر مانع مهمی محسوب می

سابقه  ،های اقتصادیفعالیتعرصه عدم فعالیت گسترده در  و گفتهشیپبا توجه به موارد 

 .باشدهای دولتی و خصوصی نیز مناسب نمیها و شرکتتعامل با سایر سازمان



 139                                                                                          آجا یداخل یدزایعوا یهاتیموانع فعال نییتب

 

 وولتی دو مالکیت عمومی و همچنین ضوابط و مقررات  به جهت استفاده از منابعهمچنین 

ف مالی از طر یهاتیفعالدر  یریپذسکیرامکان انعطاف و  ،ساختار سلسله مراتبی آجا

 .فرماندهان و کارکنان میسر نبوده است

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

اد و اسن و اطالعات حاصل از شدهانجامکمی و کیفی  لیوتحلهیتجزنتیجه تحقیق حاصل از 

 باشد:زیر می نظران به شرحو مصاحبه با صاحب های عوایدی آجاموانع فعالیتمدارک مرتبط با 

بر اساس  :کارهای رفع آنی آجا و راهداخلی دزایعوای هاتیفعالی در قانونانع مو

 و 3.04 شدهمطرحهای های جامعه نمونه به پرسشفرضیه نخست، میانگین پاسخ وتحلیلتجزیه

انونی قهای مطروحه در حوزه موانع به دست آمده است. لذا شاخص 1.92با انحراف معیار 

 یروهاینهای اقتصادی سند راهبردی فعالیت"، "قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران"شامل:

ای هالیتاز سطح اهمیت مطلوب به عنوان موانع فع "نامه عواید داخلی آجاآیین"و  "مسلح

 اند.  داخلی آجا برخوردار نگردیده عوایدزای

 ورمتص جاآداخلی  عوایدزای هایفعالیتموانع قانونی مهم و قابل توجهی در راه بنابراین 

کن ر چه مماگ .ها به حساب آوردتوان مانعی در راه این فعالیتو قوانین موجود را نمی باشدنمی

گونه  جام هرمشخصی را تعیین کرده باشند که در ان سازوکارهایو  حدودوثغوراست این قوانین 

 سلم استم آنچه برشمرد.توان آن را مانع و نمی بوده ناپذیراجتنابفعالیتی این هنجارها 

وانین چوب قبهره برده و در چار  های عوایدزاییهای قانونی در راه فعالیتبایستی از ظرفیت

 .داخلی آجا اقدام نمود عوایدزایهای مذکور و در جهت توسعه فعالیت

الم نی و اعم رایزهای قانونی احتمالی در این حوزه، با انجاتوان در صورت مواجهه با خالءمی

 م نمود.اقدا های مناسب به مبادی باالتر نسبت به رفع آننیاز به وضع قوانین و دستورالعمل

بر اساس  :رفع آنکارهای ی آجا و راهداخلی دزایعوای هاتیفعالموانع ساختاری در 

 شدهرحمطدرصد جامعه نمونه به میزان اهمیت موانع  83فرضیه دوم، بیش از  وتحلیلتجزیه

 ارساخت وجود عدم "های موانع ساختاری شامل: . لذا شاخصاندپاسخ زیاد و خیلی زیاد داده

 معد"و  "عوایدی مختلف هایقسمت بین همکاری و تعامل وجود عدم "،"متناسب سازمانی

ا اهمیت ب 0.91و انحراف معیار  4.12میانگین  ، در مجموع با"حسابداری مشخص رویه وجود

 باشند.های عوایدزای داخلی آجا میشناخته شده و موانع با اهمیت برای فعالیت
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های عوایدزای داخلی در آجا و رفع موانع توسعه و ارتقاء کمی و کیفی فعالیت منظوربه

 با متولی یک ها، ستاد نیروها و ستاد آجاسازمانی یگان ساختار در است ضروری ساختاری آن،

. عواید داخلی باشد به مربوط مسائل دارعهده تا شود گرفته نظر در شدهفیتعر سازمانی جایگاه

های مشخص تعامل و رویه مذکور، جایگاه شرح وظایف دقیق تدوین ضمن است الزم البته

های مختلف های حسابداری متناسب با فعالیتروشو همچنین  عوایدی هایبخشهمکاری 

عملکرد  مقایسه و پایش ارزیابی، امکان ها،رویه در وحدت ایجاد ضمن تا شدهفیتعر عوایدی

