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چکيده
با افزایش سطح تحصیالت و تخصص مشموون دمدمت وفی مم عومومي نست اسمت تتییداتمي د نحمو
بم کا گیدی سدباسا بم وجود آید تا فدفیت ددمت سدباسی بیش اس پیش شکوفا گددد .مقات معظم هبدی نیز د
دصوص بمکا گیدی د ست و بمجای سدباسا  ،بمویژ مشوون تحصیلکدد  ،تأکید بسیا ی نوود اند .اس این و،
د پژوهش حاضد اس وش تحقیق تحلیل مضوو است اد شد است تما معیا همای بممکما گیدی بییهمم کا کهما
وفی م بد اساس فدامین مقات معظم هبدی تبیین گددد .بهابد یافتمهای تحقیق ،معیا های بمکا گیدی بییهم کا کها
وفی م اس دیدگا مقات معظم هبدی عبا تاند اس :بمکا گیدی متهاسب با نیاس حقیقي نیدوهای مسلح؛ بممکما گیدی
متهاسب با تحصیالت و تخصص سدباسا ؛ بمکا گیدی متهاسب با مقتضیات سما ؛ بمکما گیدی متهاسمب بما شمأ
سدباس؛ بمکا گیدی متهاسب با وضعیت مشوون داص (مشوون نخبم ،متأهل ،بسیجي ،طلبم و )...؛ بمکما گیدی
د عدصمهای غیددفاعي و بمکا گیدی کی ي سدباسا  .بمکا گیدی بییهم کا کها وفی مم د عدصممهمای دفماعي و
غیددفاعي موجب ميشود عالو بد تأمین نیاسهای دفاعي -امهیتي کشو  ،ساید نیاسها د عدصمهای غیددفاعي نیز
تا حد موکن بدطدف شد و بستد نست بدای تدبیت دیهي و ادالقي جوانا مؤمن و کا آمد فداهم آید .هوچهین با
بمکا گیدی تخصصي سدباسا و ا ائم آموسشهای میا تي ،آمادگي آ ها بدای و ود بم باسا کا پم

اس دمدمت

بیشتد شد و هوم این دسمتاو دها سمبب مميشمود سمدباسا اس دو دمدمت سمدباسی ،احسماس م یمد بمود ،
دودا سشوهدی و عدت احساس تضییع وقت و عود داشتم باشهد.
کليد واژهها :فدامین مقات معظم هبدی ،ددمت سدباسی ،بمکا گیدی بییهم ،کا کها وفی م ،سدباس.
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 . 1دانشجوی دکتدی مطالعات امهیت ملي دانشگا و پژوهشگا عالي دفاع ملي و تحقیقات اهبددی ،ستاد کمل نیدوهمای
مسلح ،بهیاد نخبگا .
( .2نویسممهد مس م و ) اسممتادیا گممدو مممدیدیت ،دانشممکد ادبیممات و علمموت انسمماني ،مجتوممع آممموسش عممالي گهابمماد،
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مقدمه
با پیدوسی انقالب اسالمي ایدا  ،جایگا ددمت سدباسی اس یک ددمت اجبا ی بم یمک
وفی م دیهي-ملي ا تقا یافتم و سدباسی بم دلیل جلب مشا کت عوومي د امد دفاع ،بم یکي
اس ا کا قد ت نظات د عدصمهای دفاعي -امهیتي تبدیل شد اسمت (ایوماني و قاسموي.)1395 ،
ددمت سدباسی عالو بد کا کدد دفاعي -امهیتي ،دستاو دهای فداوانمي د حموس همای
فصلهامم علوي مطالعات بین شتمای دانش اهبددی ،سا دهم ،شوا  ،39تابستا 1399

سیاس ي ،اقتصادی ،فدههگي و اجتواعي د طي این چهد دهم داشتم است؛ اما با توجم بم
تحونت دو دهم ادید ،بم ویژ افمزایش سمطح تحصمیالت و توانوهمدیهمای مشموون
(سیدی ،سیدی و صلواتیا

 ، )1395 ،شایستم است با اعوما تتییداتمي د الگموی بمم کما گیدی

سدباسا فدادو شدایط فعلي ،بستد م هاسبي بدای است اد اس توات فدفیتهمای دمدمت
سدباسی فداهم آید.
مقات معظم هبدی تأکید بسیا ی بد بمکا گیدی بییهم سدباسا  ،بمویژ بمکا گیدی د ست
سدباسا تحصیلکدد دا ند؛ بدای مثا ميفدمایهد« :اس مشوولین تحصمیلکدد د حدفممهمای
دودشا است اد بییهم شود و د جاهای نست بم کا گدفتمم شموند» یما د مموقعیتي دیگمد
ميفدمایهد« :وضع سدباسها دوب نیسمت ،همم اس لحمام گواشمتن آ هما بمم کا همایي کمم
وفی مشا نیست .سدباسها امدوس باسوادند ،لیسان

و بانتد کم نیستهد ،دیليهما تخصمص

دا ند ،دیلي باید وی این کا شود ،اگد د ست بم کا گدفتم شوند ،معلوت نیست این هومم
فدا ی داشتم باشمید» .بمد اسماس فمدامین معظمملمم ،ضمدو ت بماسنگدی د الگموی فعلمي
بمکا گیدی سدباسا بمدوبي آشکا ميشود؛ چمدا کمم بما بممکما گیدی د سمت و بممجمای
سدباسا  ،ضون تأمین نیاسهای کشو د عدصمهای دفماعي و غیددفماعي ،بسمتد نست بمدای
تدبیت جواناني مؤمن و کا آمد فداهم آمد و سدباسا نیز اس دو ددمت سدباسی ،احساس
م ید بود و عدت احساس تضییع وقمت و عومد دواههمد داشمت؛ بهمابداین ،همدف اصملي
پژوهش حاضد ،احصاء و تبیین معیا های بمکا گیدی بییهم سدباسا بد اسماس فمدامین مقمات
معظم هبدی است.
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مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
با بد سي تحقیقات پیشین ،مطالعمات متعمددی د دصموص الگموی مطلموب دمدمت
سدباسی شهاسایي شد کم هد یک اس مهظد داص بم این مقولم پددادتممانمد .د اداممم نتمای
بددي اس تحقیقات مدتبط با حوس سدباسی بمطو عات و الگموی مطلموب سمدباسی بممطمو
داص بم ادتصا مطدح شد است.
پو حید ( ،)1392د تحقیقي بم تحلیمل علمل عمدت جمتابیت دو ا دمدمت سمدباسی
پددادتم و بد این مدعا است کم با توجمم بمم تیدایمدات مکمد دشموها و نیماس کشمو بمم
نیدوهای دفاعي معتهابم ،الگوی ددمت سدباسی اجبا ی توسط نظمات انتخماب شمد اسمت.
محقق معتقد است کم ددمت وفی م د ذهن اغلب مشوون بمدصوص افداد تحصمیلکدد
بمعهوا مدحلمای نامطلوب و اجبا ی اس سندگي محسوب ميشمود .نتیجمم ایمن نا ضمایتي،
کاهش انگیز نظاميگدی آ ها و بم دنبا آ کاهش توا نظامي کشو است.
امیدساد ( )1392د تحقیقي بم آسیبشهاسي وضعیت فعلي ددمت سدباسی پددادتمم و
بد این باو است کم ددمت سدباسی باید بد اسماس شمدایط وس تتییمد یابمد و د الگموی
مطلوب ،عالو بد عامل امهیت نظامي باید ابعاد اجتواعي ،سیاسي و اقتصادی آ نیز د نظمد
گدفتم شود .پیشهیادات محقق د دصوص الگوی مطلوب سمدباسی عبما تانمد اس :جبمدا
متقابل کاهش ددمت سدباسی و پددادت هزیهم اس سوی داوطلبین و اس سوی دیگد افمزایش
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پيشينه تحقيق

دو ا ددمت هودا با افزایش د یافتي سدباسا .
یافتمهای تحقیق واعظينژاد و هوکا انش ( )1397نشا ميدهد کم دو ددمت وفی مم
عوومي فدصت مهاسبي بدای جوانا است تا میا تهای دود ا ا تقا دههد .بد اساس نتای
تحقیق ،با عهایت بم ایهکم ،سدباسا طي مدت ددمت سدباسی د یمک محمیط اجتوماعي و
طبیعي قدا ميگیدند کم با سختيها و چالشهای سندگي واقعي مواجمم شمد و سنمدگي د
کها ساید افداد ا تجدبم مينوایهد ،میما تهمای فمددی و اجتوماعي آ هما ا تقما مميیابمد.
هوچهین بم دلیل تعاملهای میا فدههگي د طو ددمت ،میما تهمای فدههگمي سمدباسا
بیبود ميیابد.
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خدمت وظيفه عمومي
ددمت وفی م عوومي دو نظامي است کم د آ شیدوندا یک جامعم بمعهوا سمدباس
وفی م ددمت مينوایهد .د واقع ،فلس م اصلي ددمت وفی م عوومي ،مددمي بود دفاع اس
کشو است و د دین مبین اسالت نیز بد مشا کت آحاد جامعم د دفاع اس توامیت ا ضمي و
استقال کشو تأکید شد است

