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چکیده
فلسفه وجودي نيروهاي مسلح و بهکارگيري افراد وظيفه در اين نيروها بهه مننهي ظفهم دمهادگي جههت دفها ا
تماميت ارضي کشور است بهکارگيري کارکنان وظيفه ا هر ديهن ،مهذهب ،قوميهت ،تصصه

 ،توانهايي ،در راسه اي

اهداف خدمت سربا ي منطقي بوده و موردقبول همه واقهع ميشود ليکن با کارگيري مناسب سهربا ان ضهمن منطبه
بودن با اهداف سربا ي؛ ال م است ،ظداالمکان نيا هاي مهارتي دنان در بند ا خدمت جهت اش غال ايي فراهم شهود
لذا هدف اصلي اين تحقي تبيين تأثير رابطه بين مهارتور ي سربا ان با ندگي بند ا رهايي ا خدمت دنان و ههدف
فرعي شناخت عوامل اثرگذار بر مهارتور ي سربا ان وظيفه در دوران خدمت سربا ي است کهه م نهاظر بها اههداف،
سئواالت طراظي شده است روش تحقي با رويکرد دميص ه ا روش همبس گي اس فاده شده و نهو تحقيه کهاربردي
است براي تجزيهوتحليل دادها ،پرسشنامهي تحقي بين  100نفر جامنهدمهاري ببنلهت محهدود بهودن جامنههدمهاري،
جامنه نمونه نيز منطب با جامنهدماري است لذا جامنه نمونه تحقي همان  100نفر ميباشد) تو يع گرديد ن ايج نشهان
ميدهد که  26عامل در مهارتور ي ظين خدمت کارکنان وظيفه مهثثر اسهت و ايهن  26عامهل بهر نهدگي په

ا

خدمت دنان نيز طب نظر جامنهدماري مثثر هس ند ولي  ٪92اين عوامل اثر مثبت و مسه قيم بها نهدگي بنهد خهدمت
کارکنان وظيفه داش ه و  ٪8ا عوامل اثر منفي و منکوس دارند به منظور تطبيه ياف ههههاي تحقيه بها واقنيهتههاي
ميداني تنداد  20پرسشنامه عالوه بر جامنهدماري بين سربا ان وظيفهاي که داراي مدرک کارشناسهي بهه بهاال بودنهد در
سا مانهاي م فاوت نظامي نيز تو يع گرديد؛ ن يجه ظاکي ا دن بود که  ٪85درصد جوابها با جامنههدمهاري تحقيه
همپوشاني دارد

کلیدواژهها :سربا ي ،مهارتور ي ،مهارتور ي کارکنان ،رهايي بند ا خدمت

 - 1اس اديار دانشگاه عالي دفا ملي
 - 2دک ري مديريت راهبردي نظامي -نويسنده مسئولreza.yad@chmail.ir :
 - 3دک ري مديريت راهبردي نظامي

خدمت سربا ي به روش م داول جاري تحت عناوين خدمت ملي ،خهدمت يهر پهر م ،خهدمت وظيفهه
عمومي ،تحت سالح و خدمت اجباري به انقالب فرانسه در سال  1793بر ميگردد در ايهران نيهز در سهال
 1294هه ش اولين قانون سربا گيري تصويب و ا سهال  1304ههه ش اجرايهي گرديهد بعليهزاده:1382،
 )61قانون خدمت وظيفه عمومي بارها دس صوش تغييرات گرديده است ،بهموجب مهاده  1قهانون خهدمت
وظيفه عمومي ،دفا ا عزت ،اس قالل ،تماميت ارضي ،جان ،مال ،ناموس ،مهردم ،وظيفهه دينهي و ملهي ههر
فرد ايراني است و در اجراي اين قانون کليه اتبا دولت جمهوري اسالمي ايران مکله

بهه انجهام خهدمت

وظيفه عمومي برابر مقررات اين قانون هس ند
اما در ظال ظاضر ،بهرهوري خدمت وظيفه ،با توجه به مثلفههاي مص ل

ا قبيل نحهوه فراخهوان و اعهزام،

دمو ش و تربيت ،نحوه بکارگيري ،پيشرفت فناوري و تجهيزات ،تهديدات و جنگ دينده ،دثهار اج مهاعي و
اق صادي سربا ي ،مورد خدشه قرار گرف ه و عدهاي دن را ناکاردمد ميدانند
براي رفع مشکالت فوق در سالهاي گذش ه اقدامهاي يادي ا قبيل کهاه

و افهزاي

مهدت دمهو ش و

خدمت سربا ي بهطور م ناوب ،واگذاري سربا به دس گاههاي دول ي ،فروش سهربا ي ،اظ سهاب خهدمت

مقاله پژوهشي :تأثير مهارتور ي سربا ان بر ندگي دنان بند ا رهايي ا خدمت سربا ي

مقدمه

بسيجيان جزء خدمت ،انجام پروژه تحقيقهاتي بههعنهوان خهدمت دوره ضهرورت و تغييهر مکهرر مقهررات
صورت گرف ه ،ليکن به نظر ميرسد همچنهان خهدمت سهربا ي ا بههرهوري مطلهوبي برخهوردار نيسهت
واقنيت اين است که در شرايط فنلي نگرش مثب ي نسبت بهه خهدمت سهربا ي وجهود نهدارد ،بسهياري ا
جوانان به دنهبال راههايي بهراي نرف ن به خدمت سربا ي هس ند برخي ا جوانان با ادامه تحصيل تها مهدتي
خدمت سهربا ي را بهه تهنوي انداخ ه و عدهاي نيز به دنبال راههاي غيرقانوني گرف ن کارت پايهان خهدمت
هس ند بنابراين مسئله اين تحقي اين اسهت بهراي بهرهبرداري بيش ر نظام و ا طرفي اسه فاده مفيهد جوانهان
ا مدت نسب اً طوالني خدمت ،گونه رابطه منطقي بايد بين مهارت ور ي سربا ان در دوران خدمت خهود
و تأثير مثبت دن بر ندگي کاري دنان در بند ا رهايي وجود داش ه باشد؛ تا جوانان اين مر وبهوم بها ميهل و
رغبت و اش ياق خدمت سربا ي را انجام دهند و نهگرش مهثب ي نهسبت به دن پيدا کهرده تها دوران خهدمت
خود را ،يکي ا پرتجربهترين ،مفيدترين و يباترين ايام عمر خود بهظساب دورند لهذا ههدف اصهلي ايهن
تحقي تنيين تأثير مهارتور ي سربا ان بر ندگي کاري بند ا رههايي ا خهدمت دنهان و اههداف فرعهي
عبارتاند ا  )1شناخت عوامل اثرگذار بهر مههارتور ي سهربا ان وظيفهه در دوران خهدمت سهربا ي؛ )2
تنيين اولويت بندي عوامل اثرگذار بر مهارتور ي سربا ان وظيفه در دوران خدمت
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بنابراين سثال اصلي عبارت است ا تأثير مهارتور ي سربا ان با نهدگي بنهد ا رههايي ا خهدمت دنهان
گونه است؟ و سثاالت فرعي تحقي نيز عبارت است ا  )1ه عواملي بر مهارتور ي سهربا ان وظيفهه
در دوران خدمت اثرگذار ميباشد؟  )2اولويت بندي عوامل اثرگهذار بهر مههارتور ي سهربا ان وظيفهه در
دوران خدمت گونه است؟
ضمناً با توجه به اهداف تحقي  ،در اين پژوه

محق ا تدوين فرضيه و محدود نمودن تحقيه در ظيطهه

دن ،خودداري نموده و در ادامه ،روند تحقي بهصورت مسئله محور و بر اساس سثالها و اهداف پهژوه

راهبردي ،شماره  37مس ان 1398

دنبال شده است
در اين تحقي مهارتور ي سربا ان در دوران خدمت م غير مسه قل و نهدگي بنهد ا رههايي ا خهدمت
م غير وابس ه است م غير کن رل نيز رضاي مندي سربا ان ا دوران خدمت وظيفه
مباني نظری تحقیق
تاریخچه :در نظام خدمت وظيفه عمومي ايران تاکنون تغيير و تحوالت يادي رخ داده است ،پ
ا دنکه در سال  1294قهانون سهربا گيريبخدمت اجبهاري) بهه اجهرا دردمهد ،در مهان رضهاخان
نظام وظيفه در ايران د ار تحول و دگرگوني گرديد وي در اولهين قهدم در مهان رياسهت جنهگ،
قانوني را در سال  1301براي سربا گيري وضع نمود ،پ

ا صدور اجراي اين قانون  ،اخ الفهاتي

ميان مالکين ،ار و مأمورين سربا گيري و قسمتهاي نظهامي پهي

دمهد کهه بهر همهين اسهاس،

و ارت جنگ نا ار شد مقررات ديگري را وضع و براي اجراء ابالغ کندب مح اج)13 :1382 ،
ال ) اجباري شدن نظام وظيفه :با به قدرت رسيدن رضاخان ،اولين قانون نظاموظيفه تحهت عنهوان
قانون خدمت اجباري در تاريخ  1304/3/16ا تصويب مجل
کليه اتبا ذکور دولت ايران ا اول سن بيستويكسالگي ،مکل

شورا گذشت با تصويب اين قانون
بهه خهدمت سهربا ي گرديدنهد،

مگر در مواردي که بر طب قانون مس ثني شده بودند مدت خدمت سربا ي درمجمو بيستوپهنج
سال و در سه دوره بود يکي دورهي خدمت نظامي که مدت دن ش
که مدت دن  13سال بود دوره سوم پاسباني که مدت دن ش

سال بود دوره بندي ذخيهره

سال بودب عليزاده)65 :1382،

ب) اعطاي منافيت :در مورخه  ،1322/1/28برخي ا مواد قانون نظاموظيفه اصالح شد بههموجهب
اين مصوبه مشمولين سالهاي  1284ا خدمت ير پر م مناف گرديدند و مقرر شد کهه منافيهت
کفالت به مشمولين واجد شرايط اعطا و هرسال وضنيت دنان بررسي گردد اگر تا سن  29سهالگي،
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مشمولين در وضنيت تکفل باقي ماندند ،ا خدمت ير پر م مناف و جز ذخيره منظور ميشهدند
در سال  1327ظداکثر سن براي اعطاي منافيهت کفالهت بهه  25سهال تقليهل يافهت همچنهين در

نظاموظيفه مناف گرديد در سال  ،1375س اد کل نيروههاي مسهلح دسه ورالنمل اجرايهي مقهررات
اعطاي ام يا ات ويژه به خانواده ايثارگران و مشموالن داراي شرايط خاص را صادر نمود بر اساس
اين دس ورالنمل يکي ا فر ندان شهدا يا مفقوداالثرها و يکي ا فر ندان جانبا ان هل درصهد بهه
باال ،يکي ا فر ندان د ادگان با سه سال اسارت و کليه مشموالن جانبا باالي پانزده درصد و يکهي
ا فر ندان افرادي که بي

ا پنجاه ما سابقه ظضور در جبهههاي ظ عليه باطل داشه ند ،ا انجهام

خدمت دوره ضرورت مناف ميشدند
همچنين س اد کل نيروههاي مسهلح در مورخهه  1382/4/23بها موافقهت فرمانهده منظهم کهل قهوا
تسهيالت ير را براي منافيت خدمت وظيفه عمومي به مدت يك سال اعالم نمود
سه نفر اول برتر کنکور سراسري در هر رش ه ،قهرماناني که در مسهابقات ور شهي المکيهك ،سهيزم
جهاني و دسيايي موف به کسب مدال ميشوند ،خانواده هايي که داراي فر ند منلول جسمي ،ذهني
بوده و داراي يك فر ند سالم باالي  18سال باشند ،تمام مادران فاقد شهوهر تحهت پوشه