 .گردد فراهم دهیدآموزش و متخصص افراد عوایدی توسط هایبخش

 بر :آن رفع کارهایراه و آجا داخلی عوایدزای هایفعالیت در آموزشی و مهارتی موانع

 موانع اهمیت میزان به نمونه جامعه درصد 87 از بیش سوم، فرضیه وتحلیلتجزیه اساس

 عدم": شامل مهارتی موانع هایشاخص لذا. اندداده زیاد خیلی و زیاد پاسخ شدهمطرح

 هایدوره در مالی دروس بینیپیش عدم" ،"خدمت حین آموزشی هایدوره بینیپیش

 با مجموع در "درآمدزا و اقتصادی هایفعالیت در کارکنان کافی تجربه نداشتن" ،"آموزشی

های عوایدزای مانعی برای فعالیت و شده شناخته اهمیت با 0.83 معیار انحراف و 4.30 میانگین

 باشند.داخلی آجا می

آموزشی و مهارتی، باید تدابیری اندیشیده شود تا  نهیدرزم موردبحثبرای رفع موانع 

عوایدی اعم از کارشناسان و مدیران  هایبخشها و همچنین کارکنان شاغل در فرماندهان یگان

الزم  ها آشنا شده و دانش و مهارتگیر، با مباحث مدیریت مالی، عوایدزایی و الزامات آنتصمیم

های آموزشی متناسب با فعالیت کارکنان در را کسب نمایند، در این راستا الزم است دوره

جهت کارشناسان مالی و یا  ازین موردبینی و اجرا گردیده و دروس مالی شمذکور پی هایبخش

 قرار گیرد. مدنظرمدیران و فرماندهان در جهت ارتقاء دانش آنان 

 اساس بر :آن رفع کارهایراه و آجا داخلی عوایدزای هایفعالیت در فرهنگی موانع تبیین

 شدهمطرح موانع اهمیت میزان به نمونه جامعه درصد 90 از بیش چهارم، فرضیه وتحلیلتجزیه

 فرهنگ تطابق عدم ": شامل مهارتی موانع هایشاخص لذا. اندداده زیاد خیلی و زیاد پاسخ

 ،"کشور اقتصادی هایبخش با تعامل فرهنگ نبود " ،" عوایدزا هایفعالیت با کارکنان سازمانی

 و 4.40 میانگین با مجموع در ،" اقتصادی هایفعالیت انجام در پذیریریسک و انعطاف عدم "

-های عوایدزای داخلی آجا میبرای فعالیت مانعی و شدهشناخته اهمیت با 0.69 معیار انحراف

 باشند.

 چراکهترین بخش اقدامات دانست. توان سختتالش در جهت رفع موانع فرهنگی را می

بر بوده و نیاز یک امر زمان قطعاً ن، فرهنگی در هر سازما هایمؤلفهمقوله فرهنگ و تغییر برخی 
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یکی از ضروریات مهم فعالیت در عرصه اقتصادی و  هرحالبههای خاص خود را دارد. به ظرافت

در جهت تطابق فرهنگ سازمانی کارکنان و فرماندهان برای انجام  بسترسازی در آجا، زاییعواید

اقتصادی  هایبخشاری تعامل با باشد؛ بنابراین تالش در جهت برقرهای مذکور میفعالیت

کشور با رعایت مالحظات امنیتی و همچنین حرکت در جهت اعطای اختیارات بیشتر به 

پذیری آنان افزایش انعطاف و ریسک منظوربه های مذکورفعالیت فرماندهان و کارکنان مرتبط با

 .رسدضروری به نظر می

 

 پیشنهادهای تحقیقی

 پیشنهادات زیر به محققان داده می شود:های آتی برای انجام پژوهش

ع موان ،یانع فنداخلی آجا از قبیل مو عوایدزایانجام تحقیق در خصوص سایر موانع فعالیتهای  -

 غیره و ،موانع منابع انسانی ،ابزاری

نه ی بهیو چگونگ آجاانجام تحقیق در خصوص نحوه هزینه کرد منابع عوایدی در یگان های  -

 . سازی آن

 در آجا یانجام تحقیق در خصوص توسعه اماکن عواید -

 
 منابع

 ژوهشکده پ. تهران: آموزشی مدیریت در سازمانی مهم مفاهیم(. 1387) ، راضیه،زادهمیابراه

 باقرالعلوم

 ،در آموزشی هایدوره اثربخشی ارزیابی نوین هایشیوه (1382حسین، ) سید ابطحی 

 51-40. توسعه و مدیریت. هاسازمان

   ،ویندنشر پ. تهران: های انسانیوزش و بهسازی سرمایهآم(. 1383)ابطحی، سید حسین 

 ان:. تهرگذاری عمومی مشیخطفرآیند (. 1387، فتاح، )زادهالوانی، سید مهدی، شریف 
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 ،اندازچشم . تهران:ارزشیابی دوره آموزش ضمن خدمت(. 1384) بهروزی، محمد  
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