(تدحوي ا دکا

 .)1392 ،کشو ایمدا بمم دلیمل قمدا گمدفتن د

فصلهامم علوي مطالعات بین شتمای دانش اهبددی ،سا دهم ،شوا  ،39تابستا 1399

موقعیت اهبددی و دا ا بود ذداید عظیم ن ت و گاس ،هووا د کانو توجم دولمتهمای
استعوا ی قدا داشتم است .پ

اس پیدوسی انقالب اسالمي ،باتوجم بم اهداف ایمدئولوییک

نظات جویو ی اسالمي ،مثل مددت سان ی دیهي ،استقال سیاسي و الگوی پیشمدفت بمومي،
هووا مو د تیدید ،طوع و تدس هژموني جیاني ميباشد

(حسیهي و هوکا ا

.)1395 ،

اس این و ،بعد اس انقالب ضدو ت ددمت سدباسی دوچهدا گددید و با باسنگدی کم د
اهداف و آ ما های ددمت سدباسی بم وجود آمد ،بمم یکمي اس ا کما میمم جیمت تدبیمت
نیدوی انساني کا آمد و ا سشي تبدیل شد است

(موسموی نقمابي و هوکما ا

 .)1393 ،د سمدباسی

ا سشهای وانی دیهي و ادالقي د سدباسا نیادیهم ميشود تا د

ا پاسدا ی اس اسمالت و

ح ظ استقال و توامیت ا ضي کشو جان شاني کدد و شیادت د

ا ددا ا فموس عظمیم

بدانهد .تحت این آموسشها سدباسا تدبیت ميشوند تا ادالق اسالمي ا سمدلوحم سنمدگي
دود قدا دههد تا شیدوندی آگا  ،دلسوس و م ید بدای کشو باشهد

(فیدوسجائیا و جما محومدی

لدگماني .)1397 ،هوچهین ددمت سدباسی موجب افزایش هوبسمتگي اجتوماعي بمین سمدباسا
ميگددد

(حسیهي و هوکا ا

.)1394 ،

بد اساس نظدیات علم اقتصاد ،تأمین امهیت بمعهوا یک کانی عوومي ،نیاسمهد مدادلمم
حاکویت است کم بدآو د این نیاس با دو ویکدد موکن است .بددي کشمو ها بما تشمکیل
یک ا تش حدفمای ،امهیت جامعم ا فداهم ميآو ند و هزیهمهای این ا تمش حدفممای ا اس
طدیق ادت مالیات بد د آمد اس جامعم تأمین مينوایهد .ویکدد دوت المزات بمم حضمو آحماد
جامعم د یک باس مشخص د بخشهای دفاعي و امهیتي کشو بمعهوا سدباس است کم د
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واقع ميتوا آ

ا بمصو ت ادت مالیات بد نیدوی انساني تصو کدد .بددمي کشمو ها نیمز

تدکیبي اس این دو ویکدد ا بم کا ميگیدند (سجادیم.)1397 ،



کم ضدو ت باسنگدی د آ

ا ضدو ی سمادتم اسمت

(نظمدیساد و هوکما ا

 .)1390 ،د ممو د

چالشهای الگوی فعلي ددمت سدباسی ميتوا بم بید و ی پایین و عدت تهاسمب دمدمت
سدباسی با پیشدفت فهاو یهای نظامي ،عدت است اد کاممل و بییهمم اس تخصّمص و میما ت
سدباسا  ،عدت تهاسب بددي آموسشهای ا ائمشد بم سدباسا  ،بدوس بددمي ناههجما یهمای
اجتواعي د محیط پادگا ها و فتا های دالف شأ بددي فدماندها  ،مانهمد بممکما گیدی
سدباسا د مشاغلي دو شأ اشا نوود

.)1393 ،

(حسهقليپو و هوکا ا

سير تحول قانون نظام وظيفه عمومي در ايران
قانو ددمت وفی م عوومي د ایدا تاکهو تتیید و تحونت سیمادی داشمتم اسمت .د
 1294قانو سدب اسگیدی ددمت اجبا ی بم اجدا د آمد و بم استهاد آ  ،اساس قشو -

سا

گیدی بم طدس بهیچم قدا گدفمت

(آبداهامیما

 .)1389 ،د دو پیلموی او  ،اولمین قمانو نظمات

وفی م عوومي ،تحت عهوا «قانو دمدمت اجبما ی» د  1304/3/16اس تصمویب مجلم
شو ا گتشت .با تصویب این قانو  ،کلیم اتباع ذکو دولت ایمدا  ،اس او سمن  21سمالگي،
مکلف بم ددمت سدباسی گددیدند؛ مگد د موا دی کم بد طبق قانو مسمتثها شمد بودنمد.
مدت ددمت سدباسی د مجووع  25سا و د سم دو بود
-

(نیاسی و شالچي،

:)1392

دو او ددمت نظامي کم مدت آ شش سا بود کمم دو سما او  ،ممدت تحمت

مقالم پژوهشي :تبیین معیا های بمکا گیدی بییهم کا کها وفی م بد اساس تحلیل مضامین فدامین مقات معظم هبدی(مدفلمالعالي)

ددمت سدباسی بم غم مزایا و دستاو دهای قابل توجم ،با چالشهایي نیز مواجمم اسمت

السالح و چیا سا بعد ،احتیاط بود.
-

دو دوت ،دو ذدید بود کم مدت آ سیزد سا بود کمم شمش سما او ذدیمد
مقدت و ه ت سا بعد ،ذدید تالي بود.

-

دو سوت ،دو پاسباني است کم مدت آ شش سا بود.

آددین قانو نظات وفی م عوومي د  1363/7/29بم تصمویب مجلم

شمو ای اسمالمي

سید و د  1390/08/22قانو اصالح موادی اس قانو ددمت وفی مم عومومي د مجلم
شو ای اسالمي تصویب شد .بم موجب ماد چیا این قمانو  ،دمدمت وفی مم عومومي 30
سا و شامل دو های سید است

(معاونت قوانیم و مقد ات ساسما

وفی م عوومي ناجا:)1390 ،
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-

مدت ددمت دو ضدو ت  24ما است و د صو تي کم مشوون ماساد و یا کوتد
اس تعداد مو د نیاس باشد ،ستاد کل با کسب اجاس اس فدماندهي کل آ

ا بم کوتمد یما

بیشتد اس مدت دو ضدو ت تتیید مي دهد (اصالحي .)1390/08/22

فصلهامم علوي مطالعات بین شتمای دانش اهبددی ،سا دهم ،شوا  ،39تابستا 1399

-

دو احتیاط هشت سا

-

دو ذدید او  10سا

-

دو ذدید دوت  10سا

روششناسي تحقيق
ویکدد پژوهش حاضد کی مي و وش تحقیمق ممو د اسمت اد  ،وش تحلیمل مضموو

1

است .اس وش تحلیل مضوو جیت تعیین ،تحلیل و بیما مضمامین موجمود د و داد هما
است اد ميشود ( .)Guest, et al., 2011محقق د تحلیل مضوو  ،م اهیم میمم مطمدحشمد د
متن ا استخداج ميکهد

(عابدی جع دی و هوکا ا

 .)1390 ،با توجم بمم همدف پمژوهش حاضمد کمم

احصاء و تبیین معیا های بمکا گیدی بییهم کا کها وفی م بد اسماس تحلیمل مضمامین فمدامین
مقات معظم هبدی است و نظد بم اهویت تک تک فدمایشات معظملم ،توامي فدامین ایشا کمم
مدتبط با بحث سدباسی بود  ،مو د تحلیل قدا گدفت تا مضامین مستتد د آ ها احصاء گددد.
با توجم بم ایهکم اولین مدحلمم تحلیمل داد هما د تحلیمل مضموو آشمهایي بما داد هما
است()Braun & Clarke, 2006؛ لتا د این تحقیق ،محققا اس طدیق «مطالعم مکد داد هما» و
«دواند فعا » متن  -یعهي جستجوی معاني و الگوها ،یاداشمتبمددا ی و عالممتگمتا ی
جولمها  -اشداف مهاسبي نسبت بم محتوا کسب نوودند .د گات دوت تحلیل داد ها ،کمدهای
اولیم ایجاد شدند .کدهای اولیم معدف ویژگي داد ها است کم بیانگد م یمومي د دصموص
مس لم تحقیق اسمت ( .)Braun, et al., 2019د گمات سموت ،محققما د جسمتجوی مضمامین
بودنممد .ایمن مدحلممم شممامل دسممتمبهممدی کممدهای مختلممف د قالممب مضمموو هممای بممالقو
است( .)Tuckett, 2005د گات چیا ت مضوو ها مو د باسبیهي قدا گدفتهد .باسبیهي مضوو ها
شامل دو مدحلم باسبیهي و تص یم مضوو ها است .باسبیهي مضوو ها د سطح دالصمهمای
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است