کمي هه

امداد ظضرت امام خميني بره) که ظداکثر داراي 2فر ند باالي  18سهال باشهند ،يکهي ا فر نهدان
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 1361/11/25با تصويب مجل

شوراي اسالمي يهك نفهر ا فر نهدان خهانواده شههدا ا خهدمت

دنها مناف ميشوند يکي ا فر ندان جانبا ي که باالي 30درصد جانبا ي دارند ا خدمت منهاف
مي شوند يکي ا فر ندان ر مندگان داراي بهي

ا  40مهاه سهابقه جبههه ،ا انجهام خهدمت دوره

ضرورت مناف مهيشهوند دن دسه ه ا خهانوادهههاي شههدا ،مفقوداالثرهها ،جانبها ان ،د ادگهان و
ر مندگاني که يکي ا فر ندان دنها ا خدمت مناف شده ليکن ضرورت اس فاده ا منافيت مذکور
به دليل فوت ،اس صدام در نيروهاي مسلح و غيرا دن من في شده ،ميتوانند با ابطال کهارت منافيهت
صادرشده ،کارت جديد را به نفر دوم خانواده اخ صاص دهند فر ند دوم شههدا ا انجهام خهدمت
دوره ضرورت مناف ميشوند تمام ر مندگان باالي 60درصد جانبا ي يا  80ماه جبهه و يها تلفيه
اين دو به  80ام يا برسد ،مي توانند دو فر ند خود را مناف کنند دن دس ه ا خانوادههاي شاهد که
داراي فر ند منلول جسمي،ذهني باشند،يکي ا فر ندان دنها ا خدمت مناف ميشهود ب مناونهت
قوانين سا مان وظيفه)12 :1387،
ج) اس فاده ا نيروي اظ ياط :در سال  1359بها شهرو جنهگ تحميلهي نههتنهها طهول مهدت دوره
ضرورت به  2سال افزاي

يافت ،بلکه کارکنان وظيفهاي که در سهالههاي  1356و  1355خهدمت

ير پر م دنها به پايان رسهيده بهود ،بهه مهدت  6مهاه بهراي خهدمت دوره اظ يهاط اظضهار شهدند و ا
1360/3/24بهموجب مصوبه شوراي عالي دفا  ،کارکنان وظيفهاي که خدمت دوره ضهرورت دنهان بنهد ا
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تاريخ مذکور منقضي ميشد ،به مدت ش
اظ ياط در اب دا به هار ماه و سک

ماه خدمت اظ ياط انجام دادنهد در سهال  1361مهدت خهدمت

به سه ماه کاه

يافت و در سال  1362خدمت اظ ياط من في گرديد ب

گروه مطالناتي ششم داخلي علوم دفاعي راهبردي به اق باس ا مصوبه شوراي عالي دفا )27 :1395 ،
د) مدت خدمت سربا ي :پ

ا پيرو ي انقالب اسالمي ،به علت وضنيت خهاص دن دوران ،برابهر اليحهه

قانون اصالح ماده  3قانون خدمت وظيفه عمومي مصهوب  1357/12/10شهوراي انقهالب اسهالمي ،مهدت
خدمت ير پر م ا دو سال به يك سال تقليل يافت؛اما هار مهاه بنهد در تهاريخ  1358/4/21بهر اسهاس

راهبردي ،شماره  37مس ان 1398

مصوبه شوراي انقالب کليه کساني که ا دن تاريخ به خدمت اعزام گرديدند  ،خدمت دوره ضرورت دنان به
 18ماه افزاي

يافتب عليزاده)89 :1382 ،

اصالح قانون نظاموظيفه در  1363/7/29به تصويب مجل

شوراي اسالمي رسهيد بههموجهب ايهن قهانون،

خدمت وظيفه عمومي سي سال است و مراظل دن شامل دوره ضرورت دو سال ،درصهورتيکهه مشهموالن
ما اد بر نيا باشند  ،شوراي عالي دفا ميتواند اين مدت را به  18ماه تقليل دهد دوره اظ ياط  8سال دوره
ذخيره اول ده سال و دوره ذخيره دوم ده سال است بمح اج ،)30 :1382،همچنين در مورخه 1377/7/20به
علت وجود مشموالن ما اد و براي مقابله با فروش خدمت سربا ي ،اعالم شد کهه ا تهاريخ  1377/8/1بهه
مدت هار سال خدمت دوره ضرورت در مناط عملياتي و محروم داراي شرايط سصت خهدم ي 18مهاه و
ساير نقاط کشور  21ماه ميباشد  ،ليکن در سال  92خدمت در دسه گاهههاي غيرنظهامي 24مهاه  ،نيروههاي
مسلح  21ماه ،مناط امني ي و درگير  18ماه ،محروم و بد دب و هوا  19ماه تنيين گرديد که تهاکنون تهداوم
داردب همان)

مفاهیم:
 مهارت :مهارت يك قابليت يادگيري است که با تمرين و ممارست ملکه ذهن يك نفر شود درواقعاس ندادي که يك موجود در انجام کاري به خرج ميدهد را مهارت گويندب طايفه)25 :1391 ،
مهارتها اغلب به دو دس ه تقسيم ميشوند:
ال

مهارتهاي ظو ه عمومي

ب مهارتهاي ظو ه تصصصي
مهارتهاي عمومي شامل مديريت مان ،کار گروهي ،رهبري ،خودجوشي و خود انگيزشي و غيره
ميباشد
مهارتهاي ظو ه تصصصي شامل دن دس ه ا مهارتهاي در مشاغل است؛ که انجام دن مهارت اظ ياج
به يادگيري ،تمرين و ممارست داردب همان)28 :
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 مهارتورزی :به منناي ظال ي ا مشغوليت و فناليت است که منجر به راهاندا ي و توسنهکسبوکارها ي جديد ،توليد محصول يا خدمت نوين يا با مهندسي فرايندهاي پيشين به منظور کسب

محققين در طول پژوه

نيز ميباشد

 جایگاه مهارتها :سنگ يربناي موفقيت ،به درک ار ش مهارتها ا سوي افراد ،شرکتها ودس گاههاي دول ي وابس ه است بيش ر افراد و سا مانها بايد م قاعد شوند که موفقيت در دينده وابس ه به
ارتقا سطح مهارت افرادشان است اگر افراد و سا مانها باور کنند که ارتقا مهارتها امري ار شمند است
دن را در الويت قرار ميدهند ) (esmetˈ2012: 205تنري

عملياتي محققين نيز همين تنري

 -سرباز :ا ظيث قانوني به کليه اتبا ذکور دولت جمهوري اسالمي ايران که مکل

ميباشد

به انجام خدمت

وظيفه عمومي ميباشند ،سربا اطالق ميگردد بگروه مطالناتي ششم داخلي علوم دفاعي راهبردي به
اق باس ا قانون خدمت نظام وظيفه )30 :1395 ،تنري

عملياتي محققين نيز همين تنري

ميباشد

 زندگي بعد از رهایي از خدمت :ندگي بند ا رهايي ا خدمت م غير وابس ه اين تحقي بوده کهدر اين پژوه

بيش ر ندگي بند ا خدمت کارکنان وظيفه با رويکرد اش غال ايي اين کارکنان مدنظر قرار

گرف ه است
آموزش شغلي و ارتقا مهارت سربازان سرمایهگذاری پایدار برای کشور:

خدمت نظاموظيفه سربا ان بايد مولد و همراه با توسنه مس مر مهارتها باشد تا قادر شوند با

مقاله پژوهشي :تأثير مهارتور ي سربا ان بر ندگي دنان بند ا رهايي ا خدمت سربا ي

دردمد يا منزلت به ر ميباشدب طايفه محمودي و همکاران )39 :1394 ،اين تنري  ،مورد بهرهبرداري

سرعت تغيير فناوري هماهنگ شوند و به دساني بند ا خدمت وارد با ار کار شوند سا مانهاي
نظامي بايد به دمو ش شغلي و ارتقا مهارت سربا ان ،بهعنوان سرمايهگذاري پايدار براي دينده
کشور نگاه کنند نه هزينههايي که بايد به ظداقل برسد داش ن مهارت براي موفقيت اق صادي و
اج ماعي دنان ضروري است در محيطهاي نظامي بايد سربا ان را ترغيب نمود که مهارتهاي
م نوعي را کسب کنند در اين محيطها بايد کارکنان وظيفه تشوي شوند تا ا پ انسيلشان در
توسنه يگان و دينده کارشان اس فاده کنند فرماندهي در اينجا نق

تنيينکنندهاي ايفا مينمايد.

توسنه مهارتها کارکنان وظيفه براي سا مان نظامي موجب افزاي

بهرهوري ،بهبود عملکرد،

مشارکت ،افزاي

تحرک و انسجام اج ماعي،

افزاي

توان ر م ،براي جامنه ارتقا سالم ي ،افزاي

و نهاي اً براي خودشان تسهيل در ورود به شغلهاي دينده بند ا دوران خدمت ،توانايي ظرکت
ميان مشاغل مص ل  ،افزاي

نرخ موفقيت در شرو بهکار ،افزاي

رضايت و کيفيت باالي شغل ،افراي
کاه

سطح دس مزد ،افزاي

بهرهوري و رقابتپذيري ،افزاي

ميزان

اش غال و کاردفريني و

رکود اق صادي را در بر خواهد داشتب عليدبادي)108 :1393 ،

در دمو ش مهارتها که در دن سا مان نظامي و کارکنان وظيفه به لحاظ اج ماعي و نظامي در تنامل
قرار دارند ميتوان تأمل بيش ري کرد ينني در دمو ش مهارتهاي وظيفه بايد به ارتقا دن دس ه ا
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مهارتهاي بيش ر توجه کرد که هم به مأموريت و توان ر مي سا مان کمك ميکند و هم به افراد
وظيفه براي وارد شدن دنان به يك شغلي در سطح اج ما  ،بند ا رهايي ا خدم شان کمك نمايد در
اين صورت ،يك برد واقني براي جامنه ،سا مانهاي نظامي ،اق صاد و الب ه خود کارکنان وظيفه است
بمننوي )23 :1393 ،الب ه اين نک ه ضروري است که با توجه به ال ها و فرصتها دمو ش مهارت-
هاي سربا ان هماهنگ با سا مانهاي نظامي و جامنه موانع جدي مالي وجود دارد لذا در تنيين الويت
ها در خصوص تأمين بودجه براي دمو شهاي اين مهارتها به ان صابهاي روشن و منقول نيا
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داريم
پیدا کردن مهارت در زندگي اجتماعي

ثمرات خدمت سربا ي براي پرورش و رشد شصصيت جوانان کشور ميتواند دثار ذيل را در بر داش ه
باشد