(د دشم و هوکما ا

 .)1394 ،د آددین گات تحلیل مضوو  ،مضوو ها تعدیف و ناتگتا ی

شدند .با تعدیف مضامین ،ماهیت هد یک اس مضوو ها مشخص شد و ایهکم همد مضموو
کدات جهبم اس داد ها ا د دود دا د ،تعیین ميشود و بد اساس آ نات مهاسبي بدای مضوو
انتخاب ميشود ( .)Boyatzis, 1998یکي اس ابزا های مو د است اد د تحلیل مضوو  ،شمبکم
مضامین اسمت کمم د آ ا تبماط میما مضمامین د نگما همایي شمبیم تا نوما نشما داد
ميشود(.)Attride-Stirling, 2001
د این تحقیق ،جیت ا سیابي قابلیمت اعتوماد نتمای پمژوهش ،اس معیا همای چیا گانمم
تأییدپممتیدی 1،انتقمما پممتیدی 2،اطویهمما پممتیدی3و باو پممتیدی4پیشهیادشممد توسممط کممانلي

5

( ،)2016است اد شد است کم نتای آ د جدو ( )1ا ائم شد است.
جدول  -1ارزيابي قابليت اعتماد نتايج پژوهش
معيار قابليت
اعتماد
تأییدپتیدی

اقدام انجامشده در تحقيق حاضر
است اد اس استداتژی ذکد مثا و د ج عین متن فدامین مقات معظم هبدی مو د تحلیل
بدای نشا داد صحت استهتاج.
 -جیت اطویها اس انتقا پتیدی نتمای  ،تومامي فمدامین هبمدی د دصموص دمدمت سمدباسی

انتقا پتیدی

بمعهوا کل مهابع اطالعاتي تحقیق بد سي شد.
 -مدنظد قدا داد شأ صدو د تحلیل فدامین مقات معظم هبدی.

اطویها پتیدی

تشدیح توات مداحل تحقیق بمصو ت مبسوط و کامل ،جیت ایجماد امکما بماسبیهي و موشمکافي

مقالم پژوهشي :تبیین معیا های بمکا گیدی بییهم کا کها وفی م بد اساس تحلیل مضامین فدامین مقات معظم هبدی(مدفلمالعالي)

کدگتا یشد و تص یم مضوو ها و ا سیابي اعتبا مضوو ها د ابطم بما مجووعمم داد هما

تحقیق توسط دیگد پژوهشگدا .
 -آو د عین متن فدامین هبدی د ذیل ت سید آ .

باو پتیدی

 ادت نظدات  15ن د اس صاحبنظدا فعا د حوس دمدمت سمدباسی مشمتول بمد مسم ون وکا شهاسا ستاد نیدوهای مسلح ،ساسما نظات وفی م عوومي ،سپا پاسدا ا و ا تش و هوچهمین
صاحبنظدا دانشگاهي و اعوا نظدات اصالحي آ ها.
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
1
. Confirmability
2
. Transformability
3
. Dependability
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یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
د این پژوهش ،بد اساس فدایهد تحلیل مضوو  ،پ

اس مطالعم فدامین مقات معظم هبمدی

د دصوص ددمت سدباسی ،کدهای اولیمای اس فمدامین معظمملمم د ا تبماط بما معیما همای
بمکا گیدی بییهم سدباسا استخداج شد .د جدو ( )2تهیا کدگتا ی اولیم سم مو د اس فمدامین
مقات معظم هبدی د دصوص ددمت سدباسی بمعهوا نوونم ا ائم شد است.
فصلهامم علوي مطالعات بین شتمای دانش اهبددی ،سا دهم ،شوا  ،39تابستا 1399

جدول  -2نمونهاي از کدگذاري اوليه فرامين مقام معظم رهبري
ردیف

متن فرامين مقام معظم رهبری در خصوص
خدمت وظيفه عمومي

کدهای استخراجشده

اس مسمائل میمم د ایمن بما  ،آمموسشهمای م یمد بمم

1

سدباسا  ،بمکا گیدی د کا های متهاسب با تحصمیالت

ا ائم آموسشهای م ید بمم سمدباسا ؛ بممکما گیدی

و قابلیت ها و بدنامم یزی بدای تدبیت دیهي و ادالقمي

سممدباسا د کا هممای متهاسممب بمما تحصممیالت و

است .باید احساس تضییع وقت و عود بم کسي کم د

قابلیتها؛ تدبیت دیهي و ادالقمي سمدباسا ؛ عمدت

حما گمت اند ددمت وفی م عومومي اسمت ،دسمت

احساس تضییع وقت و عود.

ندهد (.)1383/03/17

2

3

د نیدوهای مسلح بمدصوص با اسمت اد اس مشموولین

تدوی نموآو ی د نیدوهمای مسملح؛ اسمت اد اس

جوا و کا آمد ،نوآو ی ا تدوی دههد ،سمیهممسماسی

مشوون کا آمد؛ تمأمین نیاسمهمدیهمای دفماعي؛

کههد ،بمویژ بخش نیاسمهمدیهمای دفماعي ا بدطمدف

است اد اس مشوون کا آمد؛ سمیهممسماسی جیمت

کههد.

است اد اس توانوهدیهای مشوون .

نکتم او  :مشموون وفی ممای کمم دا ای تحصمیالت

مشممموون بممما تحصمممیالت عالیمممم؛ اسمممت اد اس

عالیم هستهد  ...بمطمو حمتم بایسمتي اس توانمایيهمای

توانایيهای فکمدی مشموون نخبمم د نیدوهمای

فکدی و احیاناً تخصص آ ها د بخمشهمای مختلمف

مسلح؛ است اد اس تخصص مشوون تحصمیلکدد

نیدویهای مسلح و ودجا (وسا ت دفاع) است اد شمود

د نیدوهممای مسمملح؛ عاطممل نوانممد نیدوهممای

(این نکتم اصلي است) (.)91/2/3

باا سش و سبد د طي سدباسی.

د گات دوت کدگتا ی ،کدهای اولیم د قالب مضامین فدعي توصی ي کدگمتا ی شمدند.
این مضامین توصی ي د قالب مضامین پایم و مضامین ساسما دههد دستمبهدی شدند .بمدای
مثا  ،بم کما گیدی متهاسمب بما تحصمیالت و تخصمص سمدباسا بممعهموا یمک مضموو
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ساسما دههد انتخاب شد کم مضامین پایم ذیل آ عبا تاند اس :بممکما گیدی تخصصمي د
ساسما های نظامي و غیدنظامي ،است اد اس توانایيهای فکدی مشوون تحصیلکدد  ،تمدوی



( )2مشاهد ميشود ،مضوو ساسما دههد و مضامین پایم ذیل آ اس فدامین مختلمف مقمات
معظم هبدی احصاء شد است .مضوو بمکا گیدی بییهمم کا کهما وفی مم نیمز بممعهموا
مضوو فداگید انتخاب شد ،چو ساید مضامین ساسما دههمد و پایمم ا اس لحمام معهمایي
مشوو مي شود .د پایا  ،با اسمت اد اس ابمزا تحلیمل شمبکم مضمامین ،الگموی معیما همای
بمکا گیدی بییهم کا کها وفی م تدسیم شد کم د تصوید ( )1نشا داد شد است.
با بد سي تدابید و فدامین مقات معظم هبدی مشخص مميشمود کمم معظمملمم بمد وی
بمکا گیدی بییهم سدباسا تأکید ویژ داشتم و معیا های سید ا بدای بمکما گیدی بییهمم آنما
مطدح نوود اند:
-

بمکا گیدی متهاسب با نیاس حقیقي نیدوهای مسلح؛

-

بمکا گیدی متهاسب با تحصیالت و تخصص سدباسا ؛

-

بمکا گیدی متهاسب با مقتضیات سما ؛

-

بمکا گیدی متهاسب با شأ سدباس؛

-

بم کا گیدی متهاسب با وضعیت مشوون داص (مشوون نخبمم ،متأهمل ،بسمیجي،
طلبم و )...؛

-

بمکا گیدی تخصصي مشوون نخبم؛

-

بمکا گیدی ضدو ی د عدصمهای غیددفاعي؛

-

بمکا گیدی کی ي سدباسا .

مقالم پژوهشي :تبیین معیا های بمکا گیدی بییهم کا کها وفی م بد اساس تحلیل مضامین فدامین مقات معظم هبدی(مدفلمالعالي)

نوآو ی د نیدوهای مسلح و عدت احساس تضییع وقت و عود .هوما طمو کمم د جمدو

بد اساس فدامین مقات معظم هبدی ،ميتوا تعدیف سید ا بدای «بمکا گیدی بییهم» ا ائم
نوود:
بمکا گیدی بییهم کا کها وفی م عبا ت است اس :بمکا گیدی د ست ،بمجا و کی ي سدباسا ،
بم نحوی کم محو بمکا گیدی مأمو یتهای نیدوهای مسلح بود و بد اساس نیاسهای
حقیقي نیدوهای مسلح ،مشوون تا حد امکا متهاسب با تحصیالت ،میا تها و تخصص
بم کا گدفتم شوند؛ تا عالو بد تأمین نیاسهای دفاعي -امهیتي ،ساید نیاسهای کشو د
عدصم های غید دفاعي مدت ع شد و بستد نست بدای تدبیت دیهي و ادالقي جوانا مؤمن و
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کا آمد فداهم آمد و سدباسا

نیز اس دو

ددمت سدباسی ،احساس م ید بود ،

دودا سشوهدی و عدت احساس تضییع وقت و عود داشتم باشهد .د ادامم ،شادصهای هد
یک اس معیا های اصلي بمکا گیدی بییهم سدباسا توضیح داد شد است.