 تجربه ندگي مس قل :دوران سربا ي غالباً اولين تجربه ندگي مس قل يك جوان است که دنياييجديد را فراروي او قرار ميدهد بهعنوان مثال تا قبل ا اين ايام نيا منديهاي او ا غذا و لباس ،ا
سوي پدر و مادر تأمين ميشد و ا نزديك مورد نظارت و ظمايت عاطفي والدين قرار داشت؛ اما
دوره سربا ي ،شرايط ندگياش را م حول ميکند و اين تحول ،اولين درس ندگي براي يك
جوان است که سبب ميشود ميزان وابس گياش به محيط خانواده کم ر شود و براي ندگي مس قل
اعالم دمادگي پيدا کند بگروه مطالناتي داخلي ششم علوم دفاعي راهبردي)115 :1395 ،
 نظمپذيري و قانونگرايي :بيداري صبحگاهي يك سربا در ساعت منيني انجام ميگيرد و اهمان لحظه ،تمام اوقات رو انهاش طب برنامه پي بينيشده انجام ميشود اين برنامه موسوم به
برنامه سين است اين نو

ندگي منظم و دقي که پيروي ا دن ا سليقه و اخ يار سربا خارج

است بهگونهاي نامحسوس و ناخوددگاه او را بانظم و انضباط مأنوس ميکند و ضمن دنکه روظيه
او را در پذيرش نظم ،اننطافپذير ميسا د ،انگيزه و عالقهاش را نيز به نظم ،م مايل ميکند و
برميانگيزدب صادقپور ،صالح و همکاران)79-81 :1387 ،
هر ندگي اج ماعي تابع نظم و مقررات خاصي است برخي ا مقررات اج ماعي پش وانه قانوني و
به عبارتي ،ضمانت اجرايي دارند و در ندگي اج ماعي ،خودداري ا انجام دادن برخي کارها و يا
ارتکاب اعمالي که بهموجب قانون ،جرم شناخ هشدهاند ،مس وجب مجا ات خواهد بود وظاي
رو انه يك سربا در محيط خدمت سربا ي نيز ا ضمانت اجرايي برخوردار است و او ،نانچه ا
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وظايفي که بر عهده او گذاش ه شده ،سرپيچي کند و يا در عدم اجراي دنها قصد سهلانگاري و

ير بار مسئوليت داش ه باشد م ناسب با تصل

مي توان ادعا نمود که دوره سربا ي يك جوان را باقاعده قانون محوري ندگي اج ماعي و اظ رام
به قوانين اج ماعي هر ه بيش ر دشنا ميسا دب ترابي)66 :1389 ،
 مهارتدمو ي ندگي گروهي :يك جوان ،در فرا و نشيبهاي ندگي سربا ي ا نزديك باشيوهها و جزئيات ندگي گروهي دشنا ميشود و دن را الب ه بر اساس ديدگاه و تجربه خود ،به کار
ميبندد ممکن است اين دموخ ن ،ناق

و اب دايي باشد؛ اما همين تجربه کوتاه و ناق

براي او

مقدمهاي خواهد بود که ب واند هم مان با کسب تجربه بيش ر روش دقي تر و مناسبتري را در
پي

گيرد بگروه مطالناتي ششم داخلي علوم دفاعي راهبردي)116 :1395 ،

 -افزاي

ظ

وطندوس ي :اصل عش به خاک و سر مين يك ظ

مش رک در ميان همه افراد

يك کشور است اين عالقه مش رک و همگاني ،ا شگف يهاي ددمي به شمار ميرود نقطه دغا
اين روظيه سلحشوري ،دوران سربا ي است در ايامي که او در دوران خدمت به سر ميبرد خود
را نيروي وابس ه به قدرتي به وسنت يك کشور تصور ميکند که در صورت هجوم دشمنان به
کشور ،با شور و اش ياق فراوان ،در ص

ر مندگان قرار ميگيرد او که تا قبل ا دوران سربا ي،

مقاله پژوهشي :تأثير مهارتور ي سربا ان بر ندگي دنان بند ا رهايي ا خدمت سربا ي

ف رار ا

خود تنبيه خواهد شد با اين شيوه ندگي،

خود را فردي عادي و منحصر به ادگاه خود تصور ميکرد ،اينك با ورود به جامنه بزرگ
سربا ي ،خويش ن را م نل به بنيه دفاعي کشور و فردي تأثيرگذار ،براي به يك سر مين وسيع و
پاسدار هويت و ديين و مر وبوم و ناموس مردم

ميداند و اظساس بالندگي و مفيد بودن و

عزت و پايمردي ميکند ،و بر همين اساس ،روظيه ظميت و جوانمردي و شجاعت او نيز م بلور و
م جلي ميشودب همان)
 تمرين ندگي با شرايط سصت :در ندگي سربا ي منموالً ظ ان صاب ا سربا سلب ميشودسربا  ،در اين دوره ه ا نظر دراي

و لباس و پوش

و ه ا جنبه تغذيه و تفريح و ه ا

جهت دس رسي به امکانات رفاهي و ارتباطي ،تابع شرايط و امکانات خاص ماني و مکاني است
ا ميان امکانات مص لفي که در ندگي ددمي وجود دارد يك جوان در دوره سربا ي ،مجبور
ميشود که خود را با امکانات محدود اين دوره تطبي دهد درواقع ،قناعت در ندگي ،يزي جز
اين قاعده نيست که ددمي در برابر امکانات م نو و رنگارنگ ندگي به کم رين دن رضايت دهد و
ا افراطوتفريط بکرهيزد و ا اسراف و مصرف بيهوده بکرهيزد و ا دنچه دارد بهخوبي اس فاده و
نگهداري کند خدمت سربا ي ،به رين محك و منيار قناعت و بهره و ي و دشنايي با ندگي در
شرايط سصت استب همان)117 :
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در جمعبندي بايد گفت داش ن مهارت و قابليتهاي کافي براي کارکنان وظيفه نهفقط در سا مان
نظامي بلکه در ندگي اج ماعي و شهروندي دنان ظياتي است صاظبنظران من قد هس ند که
مهارت اساس انسجام اج ماعي است که بر مردمساالري ،درک م قابل ،اظ رام به تفاوتها،
مسئوليت شهروندي ،خالقيت ،د ادي و مهارتهاي بين فردي مب ني است و براي رسيدن به
خوشبص ي و تکامل فردي ضروري هس ندب صادقپور ،صالح و همکاران)87 :1387 ،
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ضرورت تعریف مهارتهای جدید برای سربازان بهمنظور افزایش هماهنگ توان رزم و توسعه
اشتغال

دمو شي سربا ان وظيفه بايد در اولويت اول بر مدار توان ر م و مأموريت يك يگان نظامي طراظي
شود اما اگر اين دمو شها با نيا هاي با ار کار و نيا هاي فراگيران تناسب بيش ري پيدا کند مي-
تواند رضايت دوران خدمت وظيفه را براي اين کارکنان فراهم نمايد و دنان تالش بيش ري در
انجاموظيفه خود در يگان خدم ي بنمايند که الب ه اين امر مس لزم ارتباط بيش ر ميان نهادهاي
دول ي ،خصوصي و نظامي استب صارمي)24 :1392 ،
روندهاي اج ماعي فشار بيش ري براي رفع اين ال
بيکاري ،افزاي

ايجاد کرده است مانند کاه

سطح تحصيالت ،باال رف ن سطح توقع ،کاه

اش غال و

سطح توليد ،ناهماهنگ بودن سطح

دمو ش هاي قبل ا دوران خدمت با نيا هاي واقني جامنه و مهاجرت جوانان به کشورهاي
مص ل
اين يك ظقيقت تلخ در کشور است که بيش ر کارکنان وظيفه هنگاميکه به خدمت فراخوان مي-
شوند فاقد مهارتهاي کافي هس ند تقريباً يكسوم دنان يا مهارت ندارند يا سطح مهارت دنها
پايين است فقط يك هارم واجد مهارت در سطح قابلقبول و خوبي ميباشند ا طرفي دناني که
مهارت پاييني دارند کم ر به دنبال ارتقا سطح مهارتهايشان در طول خدمت ميباشندب د ادي،
 )46 :1396در واقع صحبت ا قابليت اش غال افراد در کوتاهمدت نيست بلکه ميزان ظرفيت دنان
براي سا گاري با مشاغل دينده است بنابراين در اين شرايط تنري

مهارت جديد براي سربا ان

وظيفه که هماهنگ با مأموريت سا مانهاي نظامي و توسنه اش غال در جامنه باشد بسيار سصت
شده است اما اساساً با برنامهريزي راهبردي ميشود مهارتهاي افراد وظيفه را با محيط کار
سا گارتر نمودب همان)121 :
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در علم مديريت بيان شده است که افراد در کار نيا دارند که مولدتر و سا گارتر شوند که الزاماً به
منناي کار طوالني و سصتتر نيست بلکه کار به ر است که ا طري افزاي

سطح مهارتها و

توسنه و بهرو شدن مهارتها در دوران خدمت بهمنظور ظفم شغل و ايجاد تغيير در ندگي
شغلي اساسي خواهد بود وجود افراد جوان و پير در کنار يکديگر در محل خدمت به منني وجود
تنو در تجربه است که اثر مثب ي بر نودوري جوانان دارد
بر اساس تحقيقات اخير در يك پادگان ارت  ،اصالح نظام دمو شي بهطوريکه مهارتهاي کافي
را براي سربا ان فراهم کند ميتواند تا ده درصد توان ر م را در درا مدت افزاي

دهد؛ ولي تا 60

درصد رضايت کارکنان وظيفه را ا خدمت اجباري فراهم نمايد که اين نشان ميدهد نيروي کار
مهارت ديده براي يك يگان نظامي مفيد است و توان نظامي را افزاي

ميدهد يك سربا

دمو شديده ماهر م ناسب با م د رو دمو شهاي نظامي دسانتر ميتواند با فنّاوريهاي جديد کنار

بيايد و در توليد و خدمات نودوري داش ه باشدب د ادي)49 :1396 ،
در يك تحقي ديگري در يك سا مان غيرنظامي مشص

شد؛ شرک ي که کارمندان

ا بهخوبي

دمو ش ميدهد نسبت به شرکت و سا مانهايي که برنامه دمو ش ضنيفي دارند  2/5برابر هم در
شکلدهي رف ار سا ماني و هم در شکلدهي فرهنگ غيررسمي سا ماني موف تر است در اين
سا مان نسبت به ساير سا مانهاي همطرا  8برابر کم ر کارکنان

مقاله پژوهشي :تأثير مهارتور ي سربا ان بر ندگي دنان بند ا رهايي ا خدمت سربا ي

انطباق مهارتها با نيا هاي با ار کار و جامنه ميسر ميگرددب برايسون )36 :1390 ،به همين دليل

ا سا مان اخراج ميشوند

سطح مهارت کارکنان وظيفه در س ک ن م ج ا ا دغدغه کليدي است اطمينان ا داش ن مهارت-
هاي مناسب که ب واند قابليت اش غال اين افراد را افزاي

دهد و به ايجاد شغل در مان ظال و

دينده کمك نمايد نيز مهم است عدم پي بيني صحيح عرضه و تقاضاي مهارت در مان ظال و
دينده ،ناکاردمدي نظامهاي دمو ش شغلي و ظرفهاي کشور در کنار نق

با ار کار مانع ا انطباق

به ر عرضه و تقاضاب مهارتهاي موجود و مهارتهاي موردنيا با ار کار) ميشود بسياري ا
تصميمات دمو ش شغلي و ظرفهاي افراد جوان جامنه در قبل ا ورود به خدمت مب ني بر
راهنمايي و مشاوره شغلي نيست عدم شناخت نقاط قوت افراد يا ويژگيهاي مص ل