فصلهامم علوي مطالعات بین شتمای دانش اهبددی ،سا دهم ،شوا  ،39تابستا 1399

تصوير  -1شبکه مضامين معيارهاي بهکارگيري بهينه کارکنان وظيفه بر اساس فرامين مقام معظم رهبري

 .1شاخصهاي معيار بهکارگيري متناسب با نياز حقيقي نيروهاي مسلح
با بد سي فدامین مقات معظم هبدی مشخص ميشود کمم اصمليتمدین شمادص د
بم کا گیدی بییهم سدباسا  ،تمأمین نیماس نیدوهمای مسملح بمود و اولویمت بمم کما گیدی
مشوون با تأمین نیاسهای نیدوهای مسلح است .بدای مصداق ،مي توا بمم فدمایشمات
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سید استهاد کدد:



البتم باید د د جم او باشد .اصل نیاس ساسما های دیگد بم نیدوهای مشوو

ا هم بممکلمي

فداموش نکهید .این هم د کوتا مدت نیاس کشو است» (.)1370/06/02
د واقع ،هبد انقالب د کها ساید عدصمهای غیددفماعي ،بممکما گیدی سمدباسا

اد

عدصم دفاعي و امهیتي د د جم او اولویت ميدانهد .البتمم ایشما بمد عمدت سیماد وی د
بم کا گیدی سدباسا  ،بمویژ سدباسا متخصص ،د نیدوهای مسلح نیز تأکید ویژ ای دا نمد.
بدای مثا  ،معظملم اس هدگونم سیاد وی د بمکا گیدی پزشکا د نیدوهمای مسملح تأکیمد
نوود اند.
« ستاد فدماندهي کمل قموا ...نیماس نیدوهمای مسملح د اولویمت قمدا گیمدد .اس هدگونمم
سیاد وی د بمکا گیدی پزشکا د نیدوهای مسلح دوددا ی شود و نیاس حقیقمي د نظمد
گدفتم شود» (.)1370/8/6
نسمم عدت سیاد وی د بم کا گیدی مشوون د نیدوهمای مسملح ،تعیمین نیماس واقعمي
نیدوهای مسلح بم سدباس ،بمویژ سدباسا متخصص است .بد اسماس تحلیمل فمدامین هبمد
انقالب ،میمتدین مؤل مهای معیا بمکا گیدی سمدباسا وفی مم ،متهاسمب بما نیماس نیدوهمای
مسلح عبا تاند اس:
-

اولویت بمکا گیدی سدباسا با تأمین نیاس دفاعي و امهیتي نیدوهای مسلح؛

-

بمکا گیدی سدباسا متهاسب با مأمو یتهای نیدوهای مسلح؛

-

بمکا گیدی متهاسب با نیاس حقیقي نیدوهای مسلح بم سدباسا عادی؛

-

بمکا گیدی مشوون تحصیلکدد متهاسب با نیاس حقیقي نیدوهای مسلح؛

-

عدت سیاد وی د بمکا گیدی سدباسا متخصص د نیدوهای مسلح؛

مقالم پژوهشي :تبیین معیا های بمکا گیدی بییهم کا کها وفی م بد اساس تحلیل مضامین فدامین مقات معظم هبدی(مدفلمالعالي)

«جهاب آقای دکتد فیدوسآبادی!  ...د کها اصدا بد پد و پیوا کدد نیدوهای مسلح کم

 .2شاخصهاي معيار بهکارگيري متناسب با تحصيالت و تخصص سربازان
بم کا گیدی تخصصي سدباسا  ،دومین معیا کلیدی بممکما گیدی بییهمم کا کهما وفی مم
است کم مکد د فدامین هبدی مو د تأکید قدا گدفتم است .بد اساس ههوودهای ایشما
ميبایست بستد نست جیت بمکا گیدی تخصصي سمدباسا د نیدوهمای مسملح و د سماید
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ساسما های غیدنظامي فداهم شود ،البتم د این ممو د نیمز اولویمت بممکما گیدی تخصصمي
سدباسا با نیدوهای مسلح است.
«ادیداً اس دانشگا اس ما مشوو دواستماند ،این کا فدی ي است ،بایمد اگمد اس مشموو
متخصص است اد بمجا ميکهد کوک کهیم (البتم مداقبتهای نست هم بشود) اس طدف دیگمد
د دود نیدوهای مسلح اس توا این افداد متخصص بید نست بدد شود» (.)82/2/25
فصلهامم علوي مطالعات بین شتمای دانش اهبددی ،سا دهم ،شوا  ،39تابستا 1399

یا د جای دیگد ایشا اس ستاد کل نیدوهای مسلح ميدواههد تا اس توانوهدی مشموون
کا آمد جیت تدوی نوآو ی و فع نیاسمهدیهای دفاعي است اد نوایهد:
« ...د نیدوهای مسلح بمدصوص با است اد اس مشوولین جموا و کا آممد ،نموآو ی ا
تدوی دههد ،سمیهمساسی کههد ،بمویژ بخش نیاسمهدیهای دفاعي ا بدطدف کههد».
یکي اس جهبمهمای بمم کما گیدی تخصصمي سمدباسا ممو د اشما د فمدامین هبمدی،
بمکا گیدی مشوون د کا ها و مشاغلي متهاسب با شتم و تحصیالت آ ها تا حمد امکما
است.
«اس مشوولین تحصیلکدد د حدفمهای دودشا است اد بییهم شود و د جاهای نست بم
کا گدفتم شوند» (.)88/10/26
بم کا گیدی تخصصي سدباسا عالو بد توانوهدساسی سدباسا  ،باعث مميشمود جوانما
نسبت بم ددمت سدباسی احساس تضییع وقت و اتالف عود نداشتم باشهد.
«اس مسائل میم د این با  ،آموسشهمای م یمد بمم سمدباسا  ،بممکما گیدی د کا همای
متهاسب با تحصیالت و قابلیتها ... ،باید احساس تضییع وقت و عود بم کسي کم د حما
گمت اند ددمت وفی م عوومي است ،دست ندهد» (.)1383/03/17
نکتم میم دیگمدی کمم اس فمدامین هبمد انقمالب د دصموص بممکما گیدی مشموون
تحصیلکدد  ،قابل بدداشت است ،این تلقي است کمم ایشما بیشمتد بمد اسمت اد اس توانمایي
فکدی مشوون تحصیلکدد و نخبم تأکید دا ند تا ایهکم حتواً د شتلي متهاسمب بما شمتم
تحصیلي آ ها بم کا گدفتم شوند.
«مشوون وفی مای کم دا ای تحصیالت عالیم هستهد و یا د شوا نخبگما محسموب
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ميشوند ،نباید دو ا ددمت اینها بم معهي معطل ماند این نیدوهای بماا سش و یما سبمد



مختلف نیدویهای مسلح و ودجا (وسا ت دفاع) است اد شمود (ایمن نکتمم اصملي اسمت)»
(.)91/2/3
بهابداین ،است اد اس توانایي فکدی مشوون تحصیلکدد اممدی الزاممي اسمت و تما حمد
امکا نیز باید اس تخصص آ ها بید بددا ی شود .د واقع ،معظملم بیمد بمددا ی اس توانمایي
فکدی مشوون تحصیلکدد ا تهیا مهوط بم بمکا گیدی آ هما د شمتلي ممدتبط بما شمتم
تحصیلي آ ها نويدانهد .این نکتم اس این حیث دا ای اهویت است کمم امکما بممکما گیدی
تخصصي توامي مشوون تحصیلکدد د کا هما و مشماغلي کمم دقیقم ًا متهاسمب بما شمتم
تحصیلي آ ها باشد ،د نیدوهای مسلح وجود ندا د .البتم باید د نظد داشت کم عدت امکا
بمکا گیدی تخصصي تومامي مشموون تحصمیلکدد  ،نمم بممعهموا نقطمم ضمعف دمدمت
سدباسی ،بلکم د صو ت مدیدیت د ست ،بمعهموا نقطمم قموت آ قابمل تعدیمف اسمت.
چداکم بسیا ی اس شتمهای تحصیلي کمم کوتمد ممو د نیماس سماسما همای نیدوهمای مسملح
ميباشهد ،اس وضعیت باسا کا مهاسمبي د سمطح جامعمم بددمو دا نیسمتهد؛ بهمابداین ،د
صو ت بمکا گیدی د ست آ هما د طمو دمدمت و توانوهدسماسی آ هما اس طدیمق ا ائمم
آموسشهای میا تي ،سمیهم اشتتا سایي آ هما پم

اس سمدباسی فمداهم دواهمد بمود .ایجماد

قدا گا مدکزی میا تآموسی سدباسا اس هوین مهظد قابل ت سید بود کم ممو د تأییمد مقمات
معظم هبدی نیز ميباشد:

مقالم پژوهشي :تبیین معیا های بمکا گیدی بییهم کا کها وفی م بد اساس تحلیل مضامین فدامین مقات معظم هبدی(مدفلمالعالي)

باشد .بمطو حتم بایستي اس توانایيهمای فکمدی و احیانماً تخصمص آ هما د بخمشهمای

«این کا [قدا گا مدکزی میا تآموسی] ،کا دوبي است و دیلمي کما مثبتمي اسمت...
حضو سدباس ا د پادگا هدفوهد بکهید ،یعهي صدفاً این نباشد کمم تیدانمداسی و نگیبماني
یاد بگیدند ،واقعاً بتوانهد کا یاد بگیدند .اگد ایمن بتوانمد انجمات بگیمدد ،کما دیلمي بز گمي
است».
بد اساس تحلیل فدامین هبد معظم انقالب ،میممتمدین مؤل ممهمای معیما بممکما گیدی
کا کها وفی م متهاسب با تحصیالت و تخصص آ ها عبا تاند اس:
-

بمکا گیدی تخصصي سدباسا د ساسما های نظامي و غیدنظامي تا حد امکا ؛

-

اولویت بمکا گیدی تخصصي سدباسا با نیدوهای مسلح؛
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-

بمکا گیدی مشوون متهاسب با تحصیالت ،میا تها و قابلیتهای سدباسا ؛

-

لزوت است اد اس توانایيهای فکدی مشوون نخبم و تحصیلکدد ؛

-

لزوت است اد اس تخصص مشوون تحصیلکدد تا حد امکا ؛

-

تدوی نوآو ی د نیدوهای مسلح با است اد اس سدباسا کا آمد؛

فصلهامم علوي مطالعات بین شتمای دانش اهبددی ،سا دهم ،شوا  ،39تابستا 1399

 .3شاخصهاي معيار بهکارگيري متناسب با مقتضيات زمان
با بد سي فدامین مقات معظم هبدی ،این تلقي قابل استهتاج است کم اس مهظد ایشما  ،د
بم کا گیدی بییهم سدباسا ميبایست بم مقتضیات سما هم توجم شود .ایمن نتیجممگیمدی اس
تحلیل وند تا یخي فدامین معظملم و اشا ات ایشا بم شدایط و مقتضیات داص هد دو
سماني قابل بدداشت است .بدای مثا  ،ایشا ددمت سدباسی ا یک ددمت مقدس همم د
سما جهگ و هم د سما صلح ميدانهد کم د هوم شدایط جمزء نیاسهمای حیماتي ملمت و
کشو بم شوا ميآید.
«ددمت وفی م عوومي ،ددمت واقعاً مقدسي است کم د جهگ و صملح د صمف او
نیاسهای ملت و کشو قدا دا ند» (.)68/6/30
شایا ذکد ا ست کم د فدامین حضدت امات دویهي( ) تهیا بمم جهبمم دفماعي سمدباسی
اشا شد است کم این امد نشا مي دهد د دو ا جهگ ،تهیا کا کدد سمدباسی دفماع اس
کشو است .ولي د بیانات مقات معظم هبدی عالو بد کا کدد دفاعي سدباسی ،بم سماید
عدصم های اقتصادی ،بیداشتي -د ماني و آموسشي سدباسی اشا شد است کمم بممعیهمم
مؤید این است کم یکي اس معیا های بم کا گیدی بییهم سدباسی ،توجم بم مقتضمیات سمما
مي باشد .یکي اس مقتضیات سماني مو د اشما د فمدامین هبمد انقمالب ،توجمم بمم نیماس
مقطعي ساید ا گا ها بم مشوون متخصص است کم مي بایسمت د تخصمیص سمدباسا
مدنظد قدا گیدد.
«جهاب آقای دکتد فیدوسآبادی!  ...اصل نیاس ساسما های دیگد بم نیدوهای مشوو
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بم کلي فداموش نکهید .این هم د کوتا مدت نیاس کشو است».
«مشکل وسا ت بیداشت و د ما باید تا حد موکن حل شود» (.)70/8/6

ا هم



مشوون است.
«امدوس جواني کم د پادگا ما ميآید ،با جوا  40 – 30سا پیش ت اوت دا د .بچمهما
سوادشا دوب است .باهوش هستهد .این ا ما بایستي نگتا یم اس پادگا نا اضي بدود».
یا معظملم د دیدا فدماندها نزاجا ميفدمایهد:
«مس لم بسیا میم دیگد ،مس لم سدباس وفی م اسمت ... ،ایمن جموا هما همم مثمل سمابق
جوا های بيسواد نیستهد .اغلب باسواد هستهد یا دیپلماند یا بانتد.)88/7/26( »...
با تتیید نسل جوا و افزایش سطح تحصیالت مشوون  ،نست است تتییداتمي د نحمو
بمکا گیدی سدباسا ایجاد شود تما اس نا ضمایتي آ هما جلموگیدی شمود .یکمي اس الگوهمای
بمکا گیدی مدنظد هبدی متهاسب با افزایش سطح تحصیالت مشوون  ،الگوی بمکما گیدی
تخصصي است.
یکي دیگد اس مقتضیات سماني کم مقات معظم هبدی د بمکا گیدی سدباسا مد نظد قدا
داد اند ،تعداد مشوون ميباشد .بدای مثا  ،د دو سماني کم تعمداد مشموون  ،مماساد بمد
توا جتب نیدوهای مسلح بود است ،ایشا

ههوودهای مختل ي ا بدای بمکا گیدی بییهم

سدباسا ا ائم نوود اند.
« د این مو د [مشوو ماساد] ستاد کل ،یک بد سي اساسي بکهد ،جوا ها بیایهد آموسش
ببیههد سما ددمت ا ،اگد مانعي نباشد کوتد کهیم» (.)1375/06/5

مقالم پژوهشي :تبیین معیا های بمکا گیدی بییهم کا کها وفی م بد اساس تحلیل مضامین فدامین مقات معظم هبدی(مدفلمالعالي)

اس دیگد مقتضیات سماني ممؤرد بمد الگموی بمم کما گیدی سمدباسا  ،شمدایط و وضمعیت

یا معظملم د جای دیگدی د دصوص مشوون ماساد بم توا جتب ميفدمایهد:
«دولت بدناممهایي بدای است اد اس نیدوهای وفی م دا د ،ببیهید دستگا همای دولتمي چمم
تعداد نیاس دا ند ،گویا طدح سپا ساسندگي دا د» (.)1376/08/18
مقات معظم هبدی الگوهای بم کا گیدی مختل ي بدای مدیدیت مشوون ماساد ،هوچمو
بم کا گیدی آ ها د دستگا های دولتي و یا کاهش مدت ددمت سدباسی مطدح ميفدمایهد.
بد اساس تحلیل فدامین هبد انقالب ،میمتدین مؤل مهای معیا بمکا گیدی کا کها وفی مم،
متهاسب با مقتضیات سما عبا تاند اس:
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-

بمکا گیدی سدباسا متهاسب با سما صلح و جهگ؛

-

بمکا گیدی متهاسب با نیاس مقطعي ساید ا گا ها بم مشوون ؛

-

بمکا گیدی متهاسب با وضعیت مشوون د هد دو سماني؛

-

بمکا گیدی متهاسب با تعداد مشوون و نیاس .ت د هد دو سماني؛

فصلهامم علوي مطالعات بین شتمای دانش اهبددی ،سا دهم ،شوا  ،39تابستا 1399

 .4شاخصهاي معيار بهکارگيري متناسب با شأن سرباز
یکي دیگد اس معیا هایي کم مقات معظمم هبمدی بمدای بممکما گیدی بییهمم سمدباسا مطمدح
ميفدمایهد ،بمکا گیدی آنا د امو و مشاغلي است کم با شأ سدباسا هوخواني داشتم باشد.
«وضع سدباسها دوب نیست ،هم اس لحام گواشتن آ ها بمم کا همایي کمم وفی ممشما
نیست .سدباسها امدوس باسوادند ،لیسان

و بانتد کم نیستهد ... ،اگد د سمت بمم کما گدفتمم

شوند ،معلوت نیست این هوم فدا ی داشتم باشید» (.)93/9/13
هبد انقالب وضع بمکا گیدی بددي اس سدباسا

ا مهاسب وضعیت فعلمي ندانسمتم و تأکیمد

ميفدمایهد کم با توجم بم افزایش سطح تحصیالت اکثد مشوون  ،نست است اس گواشتن آ ها بمم
امو ی دا ج اس حیطم وفایف آ ها اجتهاب شمود .هوچهمین معظمملمم مسم ون

ا اس گواشمتن

سدباسا بم امو شخصي دود نیي کدد و آ ها ا ضامن اجدةالوثل بم بیتالوا ميدانهد.
« جایز نیست بدای مس ولین وادا کدد سدباسا و هیچ فدد دیگمدی بمدای انجمات اممو
شخصي و اگد بم کا گیدند ،ضامن اجدةالوثل بم بیتالوا ميباشهد».
د بمکا گیدی سدباسا نست است شأ و جایگا آ ها ح ظ شد و اس بممکما گیدی سمدباسا
د کا های دو شأ دوددا ی شود .این امد نمتهیا موجب افزایش ضایت سدباسا شمد بلکمم
مهزلت و کدامت سدباسا و ددمت سدباسی د جامعم ا تقا مميیابمد .بمد اسماس فمدامین هبمد
انقالب ،مؤل مهای معیا بمکا گیدی مشوون وفی م متهاسب با شأ سدباس عبا تاند اس:
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-

عدت بمکا گیدی سدباسا د کا های دو شأ ؛

-

عدت گوا د سدباسا بم امو شخصي؛

-

عدت گواشتن سدباسا بم امو ی دا ج اس حوس وفی م آ ها؛

-

ح ظ کدامت سدباسا .