فرصتهاي

شغلي  ،واقنيتهاي با ار کار و شماندا هاي شغلي منجر به ان صابهاي شغلي و دمو شي
نامناسب ميشود؛ که انطباق دهي دنان با دمو شهاي نظامي بسيار سصت شده استب صارمي،
)27 :1392
اغلب مدارس و نهادهاي دمو شي م ولي تهيه مح واي برنامههاي درسي و روشهاي تدري
هس ند تا افراد را براي دنياي کار دماده کنند بسياري ا برنامههاي دمو ش ظرفهاي بر دان

و

مهارتهايي اس وار است که ديگر قابلاس فاده نيست و بسيار کم بر قابليتهاي کليدي تکيه دارد
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برابر بررسيهاي انجام شده در طول دهه گذش ه نظامهاي دمو ش شغلي و ظرفهاي در کشور
نسبت به نيا هاي جامنه مناسبتر و پاسصگوتر نشده است و همين امر باعث شده است که ا
مهارتهاي قبل ا دوران خدمت براي کمك به رشد پايدار هنو بهطور کامل بهرهبرداري نشود
مضافاً اينکه بنضي مهارتهاي سربا ان در محل خدمت بالاس فاده ميماند ضروري است وق ي
سربا ان مهارتي را کسب مينمايند دن را در محل خدمت مورداس فاده قرار دهند به همين دليل
وق ي نو خدمت بر اساس مهارتها طراظي شده باشند اثرشان به ظداکثر ميرسدب وليان:1392 :
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 )99بسياري ا يگانهاي نظامي ا نيروي انساني وظيفه مهارت ديده ميتوانند سودمندانه اس فاده
کنند اگر به سمت رخه ار ش ظرکت کنندب ينني ظرکت به سمت توليد خدمات با ار شافزوده
باالتر ،اصالح سا ماندهي و بهکارگيري سبكهاي فرماندهي و مديري ي که اين کارکنان را بيش ر
درگير کار نمايد) بمحمد اده)88 :1394 ،
آموزش مهارت متناسب با انگیزه سربازان

رضايت شغلي يکي ا عوامل بسيار مهم در افزاي

کاردئي و ايجاد نگرش مثبت در فرد نسبت به

کارش ميباشد صاظبنظران رضايت شغلي ظاصل عوامل م ندد ميدانند که اين عوامل عبارتاند
ا عوامل سا ماني ،عوامل محيطي ،ماهيت کار و عوامل فرديب وليان)103 :1392 :
واقنيت امر اين است که رضايت شغلي دو نو ميباشد
ال ) رضايت دروني :اين رضايت ا دو منبع ظاصل ميگردد ،اولي اظساس لذتي که انسان صرفاً
ا اش غال به کار و فناليت عايدش ميشود دوم لذتي که بر اثر مشاهده و يا انجام برخي مسئوليت-
ها اج ماعي و به ظهور رساندن توانايي و رغبت فردي به انسان دست ميدهد
ب) رضايت بيرون ي :اين رضايت با اش غال و محيط کار ارتباط دارد و هر دن در ظال تغيير و
تحول است
بايد توجه نمود عوامل دروني ون به خصوصيات افراد بر ميگردد در مقايسه با عوامل بيروني ا
ثبات بيش ري برخوردار استب ترابي)19 :1389 ،
بنابراين رضايت شغلي نوعي اظساس مثبت نسبت به يك فناليت کاري است که م أثر ا عواملي
نظير شرايط محيط کار و فناليت ،نو فناليت ،نظام سا ماني ،روابط ظاکم بر محيط فناليت ،ميزان
اثرگذاري راندمان فناليت در با ده محصول بکاال يا خدمت) ميباشد
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بهطورکلي در رضايت شغلي در دو ظالت امکانپذير ميباشد
-

رضايت شغلي يك پاسخ عاطفي نسبت به شرايط يا وضنيت شغل است

)109 :1392
در يك تحقيقي در ن م مسلح باعنوان اظصاء ال ها و موانع خدمت نظام وظيفه در ارت
ج ا ا نشان ميدهد که عوامل رضايت يا نارضاي ي سربا ان ا دوران خدمت خود به عوامل
ذيل بس گي دارد
 )1رضايت ا نو خدمت ير پر م :در اين تحقي

مشص

گرديد نو خدم ي که

سربا ان در طول دوران خدمت خود انجام ميدهند بهشدت در رضايت يا عدم رضايت
دنان تأثيرگذار است سربا اني که بيش ر در بيگاري مورد اس فاده قرار گرف ند شدت
نارضاي ي دنان به بي

ا  ٪85ميرسيد و برعک

سربا اني که در امور فني مشغول

خدمت بودند شدت اين نارضاي ي به کم ر ا  ٪10ميرسيد
 )2نارضاي ي ا مافوق :توانايي فرماندهان و مديران نظامي و مالظظاتي که دنان براي عالئ
سربا ان تحت امر خود نشان ميدهند ميتوان عامل ديگري براي رضايت دوران خدمت
محسوب نمود

مقاله پژوهشي :تأثير مهارتور ي سربا ان بر ندگي دنان بند ا رهايي ا خدمت سربا ي

-

رضايت شغلي اغلب در رابطه با بردورد شدن نيا ها و ان ظارات تنيين ميشود بوليان:

 )3رضايت ا محل خدمت :ميزان دوري يا نزديکي محل خدمت ا اوطان سربا ان و
همچنين ساير همکاران وظيفه عامل ديگر رضايت يا نارضاي ي محسوب ميگردد
نارضاي ي ا وضنيت ظقوق :تقريباً بي

ا  ٪93ا سهربا ان من قهد بودنهد کهه ظقهوق و مزايهاي

درياف ي دنان با سطح تالش و فناليتشان اصالً همصواني نداش ه و همه دنان يا مجبهور هسه ند در
ساعات بند ا خدمت خود ،کار کنند يا ا خانوادههايشان درخواست کمك مالي نمايند
 )4همگام نبودن دمو ش مهارتهاي دوران خدمت با تحصيالت و مهارتهاي تجربي
کارکنان وظيفه :تنداد يادي ا افسران وظيفه اع قاد داش ند که مهارتهاي که دنان در
دوران خدمت دمو ش ديدهاند م ناسب با اظرا موقنيت شغلي و تحصيلي دنان در قبل
ا دوران خدمت نبوده است و تقريباً مهارتها اک سابي در دوران خدمت با اتمام دن
غيرکاربردي براي دنان ميباشد بکاملي)186 :1393 ،
جمعبندی نظرات خبرگان ،صاحبنظران و تعدادی از سربازان وظیفه مرتبط با موضوع:
 -عواملي که بر مهارت ورزی سربازان از نگاه جامعه خبره مؤثر هستند به شرح ذیل بیان شده است.

ا ديدگاه خبرگان مهمترين عوامل به شرح ذيل جدول شماره ميباشد
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جدول  :1عوامل مؤثر بر مهارتورزی سربازان از نگاه جامعه خبره (ایجابي و سلبي)
ردیف
1
2
3
4
5
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6
7
8

عوامل
یک نوع نارضایتی و عدم بهرهگیری کافی از ظرفیت کارکنان مذکور به دلیل نداشتن انگیزه و روحیه خدمتی
بهره گیری از قوانین نسبت به ارتقاء وضعیت موجود کارکنان وظیفه ازلحاظ تأمین اعتبار در حقوق مزایا ،خوراک و
پوشاک ،محیطزیست و بهداشت و بیمه با توجه به نرخ تورم در جامعه
مهیا نکردن شرایط مناسبی به علت روند کنونی در بهرهگیری نامناسب از نیروهای وظیفه است
نظارت مداوم از فعالیت سربازان به علت کاهش تعهد خدمتی سربازان
نیاز به آموزش مستمر روزانه سربازان
مؤلفههای حوزه نگهداشت در شأن و منزلت نیروی تحصیلکرده نیست و کمکاریهایی در این زمینه مشاهده
میشود.
توجه به نیازهای سربازان باعث افزایش روحیه و انگیزه سربازان در حین خدمت است
غالباً ترک خدمت کارکنان وظیفه به س بب عدم حصول از رضایتمندی و عدم انطباق دوران خدمت با خواستههای
آنان میباشد.

 -عوامل که موثر بر مهارتورزی سربازان از نگاه کارکنان وظیفه ميباشد.

1

جدول  : 2عوامل موثر بر مهارتورزی سربازان از نگاه کارکنان وظیفه( ایجابي و سلبي)
ردیف
1

2

3

4

5
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عوامل
سربازان آن هنگام خوب مهارتهای این دوران را فرا میگیرند و خوب تالش میکنند که سودی حاصل از این
یادگیری مهارت برای آنان از جنبههای مادی و معنوی داشته باشد
از آنجایی که دوران خدمت سربازی دوران کوتاهی است لذا آموزشها و مهارتهای وظیفهها باید طوری برنامهریزی
و تدوین گردد که فراگیری آنها آسان و کاربردی باشد طوری که یک سرباز با سطح تحصیالت پایین هم بتواند در
مدت کوتاه دو تا سه ماه آنها را فراگیرد و از آنها در جهت پیشبرد اهداف و مأموریت یگان استفاده گردد.
یکی از عوامل کاهش انگیزه سربازان در فراگیری مهارتهای دوران خدمت متفاوت بودن شرایط خدمت در پادگان-
ها و سازمانهای نظامی (ارتش ،سپاه ،ناجا و غیره) میباشد.
ترس از خدمت در شرایط سخت تر و دورتر از محل سکونت عامل مهمی در عدم تمایل سربازان وظیفه به فراگیری
بعضی از مهارتهای نظامی است .مثالً آموزش فراگیری مهارت دیدبانی باعث میشود که یک فرد وظیفه نهتنها از
شهر محل سکونت بلکه از پادگان محل خدمت خود کیلومترها دور بیفتد همین امر باعث فرار و شانه خالی کردن
بسیاری از کارکنان وظیفه از فراگیری این مهارت میشود.
سربازی علل عدم رضایتمندی و انگیزه برخی از وظیفهها را در فراگیری مهارتهای دوران خدمت شامل این موارد میداند.
 استفاده از پارتی و البی تعدادی از کارکنان وظیفه در انتخاب نوع آموزش برای تعیین محل خدمت برخورد بد مربیان و متعلمین مهارتهای نظامی و گاهی فرماندهان مراکز آموزشی با فراگیران بکارگیری تعداد زیادی از فراگیران مهارتهای نظامی در سمتها و فعالیتهای غیر مرتبط با آموزشآنان مثل تایپ کردن نامهها
 بکارگیری سربازان حتی سربازان تحصیلکرده در مشاغل و فعالیتهای دون مثل نظافت اتاقها،امربری ،کارهای خدماتی و رانندگی درب منازل فرماندهان ارشد و برجسته

 1با کليه سربا ان محققين مصاظبه ظضوري يا تلفني در بهمن  1396انجام دادهاند

جدول  :3ارتباط مهارتآموزی سربازان با زندگي بعد از رهایي از خدمت آنان از نگاه جامعه خبره
ردیف

1

2

3

4

5

عوامل
ساالنه حدود  400هزار نفر جوان بهعنوان سرباز وارد نیروهای مسلح میشوند را میتوان یک فرصت طالیی برای
جامعه تلقی نمود .درواقع میتوان با یک برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از اوقات فراغت سربازان در حین خدمت و
یک حرکت جمعی به یک نتیجه برد – برد رسید .این در حالی است که  10سال پیش حدود  ٪13کارکنان وظیفه
تحصیالت دانشگاهی داشتند اما امروز این عدد به  ٪38و در آینده بسیار نزدیک به بیش از  ٪50میرسد .البته
قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه در ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل و این امر را دنبال میکند.
حضور جوانان کشور در بهترین دوران عمر خود به مدت دو سال در نیروهای مسلح از اهمیت خاصی برخوردار است
و باید بیش از گذشته به آن اهمیت داد .وقتی یک جوان وارد خدمت سربازی میشود صفات و خصلتهایی ویژه
خود دارد اما پس از اتمام این دوره بسیاری از آن صفات دچار تحول و دگرگونی میشوند .طبیعی است که یک جوان
متناسب با ویژگی های محیط خدمت خود نگرش و شناخت و تفکرات متفاوتی نسبت به دوران پیش از سربازی پیدا
میکند با توجه به جنبههای مختلف دوران خدمت ،این نگرشها و تفکرات (اعم از مثبت و منفی) در ابعاد روحی،
تربیتی و اجتماعی و حتی شغل آینده یک جوان ،خواه ناخواه ،تأثیر خواهند گذاشت .ازآنجاکه آموزش مناسب و درست
مهارت دوران سربازی ،سبب افزایش بهره وری سربازان در یگان و اجتماع بعد از رهایی از خدمتشان میشود و
آموزش غلط و نامناسب کارایی آنها را دچار اختالل میکند پس توجه و تأکید بر جنبههای مثبت و منفی مهارت-
آموزی ،اهمیت ویژهای پیدا میکند
دونفر از خبرگان معتقد بودند اعتباربخشی به کارت پایان خدمت میتوان برای کارکنان وظیفه ایجاد انگیزه نمود .باید بین
سربازانی که خدمت سالم دارند با سربازانی که خدمت ناسالم دارند متفاوت کارت صادر شود .برای این منظور میشود
کارت های سربازی در چند سطح صادر شود مثالً سطح یک برای سربازانی که بسیار موفق در خدمت بودند یا سطح دو
میزان کمتر و سطح  3میزان پایینتر
 اگر کارت پایان خدمت هوشمند صادر شود میتوان سطح مهارت فراگیری وظیفهها در آن درج گردد تا سابقهای برایآن در بازار کار فراهم شود .نکته بعدی این است که سربازان مهارتهایی را که در نیروهای مسلح یا مراکز فنی حرفهای
دیدهاند از آنها در حین خدمت حتماً استفاده گردد.
 جداسازی نخبگان و سربازان توانمند از سایر کارکنان وظیفه و بکارگیری آنها در مشاغلی که علمیتر و فنیتر باشد.ایجاد مهارتآموزی فنی برای کارکنان وظیفه متناسب با نیاز یگانهای نظامی و جامعه برای بعد از رهایی باعث میشود
 ) 1ایجاد امید برای اشتغال کارکنان وظیفه در بعد از رهایی از خدمت  )2ایجاد انگیزه برای خدمت سربازی  )3میتواند آثار
اجتماعی داشته باشد (تسهیل در امر ازدواج به خاطر ایجاد اشتغال)  )4استفاده از سربازان در حوزههای تخصصی موردنیاز جامعه
هدف از فراگیری مهارت سربازان وظیفه در نیروهای مسلح به دو منظور انجام میشود  )1وظیفه سازمانی که هدف اصلی
نیروهای مسلح از سربازگیری است و در این راستا معاونتهای آموزش با توجه به نیاز عملیاتی دوره و مهارتهای
تخصصی را پیشبینی میکنند  ) 2وظیفه اجتماعی ،نیروهای مسلح برای اینکه به جامعه و دولت کمک کنند سعی کردهاند
مهارتهای فنی حرفهای موردنیاز که کاربرد دومنظوره هم برای نیروهای مسلح و هم برای اجتماع داشته باشد را در دستور
کار خود قرار دهد که این امر می تواند کمکی برای سربازان در بعد از دوران خدمتشان باشد .در یک نگاه دیگر مهارتهای
تعلیمی به سربازان از دو جنبه دیگری هم قابلبررسی است .الف) مهارتهای عمومی که نوع زندگی در اجتماع را تعلیم
میدهد مثالً زندگی سربازان در سنگرهای اجتماعی و آسایشگاه ،سخنرانی فرماندهان و مدیران ،جلسات آگاهسازی عقیدتی
و حفاظت یگان ها و غیره ب) زندگی در شرایط سخت ،فراگیری این مهارت آستانه تحمل یک جوان را در اجتماع باال برده

 1مصاظبه ظضوري محققين با نامبردگان در بهمن 1396

مقاله پژوهشي :تأثير مهارتور ي سربا ان بر ندگي دنان بند ا رهايي ا خدمت سربا ي

 -ارتباط مهارتآموزی سربازان با زندگي بعد از رهایي از خدمت آنان از نگاه جامعه خبره:1

263

فصلنامه علمي مطالنات بينرش هاي دان

ردیف

6

عوامل
و او را برای شرایط سخت زندگی آماده میکند.
تعامل یگانهای نظامی با مراکز فنی حرفه ای و ارسال سربازان به آن مراکز برای آموزش موردنیاز برخی از قسمت-
های پشتیبانی خدمات رزمی نیروهای مسلح ،مفید میباشد .مثالً آموزش مکانیکی ،جوشکاری ،صافکاری و بسیاری
از فعالیتهای خدماتی میتواند هم کاربرد در نیروهای مسلح داشته باشد و هم یک جوان را برای فعالیت در مشاغل بعد از
خدمتشان آماده نماید.

 -ارتباط مهارتآموزی سربازان با زندگي بعد از رهایي از خدمت از نگاه خود کارکنان وظیفه:
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جدول  : 4ارتباط مهارتآموزی سربازان با زندگي بعد از رهایي از خدمت از نگاه خود کارکنان وظیفه
عوامل

ردیف

نک ه اي که نظام سربا ي فنلي بايد به دن توجه کند عدم ارتباط دن با ندگي عادي سربا ان پ
ترخي
1

ا

است نظام سربا ي فنلي نه سابقه کار مفيدي ايجاد ميکند و نه قادر است توانمنديهاي

کارکردي و ظرفه اي در بين جوانان ايجاد کند واقنيت اين است که اکثر جوانان فکر ميکنند با رف ن به
سربا ي عمالً دو سال فرصت را براي اش غال و کوش

به تأمين مناش ندگي خود ا دست ميدهند در

شرايط اق صادي فنلي که نرخ بيکاري مس مر در ظال افزاي

است اين پديده نيز به نگراني دنها افزوده

است
فراگيري مهارتهاي دوران خدمت سربا ي بايد ندمنظوره طراظي شود تا هم کارايي يگان را افزاي
دهد و هم بدرد جوان در بند ا رهايي ا خدمت بصورد ظ ي دمو ش مهارتهاي جسمي مثل شنا،
2

تيراندا ي ،دفا شصصي و غيره نيز ميتواند دومنظوره طراظي شود لذا براي اين منظور ال م است -1
ساخ ار دورههاي دمو ش بر اين مبنا طراظي شود  -2مربيان خاص اين دورهها ان صاب و د مون شوند
 -3نحوه برنامهريزي و مديريت برنامهي اينگونه دمو شها ير نظر کارشناسان خبره انجام شود
با رشد سطح تحصيالت و ضرورت اس فاده تصصصي ا خدمت دنان ،اس فاده ا اين نيروها در سربا ي،

3

دنان را با ال

جدي مواجه کرده است ،يرا سطح مشاغل در نظر گرف هشده براي اين دس ه ا کارکنان

وظيفه بسيار پايين بوده و بهکارگيري سربا ان تحصيلکرده در دن مشاغل عمالً اتالف سرمايه محسوب
ميشد

4
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اگر قرار است تصميم مفيدي براي اش غال کارکنان وظيفه گرف ه شود به ر است نظاموظيفه به سمت
پيماني رف ن کارکنان وظيفه ظرکت نمايد

با نگرش به اطالعات گرددوريشده در قالب مدارکب ادبيات تحقي  ،اسناد و مدارک و مصاظبه با
صاظبنظران و کارکنان وظيفه) ،ار وب مفهومي عواملي که بر مهارتور ي کارکنان وظيفه و ندگي
کاري بند ا رهايي ا خدمت دنان اثرگذارند در تنداد  24عامل شرح ذيل و برابر شکل شماره 1

ترسيمشده است در واقع اين عوامل ارتباط بين مهارتور ي کارکنان وظيفه در دوران خدمت به
عنوان م غير مس قل و تاثير دنان بر ندگي کاري دنانب به عنوان م غير وابس ه) را نشان ميدهد شده
است

عواملی که بر مهارت ورزی کارکنان اثرگذار هستند

شکل  :1چارچوب

مفهومي1

تأثیر بر نحوه زندگی کاری کارکنان وظیفه بعد از رهایی از خدمتشان

 .1توسعه مستمر مهارتها
 .2آموزش مهارتهای مولد و پایدار
 .3حتیالمقدور آموزش مهارتهایی به کارکنان وظیفه که مورد نیاز جامعه نیز باشد
 .4تعیین الویتهای اعتباری برای آموزشهای این مهارتها
 .5ایجاد ضمانت اجرایی برای فراگیری آموزشها برای بکارگیری آنان در حین خدمت
 .6عدم استفاده از کارکنان وظیفه در مشاغل و فعالیتهای غیر مرتبط با مهارتی که آموزش دیدهاند
 .7تقویت خودباوری کارکنان وظیفه در هنگام فراگیری مهارتها
 .8آموزش مهارت تجزیهوتحلیل مشکالت و یافتن راهحلهای منطقی برای برونرفت از آنها
 .9آموزش مهارت خالقیتورزی و نوآوری کارکنان وظیفه
 .10آموزش مهارتهای خداشناسی ،تقرب به کمال و انساندوستی
 .11آموزش مهارتهایی که با عالئق و رضایت کارکنان وظیفه همخوانی دارد
 .12مدنظر قرار دادن شرایط محیط خدمت ،نوع خدمت کارکنان وظیفه برای آموزش مهارتهای
کارکنان وظیفه
 .13مدنظر قرار دادن نظام سازمانی به میزان اثرگذاری راندمان مهارتها در بازده خدمت
کارکنان وظیفه
 .14توجه به حقوق و دستمزد کارکنان وظیفه حداقل بهاندازه رفع مایحتاج اولیه
 .15همگام بودن آموزش مهارتهای دوران خدمت با تحصیالت و مهارتهای تجربی کارکنان وظیفه
 .16قائل شدن امتیاز خدمتی متفاوت برای آموزش مهارتهای کارکنان وظیفه برای خدمت در
شرایط و محیطهای سخت و مشکل
 .17استفاده از پارتی و البی تعدادی از کارکنان وظیفه در انتخاب نوع آموزش برای تعیین محل خدمت
 .18برنامهریزی راهبردی در ساختار ،نحوه مهارتورزی و مدیریت برنامه مهارتورزی کارکنان
وظیفه متناسب با اهداف و آرمانهای نظام ج.ا.ا.
 .19درج سطح و نوع مهارت کارکنان وظیفه در کارت هوشمند
 .20جداسازی نخبگان و سربازان توانمند از سایر کارکنان وظیفه و بکارگیری آنها در مشاغلی که
در توان نظامی علمیتر و فنیتر میباشد
 .21طراحی چندمنظوره مهارتهای دوران خدمت
 .22استفاده از مربیان ،متعلمین متخصص و کارآزموده برای آموزش مهارتورزی کارکنان وظیفه
 .23آموزش نحوه برخورد مربیان و متعلمین به کارکنان وظیفه
 .24مدنظر قرار دادن خدمت پیمانی برای کارکنان وظیفه عالقمند به آن