جهبم دیگد بمکا گیدی بییهم سدباسا کم اس فمدامین مقمات معظمم هبمدی اسمتهتاج مميشمود،
بمکا گیدی مشوون متهاسب بما وضمعیت دماص آ هما اسمت .د فمدامین هبمد انقمالب بمم
گدو های داصي اس مشوون اشا شد است کم ایشا الگویهای بمکا گیدی مت اوتي ا بمدای
هد گدو اس این مشوون داص مهاسب ميدانهد .گدو های داص مشوون عبا تاند اس:
-

مشوون نخبم

-

مشوون طلبم و حافظ قدآ

-

مشوون متأهل

-

مشوون معیل

-

مشوون بسیجي

-

مشوون معاف اس ست

با عهایت بم توجم ویژ مقات معظم هبدی بم مقولم نخبگا  ،بمکا گیدی مشموون نخبمم
بمعهوا یک شادص اصلي انتخاب شد کم بمصو ت مجزا توضیحات آ ا ائم شد است.
گدو دیگد مشوون داص ،مشوون متأهل ميباشهد کم با توجمم بمم شمدایط دماص
آنا  ،مقات معظم هبدی ،موا دی مانهد نزدیکي محل ددمت بمم محمل سمکونت و افمزایش
حقوق سدباسا متأهل ا بمعهوا تسییالت ویژ مشوون متأهل مطدح ميفدمایهد.
«هوین طدح تسییالت اسدواج جوانا  ،چیا ما کم کدد اس ددمت متمأهلین مشمکلي
ا حل نوي کهد ،ددمت نزدیک محل سمکونت دمانواد بلمم دوبسمت (عمد

ال
شمد ،قمب ً

تصویب فدمودید) حقوق هم اضافم شود دوبست» (.)84/3/21
دستم دیگدی اس مشوون داص ،مشوون بسیجي هستهد کم بمد اسماس فمدامین مقمات

مقالم پژوهشي :تبیین معیا های بمکا گیدی بییهم کا کها وفی م بد اساس تحلیل مضامین فدامین مقات معظم هبدی(مدفلمالعالي)

 .5شاخصهاي معيار بهکارگيري متناسب با وضعيت مشموالن خاص

معظم هبدی ،اولویت بمکا گیدی مشوون بسیجي با سپا پاسدا ا انقالب اسالمي اسمت.
البتم معظملم گت اند دو ددمت ضدو ت مشوون بسیجي ا د ا تش بالمانع ميدانهد.
«بمکا گیدی بسی با سپا است».
«هوم افداد ،ددمت ضمدو ت ا بگت انهمد ،اشمکا همم نمدا د یمک بسمیجي دمدمت
ضدو ت ا د ا تش بگت اند».
هبد انقالب بد داوطلبانم بود نیدوی بسمی تأکیمد دا نمد و مميفدمایهمد :بسمی نبایمد
بم عهوا جایگزیهي بدای ددمت سدباسی یا حتي نیدوهای احتیاط و ذدیمد د نظمد گدفتمم
شود.
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«نیدوی احتیاط و ضدو ت ،نیمدوی اجبما ی و موفمف اسمت و نیمدوی بسمی نیمدوی
داوطلب».
«ح ظ و توجم بم نیدوهای مددمي با داشتن سدباس مهافماتي نمدا د ... ،بسمی تهیما کمافي
نیست» (.)1394/06/16
هوا طو کم د فدامین معظملم دقیقاً مو د تأکید قمدا گدفتمم اسمت ،دمدمت سمدباسی
فصلهامم علوي مطالعات بین شتمای دانش اهبددی ،سا دهم ،شوا  ،39تابستا 1399

بدای دفاع اس کشو و تأمین تشکیالت نیدوهمای مسملح ،یمک نیماس حیماتي اسمت و بسمی
بمتهیایي ک ایت نويکهد .اس این و ،الگوهای مختل ي کم توسط بددي اس ا گا ها مبهمي بمد
بم کا گیدی بسیجیا بمجای ددمت سدباسی مطدح ميشمود ،بمد اسماس مهویمات هبمدی،
قابلیت اجدایي د حا حاضد ندا د.
گدو دیگدی اس مشوون داص کم بد اساس فدامین مقات معظمم ،الگموی بممکما گیدی
مت اوتي بدای آ ها مهاسب است ،مشوون

وحاني (طلبم) هستهد .د دو ا

ییم پیلموی،

بم دلیل آنکم هدف اصلي ییم اس سدباسی طالب صدمم سد بم حوس های علویم بود ،اکثمد
علوای بز گ با ددمت سدباسی طالب مخالف بودند؛ اما پ

اس پیدوسی انقالب اسالمي با

تتیید اهداف و مباني ددمت سدباسی ،مقات معظم هبدی ددمت سدباسی ا همسهگ جیاد
في سبیل اهلل بدميشوا ند.
«چو مس لم سدباسی د ایهجا ،غید اس سدباسی د مصد اسمت .سمدباسی د ایهجما مثمل
قدآ دواند است و جیاد في سبیل اهلل است .جیاد في سبیلاهلل با قمدآ دوانمد  ،عمدلین
هستهد ،اینها اس هم جدا نیستهد» (.)69/12/1
لتا نست است طالب مانهد ساید اقشا جامعم ،دمدمت سمدباسی ا بگت انهمد .البتمم ،بمد
اساس مهویات مقات معظم هبدی ،الگوی مطلوب بمکا گیدی سمدباسا طلبمم ،بممکما گیدی
آ ها د امو تدوی مباحث دیهي و فدههگي است .د طدح ویژ دمدمت سمدباسی طمالب
نیز کم با موافقت هبد معظم انقالب اس سا  1376اجدایي شمد اسمت ،طمالب مميتوانهمد
ددمت سدباسی دود ا د قالب انجات مأمو یتهای فدههگمي ،تبلیتمي و تد یسمي سمپدی
نوایهد.
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جویو ی اسالمي ایدا  ،امدی مقدس است ،بمددالف مصملحت مميدانهمد امما بما اعطمای
تسییالت ویژ  ،مانهد د جم تشویقي ،مددصي تشویقي یا تعیین محل ددمت بمم مشموون
حافظ قدآ  ،موافق ميباشهد.
« البتم ما نباید این طو بگوییم کم حافظ قدآ معاف است ... .دولت د ایهجما ،دولمت
قدآ است ،سدباسی آ هم جیاد است .بهابداین بمجای معاف کدد  ،بیتد است بگوییم همد
ک

کم ح ظ قدآ داشت فدماند ميشود.)69/12/1( »... .
« بدای افداد وفی م حافظ کمل قمدآ  ،یمک د جمم بمانتد اس د جمم اسمتحقاقي و دو مما

مددصي تشویقي و تعیین محل ددمت اعطاء شود.)73/11/5( »...
د دصوص سدباسا معیل و سدپدست دانوا نیز مقات معظم هبدی بمد تمأمین فما و
کوکهزیهم آ ها تأکید مينوایهد.
«ستاد فدماندهي کل ،جیت تأمین بودجم کوکهزیهم سدباسا معیل و سدپدست دانواد
بدابد قانو اقدات و پيگیدی نواید» (.)1376/05/19
 .6شاخصهاي معيار بهکارگيري تخصصي مشموالن نخبه
میم تدین گدو مشوون داصمي کمم با هما د فمدامین مقمات معظمم هبمدی بمد لمزوت
بم کا گیدی د ست آ ها تأکید شد است ،مشوون نخبم اسمت .هبمد انقمالب د فمدامین

مقالم پژوهشي :تبیین معیا های بمکا گیدی بییهم کا کها وفی م بد اساس تحلیل مضامین فدامین مقات معظم هبدی(مدفلمالعالي)

مقات معظم هبدی معافیت مشوون حمافظ قمدآ

ا بمم دلیمل آنکمم سمدباسی د نظمات

متعددی بم لزوت توجم ویژ بم مقولمم نخبگما و پیماد سماسی الگموی دماص بممکما گیدی
مشوون نخبم تأکید نوود اند.
«مشوون وفی مای کم دا ای تحصیالت عالیم هستهد و یا د شوا نخبگما محسموب
ميشوند ،نباید دو ا ددمت اینها بم معهي معطل ماند این نیدوهای بماا سش و یما سبمد
باشد .بمطو حتم بایستي اس توانایيهمای فکمدی و احیانماً تخصمص آ هما د بخمشهمای
مختلف نیدویهای مسلح و ودجا (وسا ت دفاع) است اد شمود (ایمن نکتمم اصملي اسمت)»
(.)91/2/3
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مقات معظم هبدی بددو د ویژ با نخبگا
حق نخبگا

ا یک تبعمی

ا نشانم بيعدالتي ندانستم و این تبعمی

د

عادننمم ممي دانهمد کمم د نیایمت مه عمت آ بمم کمل جامعمم

بدميگددد.
«موکن است بم نظد بیاید ،این یک تبعی
گاهي اوقات تبعی

است؛ اما تبعی

هومجا غیدعادننم نیسمت.