مقاله پژوهشي :تأثير مهارتور ي سربا ان بر ندگي دنان بند ا رهايي ا خدمت سربا ي

چارچوب مفهومي:
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روششناسي تحقیق:
محققين با اس فاده ا با رويکرد دميص ه ا روش همبس گي به اجراي تحقي ظاضر پرداخ هاند نو تحقي
کاربردي ميباشد با توجه به تصصصي بودن موضو تحقي  ،جامنهدماري ا بين خبرگان نظامي با ويژگيهاي
ذيل ان صاب شدهاند

داراي سابقهي خدمت در مشاغل راهبردي و يا در جايگاه سرتيکي باشند ،در مينه عنوان مورد بررسي در اين
مقاله ،داراي دثار علمي و پژوهشي بوده ،بهعنوان فرمانده و مدير ا رده تيپ و يا هم را به باال با سربا ان

راهبردي ،شماره  37مس ان 1398

خدمت کرده باشند ،داراي مدرک دک ري يا دانشجوي دک ري بدر رش ههاي مديريت راهبردي نظامي ،علوم
دفاعي راهبردي و مديريت راهبردي پدافند غيرعامل ،دوره مش رک و مرکب دافوس و يا دور داخلي جنگ
دانشگاه امام ظسين ب ) را طي نموده) باشند و نهاي اً اينکه نفرات در دس رس و ترکيبي ا سا مانهاي
نيروهاي مسلح باشند لذا با توجه به اين ويژگيها ،جامنه دماري  100نفر ان صاب گرديد ا طرفي

مص ل

بنلت محدود بودن جامنهدماري ،جامنه نمونه نيز منطب با جامنهدماري است لذا جامنه نمونه تحقي همان
 100نفر ميباشد
در اب دا با بررسي ادبيات تحقي  ،اسنادومدارک و مصاظبهها عوامل مثثر بر مهارتور ي سربا ان  24عامل
اظصاء گرديد سک

در پرسشنامه تنظيمي ا خبرگان براي تكتك گويهها اينگونه سئوال شد که؛ به نظر

جنابنالي ،ديا اين عامل ميتواند بهعنوان يك عامل بر مهارت ور ي ظين خدمت کارکنان وظيفه اثرگذار
باشد سک

در س ون بندي سثال شد در صورت تائيد ،به نظر شما اين عامل ميتواند بر ندگي بند ا

خدمت کارکنان وظيفه اثرگذار باشد و در س ون بندي در قالب طي

ليکرت  5گزينهاي ادامه داده شد که

در صورت تائيد ،ميزان تأثير اين عامل با ندگي بند ا رهايي ا خدمت کارکنان وظيفه قدر است ون
در پايان پرسشنامه ا خبرگان سثال شده بود درصورتي که عوامل ديگري را در اين خصوص دخيل مي-
دانند مزيد نمايند؛ تنداد دو عامل ا عوامل پيشنهادي به شرح ذيل به  24عامل اظصايي اضافه گرديد که
ظاصل گويهها به  26عامل رسيد
-

اس فاده ا فناوري رو در دمو ش کارکنان وظيفه

-

اس فاده ا کشورهاي صاظب سبك در دمو ش مهارت به سربا ان

روايي:
براي تنيين روايي مح وايي و ا ضريب الوشه که يك د مون ا قضاوت م صصصان در اين باره که سثال-
هاي د مون تا ه ميزان منرف مح وا و هدفهاي پژوه

يا ظو ه مح وايي هس ند ،اس فاده ميشود بگروه

مطالناتي دوره دوم مديريت راهبردي پدافند غيرعامل به نقل ا الوشه)213 :1394 ،

266

 = Neتنداد م صصصيني که گزينه مهم و مرتبط را براي سئوال ان صاب کردهاند
 = Nتنداد کل م صص
با توجه به اينکه تنداد خبرگان و نظردهندگان براي اين ار يابي  20نفر بودند براي روايي باال ،مقدار
قابلقبول ضريب باالتر ا  0/7مدنظر قرار گرفت بنابراين گويههاي که داراي ضريب کم ر ا مقدار مزبور
باشند ظذف ميشدند اين بدان منني است که براي تائيد هر گويه ،ظداقل  17نفر ا  20نفر صاظبنظر
بايد اثر دن گويه را بر مهارت ور ي ظين خدمت سربا ان تائيد نمايند؛ که اين امر عالوه بر ضريب اطمينان
بسيار باال ،داراي منط علمي نيز ميباشد در کل برابر محاسبات انجامشده ،تمام  26گويهي پرسشنامه
ا تائيد عوامل ،پرسشنامه بين جامنهدماري  100نفر تو يع گرديد در نهايت بهمنظور

تائيد گرديدند ً پ

اينکه نظر جامنهدماري با واقنيتهاي ميداني نيز تطبي داده شود؛ تنداد  20پرسشنامه نيز بين سربا ان
نظامي که داراي مدرک کارشناسي به باال بودند؛ تو يع گرديد بدقيقاً همان پرسشنامه-

سا مانهايي مص ل

اي که بين جامنهدماري تو يع گرديد بين اين تنداد سربا تو يع گرديد) تا نظر دنان نيز دريافت و با نظرات
خبرگان مقايسه شود
پايايي:

مقاله پژوهشي :تأثير مهارتور ي سربا ان بر ندگي دنان بند ا رهايي ا خدمت سربا ي

 = C.V.Rضريب الوشه

براي پايايي پرسشنامه نيز ا دلفاي کرونباخ اس فاده شده است ضريب دلفهاي کرونبهاخ يهك نهو ضهريب
پايايي است که نشان ميدهد گونه اجزاي يك مجموعه به نحو مناسب به يکديگر همبس ه شدهاند هر ه
دلفاي کرونباخ به يك نزديك باشد پايايي بيش ر است بخليلي شوريني )221 :1391 ،در اين فرمول
= ra
 =Kتنداد سئوالهاي پرسشنامه
پاسخهاي همه د مودنيها به سئوال  kاُم

واريان
واريان

جمع نمرههاي هر پاسخگو

 = raضريب پايايي کرونباخ که بايد بيش ر ا  0/75باشد بهمان)
با توجه به اينکه مقدار ضريب دلفا کرونباخ براي  26عامل اس صراجي در اين تحقي  0.86به دست دمده و
بيش ر ا  0/75است لذا گويه ههاي پرسشهنامه مهورد اسه فاده ا قابليهت اطمينهان ال م بهراي ادامهه تحقيه
برخوردار بوده است
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تجزیه و تحلیل سئواالت تحقیق:

-

سثال فرعي تحقي :
ميباشد؟

کليه ،عوامل مثثر بر مهارتور ي سربا ان وظيفه در دوران ظهين خهدمت کهه بهر مبنهاي تأييديهه
جامنه خبره ا طري ضريب الوشه تنيين شده بودند؛ بهه روش فريهدمن اولويهتبنهدي شهده کهه
عبارتاند ا ؛

راهبردي ،شماره  37مس ان 1398

جدول شماره  :5اولویتبندی عوامل مؤثر بر مهارتورزی سربازان وظیفه در دوران از دیدگاه جامعهآماری
ردیف

1

عوامل مؤثر بر مهارتورزی سربازان وظیفه در دوران خدمت
برنامهریزی راهبردی در ساختار ،نحوه مهارتورزی و مدیریت برنامه مهارتورزی کارکنان

نمره
میانگین

رتبه

17.93

1

2

آموزش مهارتهای مولد و پایدار

17.07

2

3

آموزش مهارتهای خداشناسي ،تقرب به کمال و انساندوستي

16.67

3

4

استفاده از مربیان ،متعلمین متخصص و کارآزموده برای آموزش مهارتورزی کارکنان وظیفه

16.66

4

16.07

5

6

آموزش مهارتهایي که با عالئق و رضایت کارکنان وظیفه همخواني دارد

15.78

6

7

آموزش مهارت خالقیت ورزی و نوآوری کارکنان وظیفه برای انجام کار

15.74

7

8

آموزش مهارت تجزیهوتحلیل مشکالت و یافتن راهحلهای منطقي برای برونرفت از آنها

15.69

8

9

درج سطح و نوع مهارت کارکنان وظیفه در کارت هوشمند

15.31

9

10

عدم استفاده از کارکنان وظیفه در مشاغل و فعالیتهای غیر مرتبط با مهارتي که آموزش دیدهاند

13.98

10

13.95

11

13.45

12

13.05

13

14

استفاده از فناوری روز در آموزش کارکنان وظیفه

12.91

14

15

حتيالمقدور آموزش مهارتهایي به کارکنان وظیفه که موردنیاز جامعه نیز باشد

12.62

15

16

آموزش نحوه برخورد مربیان و متعلمین به کارکنان وظیفه

12.60

16

17

تقویت خودباوری کارکنان وظیفه در هنگام فراگیری مهارتها

12.26

17

5

11
12
13
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ه عواملي بر مهارتور ي سربا ان وظيفه در دوران خدمت اثرگذار

وظیفه متناسب با اهداف و آرمانهای نظام ج.ا.ا.

همگام بودن دمو ش مهارتهاي دوران خدمت بها تحصهيالت و مههارتههاي تجربهي کارکنهان
وظيفه

جداسازی نخبگان و سربازان توانمند از سایر کارکنان وظیفه و بکارگیری آنهاا در مشااغلي
که در توان نظامي علميتر و فنيتر ميباشد
استفاده از پارتي و البي تعدادی از کارکنان وظیفه در انتخاب نوع آموزش برای تعیین محل خدمت

مدنظر قرار دادن شرایط محیط خدمت ،نوع خدمت کارکنان وظیفه برای آموزش مهارتهای
کارکنان وظیفه

عوامل مؤثر بر مهارتورزی سربازان وظیفه در دوران خدمت

میانگین

18

توجه به حقوق و دستمزد کارکنان وظیفه حداقل بهاندازه رفع مایحتاج اولیه

12.17

18

19

توسعه مستمر مهارتها

11.83

19

20

ایجاد ضمانت اجرایي برای فراگیری آموزشها برای بکارگیری آنان در حین خدمت

11.36

20

10.83

21

10.74

22

10.24

23

24

تعیین الویت در خصوص تأمین بودجه برای آموزشهای این مهارتها

9.76

24

25

مدنظر قرار دادن خدمت پیماني برای کارکنان وظیفه عالقمند به آن

9.25

25

26

استفاده از کشورهای صاحب سبک در آموزش مهارت به سربازان خود

7.41

26

21
22
23

قائل شدن ارزش خدمتي متفاوت برای آموزش مهارتهای کارکنان وظیفه برای خادمت در
شرایط و محیطهای سخت و مشکل
طراحي چندمنظوره مهارتهای دوران خدمت
مدنظر قرار دادن نظام سازماني به میزان اثرگاااری رانادمان مهاارتهاا در باازده خادمت
کارکنان وظیفه

 سئوال اصلي تحقي  :تأثير رابطه بين مهارتور ي سربا ان با ندگي بند ا رهايي ا خدمتدنان

گونه است؟

مقاله پژوهشي :تأثير مهارتور ي سربا ان بر ندگي دنان بند ا رهايي ا خدمت سربا ي

ردیف

نمره

رتبه

د مون کاي اسکوئر دو نمونهاي 1بهعنوان يکي ا مهمترين و اصليتهرين د مهونههايي اسهت بنهام
ديگر دن د مون اس قالل ميباشد ) که رابطه بين دو م غير را بررسي نموده و بيان مهيکنهد کهه ديها
رابطه وجود دارد يا خير؟ اين د مون بيش ر براي دمارهاي ناپارام ريك 2اس فاده مهيشهود .همچنهين
سطح منناداري ب )Sigخطاي است که محققين مرتکب ميشوند تا يك ويژگي را به جامنهدمهاري
تنميم دهند لذا در اين پژوه

براي تنيين رابطه بين عوامل مهثثر بهر مههارتور ي سهربا ان در

ظين خدم شان با ندگي بند ا خدمت دنان ا د مون کاي اسکوئر با خطاي  ٪5و سهطح اطمينهان
 95٪به شرح جدول شماره  6اس فاده شده است

1 - Chi- Square
2 - Nonparametric Tests
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جامعهآماری

ردیف

میانگین

2
مشاهدهشده

معناداری
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1

توسعه مستمر مهارتها

4.01

9.000

0.002

16

2

آموزش مهارتهای مولد و پایدار

4.76

33.380

0.000

5

4.52

26.000

0.000

9

3.67

25.04

0.004

17

4.41

11.840

0.001

11

4.76

25.05

0.000

5

4.48

26.02

0.000

10

4.76

25.05

0.000

5

4.76

25.00

0.000

5

4.83

25.460

0.000

3

4.79

55.580

0.000

4

4.55

24.560

0.000

8

4.31

45.020

0.000

14

4.48

56.240

0.000

10

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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عامل

مقدار خي

سطح

رتبه
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جدول شماره  :6عوامل مؤثر بر مهارت ورزی حین خدمت سربازان بر زندگي بعد از خدمت آنان از دیدگاه

14

حتيالمقدور آموزش مهارتهایي به کارکنان وظیفه که
موردنیاز جامعه نیز باشد
تعیین الویت در خصوص تأمین بودجه برای آموزشهای
این مهارتها
ایجاد ضمانت اجرایي برای فراگیری آموزشها برای
بکارگیری آنان در حین خدمت
عدم استفاده از کارکنان وظیفه در مشاغل و فعالیتهای غیر
مرتبط با مهارتي که آموزش دیدهاند
تقویت خودباوری کارکنان وظیفه در هنگام فراگیری
مهارتها
آموزش مهارت تجزیهوتحلیل مشکالت و یافتن راهحلهای
منطقي برای برونرفت از آنها
آموزش مهارت خالقیت ورزی و نوآوری کارکنان وظیفه
آموزش مهارتهای خداشناسي ،تقرب به کمال و
انساندوستي
آموزش مهارتهایي که با عالئق و رضایت کارکنان وظیفه
همخواني دارد
مدنظر قرار دادن شرایط محیط خدمت ،نوع خدمت
کارکنان وظیفه برای آموزش مهارتهای کارکنان وظیفه
مدنظر قرار دادن نظام سازماني به میزان اثرگااری راندمان
مهارتها در بازده خدمت کارکنان وظیفه
توجه به حقوق و دستمزد کارکنان وظیفه حداقل بهاندازه
رفع مایحتاج اولیه

ردیف

میانگین

مشاهدهشده
15

همگام بودن آموزش مهارتهای دوران خدمت با
تحصیالت و مهارتهای تجربي کارکنان وظیفه

4.83

33.640

0.000

رتبه

2

معناداری

3

قائل شدن ارزش خدمتي متفاوت برای آموزش مهارتهای
16

کارکنان وظیفه جهت خدمت در شرایط و محیطهای سخت

4.38

14.440

0.000

12

و مشکل
17

استفاده از پارتي و البي تعدادی از کارکنان وظیفه در
انتخاب نوع آموزش برای تعیین محل خدمت

4.55

29.378

0.000

8

برنامهریزی راهبردی در ساختار ،نحوه مهارتورزی و
18

مدیریت برنامه مهارتورزی کارکنان وظیفه متناسب با

4.93

14.40

0.000

1

اهداف و آرمانهای نظام ج.ا.ا.
19

درج سطح

و نوع مهارت کارکنان وظیفه در کارت

هوشمند

4.72

45.430

0.000

6

مقاله پژوهشي :تأثير مهارتور ي سربا ان بر ندگي دنان بند ا رهايي ا خدمت سربا ي

عامل

مقدار خي

سطح

جداسازی نخبگان و سربازان توانمند از سایر کارکنان
20

وظیفه و بکارگیری آنها در مشاغلي که در توان نظامي

4.62

21.800

0.000

7

علميتر و فنيتر ميباشد
21
22
23
24
25
26

طراحي چندمنظوره مهارتهای دوران خدمت
استفاده از مربیان ،متعلمین متخصص و کارآزموده برای
آموزش مهارتورزی کارکنان وظیفه
آموزش نحوه برخورد مربیان و متعلمین به کارکنان وظیفه
مدنظر قرار دادن خدمت پیماني برای کارکنان وظیفه
عالقمند به آن
استفاده از فناوری روز در آموزش کارکنان وظیفه
استفاده از تجارب کشورهای صاحب سبک در آموزش
مهارت به سربازان خود

4.34

43.400

0.001

13

4.86

33.640

0.000

2

4.03

6.981

0.003

15

4.62

27.80

0.000

7

4.62

31.241

0.000

7

3.65

4.31

0.005

18

جدول باال نشان ميدهد که ا ديد جامنه دماري کليه عواملي که بر مهارتور ي ظين خدمت
سربا ان اثرگذار هس ند بر ندگي بند ا رهايي ا دوران خدمت دنان با ضريب اطمينان  %95نيز
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اثرگذار و مننادار هس ند اما ميزان اين اثرگذاري م فاوت ميباشدب الب ه بنا به اع قاد جامنهدماري
بنضي ا عوامل داراي تأثيرگذاري تقريباً يکساني هس ند مثل عاملهاي  10و  15يا عوامل  9و  8و
 6و  )2که بيش رين اثرگذاري عامل 18ب برنامهريزي راهبردي در ساخ ار ،نحوه مهارتور ي و
مديريت برنامه مهارتور ي کارکنان وظيفه م ناسب با اهداف و درمانهاي نظام ج ا ا ) و کم رين
اثرگذاري عامل 26ب اس فاده ا تجارب کشورهاي صاظب سبك در دمو ش مهارت به سربا ان
خود) ميباشد
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نک ه قابل تأمل اين است که با بررسي عوامل اظصاء شده در ياف ههاي اين تحقي مشص

ميشود

نزديك به نودودو درصد عوامل = 92% ،1ب )24 × 100 ÷ 26اثرگذاري مثبت و مس قيم بر
مهارت ور ي کارکنان وظيفه و ندگي بند ا خدمت دنان دارند بينني با ارتقاء و افزاي

اثر

عامل ،مهارت ور ي ظين خدمت افزاي ياف ه و اثرگذاري مثب ي بر ندگي بند ا خدمت سربا ان
خواهد داشت) و نزديك به هشت درصد ا عوامل = 8% 2ب )2 × 100 ÷ 26با فراگيري مهارت-
دمو ي و ندگي بند ا خدمت سربا ان رابطه منکوس و منفي دارند بينني با کاه
کارکنان وظيفه در مشاغل و فناليتهاي غيرمرتبط با مهارتي که دمو ش ديدهاند و کاه

اس فاده ا
اس فاده

ا پارتي و البي تندادي ا کارکنان وظيفه در ان صاب نو دمو ش براي تنيين محل خدمت هم بر
مهارتور ي ظين خدمت کارکنان وظيفه و هم بر ندگي دنان در بند ا خدم شان اثر مثب ي دارد )
قطناً اس فاده ا سربا ان وظيفه در غير دنچه که دنان دمو ش ديدهاند باعث هدر رف ن هزينههاي
مالي دمو ش و اتالف وقت نيروهاي جوان کشور شده که شايد اثر منفي نيز بر ندگي کارکنان
وظيفه داش ه باشد
تندادي ا کارکنان وظيفه براي اينکه محل خدمت خود را تنيين نمايند ا البي براي ان صاب نو
مهارتي که در يگانهاي محل سکونتشان ال م است اس فاده ميکنند همين امر باعث کاه
انگيزه ساير سربا ان براي فراگيري ساير مهارتهاي خواهد شد؛ که سربا ان مجبور شدهاند دن
مهارت را فراگيرند

3

 -1ينني  24عامل ا  26عامل ب بهجز عوامل  6و ) 17
 -2ينني دو عامل ا  26عامل بشامل عوامل  6و )17
 - 3واقنيت امر اين است که ياف ههاي تحقي با واقنيتهاي ميداني نيز تطاب
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يادي دارد براي مثال سربا ي ا يکي

ا سا مانهاي نيروهاي مسلح اظهار ميکرد؛ منموالً سربا اني که پارتي دارند سراغ دمو ش مهارتهاي ميروند که
يگانهاي محل سکونت شان ال م دارند اما امثال من که کسي را نداريم بايد سراغ دمو ش مهارتها برويم که نه تنها

شود پرسشنامهي تحقي با همان مح وايي که بين جامنهدماري تو يع شده بود بين  20نفر سربا ان
وظيفه که داراي مدرک کارشناسي به باال بودند در سا مانهاي م فاوت نظامي تو يع شد تا ن ايج
اين پرسشنامه با جامنهدماري تحقي مقايسه و تطبي داده شود؛ که ن ايج ذيل ظاصل گرديد
جدول شماره  :7ضریب همبستگي بین پاسخهای پرسشنامه توزیعشده بین سربازان و صاحبنظران
صاحب نظر

سرباز

0.92

1.0

ضريب همبس گي نظر سربا ان

0.000

0.000

سطح منناداري

100

20

تنداد

ظال براي اينکه مشص

شود قدر بين پاسخهاي سربا ان به پرسشنامهي تحقي و پاسخهاي

صاظبنظران جامنهدماري به دن همپوشاني وجود دارد ا ضريب تنيين اس فاده ميکنيم
× 100 = %85

= Rsx

× 100

= Rsx

 = Rsxضريب تنيين

مقاله پژوهشي :تأثير مهارتور ي سربا ان بر ندگي دنان بند ا رهايي ا خدمت سربا ي

براي اينکه ن ايج تحقي ظاصل ا جامنهخبره و صاظب نظر با واقنيتهاي ميداني نيز تطبي داده

 = Rضريب همبس گي
برابر ضريب تنيين بين نظرات خبرگان جامنهدماري و سربا ان  85درصد همپوشاني داش ه و به
نظر ميرسد  ٪15اخ الف بيش ر به جهت تجربه و سنوات خدم ي ،دمو ش ،ميزان تحصيالت و
ميزان نگاه راهبردي جامنهدماري به مسئله تحقي ميباشد الب ه  85درصد ضريب تنيين يك عدد
بسيار خوبي است و نشان ميدهد ياف ههاي تحقي با واقنيتهاي ميداني نيز تطاب دارد
نتیجهگیری و پیشنهادها
-

ن يجه پاسخ به سثال اول و دوم فرعي تحقي  :عواملي که بر مهارتور ي سربا ان وظيفه در
دوران خدمت اثرگذار ميباشند به ترتيب عبارتاند ا :