عین عدالت است .این حساب باسکدد بدای نخبگا عین عد است»

فصلهامم علوي مطالعات بین شتمای دانش اهبددی ،سا دهم ،شوا  ،39تابستا 1399

(.)1381/07/3
بمطو حتم ،اس مهظد معظم لم ،نیدوهای مسلح نیز دا ج اس این قاعد کلمي نبمود و نست
است بدنامم یزی ویژ ای بدای بید بددا ی اس پتانسیل عظیم مشوون نخبم داشتم باشهد.
«این کا مثل سدباسگیدىِ اجبا ى دو ا جهگ نیست .د ایهجما نخبمم علوم د میمدا
پدو ش ،پیشدفت و تولید علم بایست مثل یک سدباس کا کهد .»...
بد اساس فدامین فوق ،ویکدد سدباسی نخبگا باید مت اوت اس ویکدد ای سمدباسی سماید
مشوون باشد و معظملم اس مشوون نخبم بمعهوا سدباسا جبیم علم و پیشدفت یاد ميکههمد و
حوس های پژوهشي ا بمعهوا اولویت او بمکا گیدی مشوون نخبم مطدح ميفدمایهد.
«نخبمهای کم بهاست بم سدباسى بدوند ،د بخشهماى پژوهشم ِ موجمود د نیدوهماى
مسلّح -چم ا تش و چم سپا  -مشتو کا هاى پژوهش شوند» (.)1381/7/3
اس سویي دیگد ،ایشا بد این نکتم تأکید مينوایهد کم عدت بمکا گیدی نخبگا د عدصم
دفاعي بم دلیل تعداد کم آ ها ،دللي بم توا دفاعي کشو وا د نخواهد کدد .البتم بمد لمزوت
آموسش نظامي مشوون نخبم ،با عهایت بم تصدیح قانو اساسي ،تأکید دا ند.
«مگد نخبگا د سا چهد صد ن د ميشوند کم بخواهد د مسائل نظامي یمک وس بمان
محسوب شود ،البتم دوب است کم هوم نخبگا  ،آموسش نظامي ببیههد و د یمک مجووعمم
دفاعي یا غید  ،یک پدوی ا قبو کههد کم هم مشوق آنا باشد و هم با ی بدداشمتم شمود»
(.)1384/11/3
هبد انقالب است اد اس توا مشوون نخبمم ا د حموس همای تحقیقماتي همم بمم ن مع
نیدوهای مسلح ميدانهد و هم انگیز ای بدای مشوون نخبم بدميشوا ند .بد اساس تحلیمل
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فدامین هبد انقالب ،میمتدین مؤل مهای معیا بمکا گیدی مشوون نخبم عبا تاند اس:



-

بمکا گیدی مشوون نخبم جیت تأمین بخشي اس نیاسهای تحقیقاتي نیدوهای مسلح؛

-

بمکا گیدی مشوون نخبم جیت فع چالشهای ملي د ساسما های غیدنظامي؛

-

بمکا گیدی مشوون نخبم د شدکتهای دانشبهیا تحت نظا ت نیدوهای مسلح؛

-

تهوعبخشي د عدصمهای بمکا گیدی نخبگا وفی م (میزهای تخصصي ،کا گا همای
آموسشي ،کدسيهای نظدیمپدداسی و)...؛

-

ایجاد عدصمهای جدید بدای بم کا گیدی نخبگا مقیم دما ج اس کشمو د

اسمتای

انتقا دانش و فهاو ی بم دادل کشو ؛
-

بمکا گیدی مشوون نخبم با هدف تدبیت افسدا جهگ ندت و کاد ساسی بدای نظات؛

 .7شاخصهاي معيار بهکارگيري در عرصههاي غير دفاعي
هوا طو کم قبالً توضیح داد شد ،اس دیدگا مقات معظم هبدی ،بمکا گیدی سدباسا د
نیدوهای مسلح و عدصم دفاعي -امهیتي ،دا ای اولویت او است ،اما د عمین حما  ،تأکیمد
مينوایهد کم اصل نیاس ساسما های غیدنظامي بم مشوون نباید فداموش شود.
« جهاب آقای فیدوسآبادی!  ...د کها اصدا بد پد و پیوا کدد نیدوهای مسلح کم البتمم
باید د د جم او باشد؛ اصل نیاس ساسما های دیگد بمم نیدوهمای مشموو

ا همم بممکلمي

فداموش نکهید .این هم د کوتا مدت نیاس کشو است» (.)1370/06/02

مقالم پژوهشي :تبیین معیا های بمکا گیدی بییهم کا کها وفی م بد اساس تحلیل مضامین فدامین مقات معظم هبدی(مدفلمالعالي)

-

بمکا گیدی مشوون نخبم بدای انجات پدوی های تحقیقاتي جایگزین ددمت؛

بد اساس فدامین فوق ،عدصمهای غیددفاعي بمکا گیدی سمدباسا بایمد بمد اسماس نیماس وس
کشو تعیین شود .بدای مثا  ،با توجم بم نیاس وسا ت بیداشت بم پزشک ،عدصم بیداشمت یکمي
اس عدصمهای غید دفاعي مو د تأکید هبد انقالب بدای بمکا گیدی مشوون پزشک است.
«مشکل وسا ت بیداشت و د ما باید تا حد موکن حل شود.)70/8/6( »... .
هبد انقالب بد بمکا گیدی مشوون تحصیلکدد و نخبم د عدصم پمژوهش ،تحقیقمات
و نوآو ی بمعهوا یکي دیگد اس عدصمهای غید دفاعي تأکید دا ند.
«د نیدوهای مسلح بمدصوص بما اسمت اد اس مشموولین جموا و کا آممد ،نموآو ی ا
تدوی دههد ،سمیهمساسی کههد ،بمویژ بخش نیاسمهدیهای دفاعي ا بدطدف کههد».
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«نخبمهای کم بهاست بم سدباسى بدوند ،د بخشهماى پژوهشم ِ موجمود د نیدوهماى
مسلّح -چم ا تش و چم سپا  -مشتو کا هاى پژوهش شوند» (.)1381/7/3
عدصم آموسش ،عدصم غید دفاعي دیگدی است کمم بما توجمم بمم نیماس دانشمگا هما بمم
هی تعلوي (سمدباس هی متعلومي) و وسا ت آمموسش و پمدو ش بمم معلمم (سمدباسمعلم)،
بم کا گیدی مشوون با تحصیالت عالیم د این عدصم مو د موافقمت مقمات معظمم هبمدی
فصلهامم علوي مطالعات بین شتمای دانش اهبددی ،سا دهم ،شوا  ،39تابستا 1399

قدا گدفتم است.
«ادیداً اس دانشگا اس ما مشوو دواستماند ،این کا فدی ي است ،بایمد اگمد اس مشموو
متخصص است اد بمجا ميکهد ،کوک کهیم (البتم مداقبتهای نست هم بشود)» (.)82/2/25
عدصم فدههگي یکي دیگد اس عدصمهای غید دفاعي اسمت کمم بمد اسماس فمدامین مقمات
معظم هبدی بمکا گیدی مشوون د آ مجاس مميباشمد .بمدای مثما  ،مشموون طلبمم د
عدصم فدههگي جیت انجات مأمو یتهای تبلیتماتي و فدههگمي بمم کما گدفتمم مميشموند.
بم کا گیدی مشوون د عدصم ساسندگي بمعهوا یکي اس عدصمهای میم غیمد دفماعي نیمز
مو د تأکید مقات معظم هبدی قدا گدفتم است.
«دولت بدنامم هایي بدای است اد اس نیدوهای وفی م دا د  ...گویما طمدح سمپا سماسندگي
دا د تعداد مو د نیاس آ طدح هم دید شود» (.)1376/08/18
«اقدات شود ،اسم طدح هم هوین اسم فعلي «سدباسا ساسندگي» باشد» (.)1381/05/3
د واقع ،دشوها ایدا بمدوبي د یافتماند کم توا آسیب ساند بم کشو ما اس لحمام
نظامي ا ندا ند و بد این گوا باطل هستهد کم ميتوانهد مقاصمد شموت دمود ا بما اعوما
تحدیمهای اقتصادی دنبا نوایهد ،بم هوین داطد ،هبد انقالب بم دفعات بد فعالیت تومامي
دستگا ها د عدصم اقتصادی تأکید نوود و اس آ بمعهوا جیاد اقتصادی تعبیمد نومود انمد.
لتا ،بممکما گیدی مشموون تحصمیلکدد د عدصمم توسمعم اقتصمادی بممعهموا یکمي اس
عدصم های غید دفاعي ،امدی ضدو ی است .اصل  147قانو اساسي بد بمکا گیدی سدباسا
د عدصمهای آموسشي ،تولیدی و جیادی د سما صلح تأکید دا د کمم مميتوانمد مجمدای
قانوني مهاسبي بدای بمکا گیدی سدباسا د ساید عدصمها باشد.
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نسمم بمکا گیدی بییهم کا کها وفی م اس نقطمنظد مقات معظم هبدی ،بمکما گیدی کی مي
سدباسا د عدصمها و جایگا های مختلف است کم معظملم بم دفعات بد این موضوع تأکید
نوود اند.
«مداقبت بیشتدی د بمکا گیدی کی يتد مشموولین دماص بما لحمام کماهش کویمت و
نظا ت دقیقتد بد عولکدد بشود» (.)91/8/8
مقات معظم هبدی بد ضدو ت نظا ت دقیقتد بد بمکا گیدی کی مي و هوچهمین کماهش
کویت بمکا گیدی مشوون داص توسط ا گا ها و دستگا های مختلف تأکید دا ند.
«د ست نیست مجووعمای ا بسپدیم دست این هما [د دصموص سمیویم دانشمگا آساد
اسالمي] ،اگد نیاسشا

ا تصدیق مي کهیم ،پ

باید مداقبت کهیم سیویم د هوا محل نیماس

مصدف شود یا حداقل نزدیک بم آ (د تیدا یا د شیدستا ها)» (.)1394/03/18
حتي ایشا واگتا ی مشوون بم ساسما همای غیدنظمامي ا مشمدوط بمم بممکما گیدی
د ست و کی ي آ ها ميدانهد .بدای مثا  ،ميتوا بم فدامین سید اشا نوود:
«فکد دوبي است ولي کمکا ی د مشوولین نیدوی مزبمو تجدبمم تلخمي اسمت کمم اس
موا د مشخص بم دست آمد و مدا اس سپدد ایمن کما میمم بمم آ نیمدو بماسميدا د .اگمد
مس ون ذی بط تعید کههد کم ساسما دهي قوی و دوبي بکههد و آدتهای شایستمای بد سد
این کا بگوا ند ،موافقم» (.)74/1/15

مقالم پژوهشي :تبیین معیا های بمکا گیدی بییهم کا کها وفی م بد اساس تحلیل مضامین فدامین مقات معظم هبدی(مدفلمالعالي)

 .8شاخصهاي معيار بهکارگيري کيفي سربازان

نتيجهگيری و پيشنهاد
تحونت سا های ادید ،مانهد افزایش سطح تحصیالت مشوون  ،اس یکسو و تتییمدات
سادتا ی و نیاسهای مأمو یتي نیدوهای مسملح ،اس سموی دیگمد ،باعمث شمد بماسنگدی د
الگوی فعلي ددمت سدباسی بیش اس پیش ضدو ی گددد تا با بممکما گیدی بییهمم کا کهما
وفی م ،اس توات فدفیتهای ددمت سدباسی بید بددا ی شود .د مو د لمزوت تتییمد شمدایط
حاضد ددمت سدباسی ،هوین ب

کم مقات معظم هبدی ميفدمایهد ،کا ی کهید کمم سمدباس

وقتي ددمت سدباسی آمد احساس نکهد کم وقت و عودش تلف ميشود .با بد سي فمدامین
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مقات معظم هبدی ،آشکا ميشود کم معظملم د موا د متعددی ههوودهمای کا گشمایي ا
د مو د بمکا گیدی بییهم سدباسا مطدح فدمود اند و تأکید ویژ ای بد بممکما گیدی د سمت
مشوون  ،بمویژ مشوون تحصیلکدد دا ند .معظملم تأکید ميفدمایهد کم بما بممکما گیدی
د ست ،مشوون احساس دودا سشوهدی و عدت احساس تضمییع وقمت و عومد دواههمد
داشت و حتي مشکالتي اس قبیل غیبت و فدا کاهش ميیابد.
فصلهامم علوي مطالعات بین شتمای دانش اهبددی ،سا دهم ،شوا  ،39تابستا 1399

هدف پژوهش حاضد ،تبیین معیا های بمکا گیدی بییهم کا کها وفی م بد اساس فمدامین
مقات معظم هبدی است کم بدای این مهظو اس وش تحلیل مضوو است اد شد است .بمد
اساس تحلیل مضامین فدامین هبد انقالب ،معیا همای بممکما گیدی بییهمم کا کهما وفی مم
عبا تاند اس :بمکا گیدی متهاسب با نیاس حقیقي نیدوهمای مسملح؛ بممکما گیدی متهاسمب بما
تحصیالت و تخصص سدباسا ؛ بمکا گیدی متهاسب با مقتضیات سما ؛ بمکا گیدی متهاسمب
با شأ سدباس؛ بم کا گیدی متهاسب با وضعیت مشوون داص (مشوون متأهمل ،بسمیجي،
وحاني ،معیل و )...؛ بمکا گیدی تخصصي مشموون نخبمم؛ بممکما گیدی د عدصممهمای
غیددفاعي و بمکا گیدی کی ي سدباسا .
با عهایت بم تعداد بانی مشوون دا ای تحصیالت دانشگاهي ،مقات معظمم هبمدی بمد
بمکا گیدی تخصصي مشوون تحصیلکدد و است اد اس توانمایيهمای فکمدی آ هما تأکیمد
فداوا نوود اند .تحقق این میم نیاس بم تتیید نگمدش فدمانمدها و ایجماد بماو نسمبت بمم
توانوهدیهای سدباسا دا د .تحقق این امد اس طدیق عدضم توانوهدیهای سدباسا د قالمب
بدگزا ی جشهوا ها و نوایشگا ها و بدگمزا ی نشسمتهمای تموجییي بمدای فدمانمدها و
مس ون دستگا های نظامي تا حدود سیادی امکا پتید است .اس سویي دیگد بم دلیمل ایهکمم
بددي اس شتمهای تحصیلي ،مانهد شتمهای علوت انساني ،کوتد مو د نیاس نیدوهمای مسملح
است ،پیشهیاد ميگددد با توسعم عدصمهای جدید ددمت سدباسی ،این گدو اس مشموون
نیز تا حد امکا بم صو ت تخصصي بمم کما گدفتمم شموند .بمدای مثما بخمش سیمادی اس
مشوون تحصیلکدد شتمهای علوت انساني ا ميتوا د عدصم توسعم مهماطق محمدوت و
وستایي بم کا گدفت .د هوین استا ،ميتوا عدصمهای جدید سید ا جیت بمکما گیدی
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سدباسا  ،بمویژ مشوون تحصیلکدد  ،پیشهیاد نوود:



-

عدصم ساسندگي :سدباس ساسندگي جیت توسعم مهاطق محدوت و وستایي

-

عدصم توسعم اقتصادی :سدباس توسعم جیت توسعم بهگا های کوچک و متوسط

-

عدصم امداد ساني :سدباس امدادیا یا بمکا گیدی د هال احود

-

عدصم ددمت ساني :سدباس هویا جانباس جیت بمکا گیدی د آسایشگا ها و مداکمز
نگیدا ی جانباسا قطع نخاعي و اعصاب و وا

-

عدصم ح ظ محیطسیست :سدباس محیطبا

-

عدصم توسعم کا آفدیهي :سدباس کا آفدین جیت ا ائم مشاو بم کا آفدیها

-

عدصم فدههگي :سدباس فدههگمي شمامل حافظما و قا یما قمدآ  ،فما غالتحصمیال
شتمهای معا ف اسالمي جیت بمکا گیدی د کانو مساجد و کانو های فدههگي.

اس دیگد پیشهیادات د استای بمکا گیدی بییهم ،تحو د نظات آمموسش دمدمت سمدباسی
است کم توسعم آموسشهای میا تي جیت غهيساسی اوقات فداغت سدباسا د دستو کا
قدا گیدد .د این پژوهش بد اساس فدامین مقات معظم هبدی ،معیا های بمکما گیدی بییهمم
سدباسا بدای دو ضدو ت ددمت وفی م عوومي تبیین شد است .نظد بم ایهکمم دمدمت
وفی م عوومي شامل چیا دو ضدو ت ،دو احتیماط ،دو ذدیمد او و دو ذدیمد
دوت ميباشد ،پیشهیاد ميگددد د تحقیقات آتي ،معیا های بمکا گیدی بییهم مشوون بمدای
این دو ها نیز احصاء گددد.

مقالم پژوهشي :تبیین معیا های بمکا گیدی بییهم کا کها وفی م بد اساس تحلیل مضامین فدامین مقات معظم هبدی(مدفلمالعالي)

-

عدصم دانشبهیا  :سدباس فهاو
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