در پادگانهاي نزديك به شهرهاي محل سکونتمان نيست بلکه ظ ي ا پادگان محل خدم مان نيز بايد کيلوم رها دور
باشيم او ميگويد مرا به اجبار براي فراگيري مهارت ديدهباني فرس ادهاند که بايد در پايان دمو شم کيلوم رها ظ ي ا
پادگان محل خدم م دور شوم در صورتي که من تحصيالتم به اين مهارت نميخورد نفري که داراي تحصيالت
جامنهشناسي است را فرس ادهاند يگان فناوري و ارتباطات و من که داراي تحصيالت کامکيوتر هس م بايد بروم مهارت
ديدهباني ببينم
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 )1برنامهريزي راهبردي در ساخ ار ،نحوه مهارتور ي و مديريت برنامه مهارتور ي
کارکنان وظيفه م ناسب با اهداف و درمانهاي نظام ج ا ا
 )2دمو ش مهارتهاي مولد و پايدار
 )3دمو ش مهارتهاي خداشناسي ،تقرب به کمال و انساندوس ي
 )4اس فاده ا مربيان ،م نلمين م صص

و کارد موده براي دمو ش مهارتور ي کارکنان

راهبردي ،شماره  37مس ان 1398

وظيفه
 )5همگام بودن دمو ش مهارتهاي دوران خدمت با تحصيالت و مهارتهاي تجربي
کارکنان وظيفه
 )6دمو ش مهارتهايي که با عالئ و رضايت کارکنان وظيفه همصواني دارد
 )7دمو ش مهارت خالقيتور ي و نودوري کارکنان وظيفه براي انجام کار
 )8دمو ش مهارت تجزيهوتحليل مشکالت و ياف ن راهظلهاي منطقي براي برونرفت ا
دنها
 )9درج سطح و نو مهارت کارکنان وظيفه در کارت هوشمند
 )10عدم اس فاده ا کارکنان وظيفه در مشاغل و فناليتهاي غير مرتبط با مهارتي که دمو ش
ديدهاند
 )11جداسا ي نصبگان و سربا ان توانمند ا ساير کارکنان وظيفه و بکارگيري دنها در
مشاغلي که در توان نظامي علميتر و فنيتر ميباشد
 )12اس فاده ا پارتي و البي تندادي ا کارکنان وظيفه در ان صاب نو دمو ش براي تنيين
محل خدمت
 )13مدنظر قرار دادن شرايط محيط خدمت ،نو خدمت کارکنان وظيفه براي دمو ش
مهارتهاي کارکنان وظيفه
 )14اس فاده ا فناوري رو در دمو ش کارکنان وظيفه
 )15ظ يالمقدور دمو ش مهارتهايي به کارکنان وظيفه که موردنيا جامنه نيز باشد
 )16دمو ش نحوه برخورد مربيان و م نلمين به کارکنان وظيفه
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 )17تقويت خودباوري کارکنان وظيفه در هنگام فراگيري مهارتها
 )18توجه به ظقوق و دس مزد کارکنان وظيفه ظداقل بهاندا ه رفع مايح اج اوليه

 )20ايجاد ضمانت اجرايي براي فراگيري دمو شها براي بکارگيري دنان در ظين خدمت
 )21قائل شدن ار ش خدم ي م فاوت براي دمو ش مهارتهاي کارکنان وظيفه براي خدمت
در شرايط و محيطهاي سصت و مشکل
 )22طراظي ندمنظوره مهارتهاي دوران خدمت
 )23مدنظر قرار دادن نظام سا ماني به ميزان اثرگذاري راندمان مهارتها در با ده خدمت
کارکنان وظيفه
 )24تنيين الويت در خصوص تأمين بودجه براي دمو شهاي اين مهارتها
 )25مدنظر قرار دادن خدمت پيماني براي کارکنان وظيفه عالقمند به دن
 )26اس فاده ا کشورهاي صاظب سبك در دمو ش مهارت به سربا ان خود
-

ن يجه پاسخ به سثال اصلي تحقي  :تأثير مهارتور ي سربا ان با ندگي کاري بند ا رهايي
ا خدمت دنان گونه است؟

ا ديد جامنه دماري کليه عواملي که بر مهارتور ي ظين خدمت سربا ان اثرگذار هس ند بر

مقاله پژوهشي :تأثير مهارتور ي سربا ان بر ندگي دنان بند ا رهايي ا خدمت سربا ي

 )19توسنه مس مر مهارتها

ندگي بند ا رهايي ا دوران خدمت دنان با ضريب اطمينان  %95نيز اثرگذار و مننادار هس ند اما
ميزان اين اثرگذاري م فاوت ميباشد الب ه  92درصد عوامل ب 24عوامل ا عوامل اظصاء شده در
سثال فرعي تحقي ) اثرگذاري مثبت و مس قيم بر مهارتور ي کارکنان وظيفه و ندگي بند ا
خدمت دنان دارند و  8درصد عوامل ب 2عامل ا عوامل اظصاء شده در سثال فرعي تحقي شامل
اس فاده ا کارکنان وظيفه در مشاغل و فناليتهاي غير مرتبط با مهارتي که دمو ش ديدهاند و
اس فاده ا پارتي و البي تندادي ا کارکنان وظيفه در ان صاب نو دمو ش براي تنيين محل
خدمت) با فراگيري مهارتدمو ي و ندگي بند ا خدمت سربا ان رابطه منکوس و منفي دارند
پیشنهادها:

 -1به نظر ميرسد س اد کل نيروهاي مسلح با تنامل و ارتصانهها و سا مانهاي مسئول ميتواند با
هوشمند کردن کارت پايان خدمت کارکنان وظيفه و درج نو  ،سطح و سابقه انجام مهارتهاي که
در دوران خدمت طي نمودهاند در دن ،کمکي مطلوبي به اش غال ايي سربا ان وظيفه در بند ا
خدمت دنان بنمايند
 -2با وجود تصور عمومي که نيروهاي وظيفه ،نيروي ار ان است ،اما واقنيت ميداني نشان ميدهد
که بکارگيري اين نيروها در کارهاي ساده و خدماتي بهصورت انبوه قابليت توجيه اق صادي ندارد
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نه ا نظر مادي و نه ا نظر مننوي مقرونبهصرفه نيست لذا پيشنهاد ميشود خصوصاً در مراکز
شبهنظامي مثل دانشگاههاي نظامي ،مراکز علمي و تحقيقاتي ،تاالرها ،ه لها و اردوگاهها براي
کارهاي خدماتي ا کارکنان قراردادي قابل تائيد مراکز امني ي اس فاده شود
 -3در دينده نه ندان دور به علت ترکيب جمني ي و نرخ باروري پايين در جامنه ،با کاه
نيروهاي وظيفه مواجه خواهيم شد لذا س اد کل نيروهاي مسلح هم به منظور بهرهوري بيش ر ا
نيروهاي وظيفه در يگانهاي نظامي و هم بهمنظور کمك به دينده دنان در بند ا رهايي ا
خدم شان ،طي ابالغيهاي ا سا مانهاي نظامي بصواهد که مناونتهاي تربيت و دمو ش دنان
برنامهريزي راهبردي را در ساخ ار ،نحوه مهارتور ي و مديريت برنامه مهارتور ي کارکنان
وظيفه م ناسب با نيا واظدهاي نظامي و نيا هاي دتي جامنه در با ار کار را در دس ور کار خود
قرار داده و انجام دهند

 قردن کريم ،ترجمه ديتاهللالنظمي مکارم شيرا ي ب ،)1389تهران ،تابان ظضرت امام خميني برظمتاهلل عليه) ب ،)1370صحيفه امام ،جلدهاي  20 ،16 ،11و 21 ظضههرت امههام خامنهههاي بمدظلهههالنههالي) ،مجموعههه بيانههات قابههلدس رسههي درwww.Khamenei.ir
 د ادي ،فر اد ب ،)1396تهديدات خدمت وظيفه در ج ا ا  ،تهران مرکز راهبردي نزاجا برايسون ،جان ام ب « ،)1390برناماه ریازی اساتراتکیک بارای ساازمانهاای دولتاي وغیرانتفاعي» ،ترجمه عباس منوريان تهران :مرکز دمو ش مديريت دول ي اپ دوم
 -ترابي ،يوس

ب ،)1389الگوی سربازی آینده جمهاوری اساالمي ایاران ،تههران  :دف هر

مطالنات سياسي مرکز پژوه هاي مجل

شوراي اسالمي ايران

 -ربيع اده ،محمد ب ،)1395مهارت مدیر در کنترل امور مالي ،تهران ،ان شارت صدر

 صادقپور ،صالح و همکاران ،ب "،)1387بررسي عوامل مؤثر بر خوشایند سازی محیطسربازی" تهران ،سا مان قضايي ن م

مقاله پژوهشي :تأثير مهارتور ي سربا ان بر ندگي دنان بند ا رهايي ا خدمت سربا ي

منابع و مآخذ :

 صارمي ،کريم ب " ،)1392بررسي تأثیر دورة سه ماهة آموزش نظامي سربازی بر آمادگيهایعمومي سربازان " ،کارشناس ارشد ،دافوس اجا

 طايفه محمودي ،مريم ،1391 ،ارتقاء مهارتهاي کاردفريني سرمايه هس ان نگار ،فصلنامه انجمنفناوری اطالعات و ارتباطات ایران ،سال هارم شماره 11و 12

 عليزاده ،اظمد ب ،)1382مطالعه موردی تجربه چهار کشور در زمینة حرفهای کردن ارتش باتأکید بر نظام وظیفه ،تهران :دف ر سياسي مرکز پژوه هاي مجل

شوراي اسالمي

 فقيه عليدبادي ،هادي ب ،)1393بررسي برخي عوامل نگهدارنده و انگیزاننده نیروهای وظیفهتهران :دانشگاه امام ظسين ب )
 کاملي ،محمدجواد ب ،)1393بررسي چالشها و آسیبهای دوران خدمتي در واحدهای زمیني،تهران ،سا مان قضايي ن م

 گروه مطالناتي ششم داخلي مديريت علوم دفاعي راهبردي ب ،)1395بررسي خدمت وظیفهعمومي کشور و ارائه راهبرد بهینه متناسب با چشمانداز جمهوری اسالمي ایران ،دانشگاه و
پژوهشگاه عالي دفا ملي و تحقيقات راهبردي ،دانشکده دفا
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 گروه مطالناتي دوره دوم مديريت راهبردي پدافند غيرعامل ،ب )1394آسیبشناسي بحرانهای طبیعي وارائه راهبردهای مطلوب ،دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفا ملي و تحقيقات راهبردي ،دانشکده دفا
 مح اج ،عباس ،ب" ،)1382تحقي در خصوص طراظي نظام نوين سربا ي" ،تهران  :مرکز مطالنات وتحقيقات ناجا
 محمد اده ،جنفر ،ب ،)1394آسیبهای و قوتهای خدمت سربازی ،بنياد نصبگان ن م -مننوي ،شهابالدين ب ،)1393بررسي دیدگاه مردم نسبت به خدمت سربازی ،تهران  :بنياد نصبگان ن م

 مناونت قوانين و مقرارت ادارة دمو ش سا مان وظيفة عمومي ،ب ،)1387جزوه آموزش قوانین ومقررات ،تهران :سا مان وظيفه عمومي
 وليان ،محمدظسين ب ،)1392راهکارهای موفققیت خدمتي کارکنان وظیفه در دوران آموزشي ،مرکزتحقيقات راهبردي نزاجا
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