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 چکیده
  ستهیشا که هستند تیامن مولد یيها انسان جامعه، کی تیامن نیتام کنار در مسلح یروهاین فهیوظ کارکنان

 يدگفرسو و يتینارضا کننده جادیا یها چرخه و ها ندیفرا از شدن دور و مطلوب يتیوضع از یمند بهره

 بر يمبتن يعموم فهیوظ خدمت مطلوب یالگو ارائه و یواکاو هدف با حاضر یکاربرد پژوهش.هستند

 بخش در.است يفیتوص يپژوهش نوع لحاظ به و شده انجام ختهیآم یکردیرو با و يانسان منابع یکارکردها

 5 قالب در ياصل یهاکارکرد ها، افتهی یيروا و یيایپا يابیارز و دار جهت يفیک یمحتوا لیتحل با نخست

 روش با شده استخراج یها مضمون دوم بخش در و شدند استخراج مقوله 36 و دیگرد نییتع  مضمون

 یها طرف هیکل حاضر پژوهش یآمار جامعه. دیگرد نییتع ها آن نیب روابط و یمدلساز ،یریتفس یساختار

 مهین مصاحبه انجام جهت  یآمار هنمون و( فهیوظ استگذاران،مشموالن،کارکنانی،س مسلح یروهاین)مرتبط

 جبران که داد نشان پژوهش از حاصل جینتا. شدند انتخاب يبرف گلوله کردیرو با هدفمند افته،ی ساختار

 سطح در و مطلوب تیوضع یریگ شکل در کارکردها نیتر گذار اثر حیصح یریبکارگ و کارکنان خدمت

 کارکرد و گرفتند قرار دوم سطح در توسعه و موزشآ و سوم سطح در رشیپذ و فراخوان.بودند الگو چهارم

 قرار اول سطح در يعموم فهیوظ خدمت مطلوب تیوضع یبرا مضمون نیرتریاثرپذ عنوان به خدمت انیپا

 .گرفت

 یسرباز سرباز، ،ينظام یروی،نيمنابع انسان تیریمد ،يعموم فهیخدمت وظ ها:کلیدواژه

 

راه کنند که این تعجیلی و دستپاچه خودشان را روبه صورتبهاگر امروز به فکر آینده نباشید، آیندگان بایستی  » فرمانده معظم کل قوا:

 «.خوبی نیستچیز 
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 مقدمه 

کشور با  یها برا نهیاز زم یاریمثبت در بس ریتاثبا وجود  يعموم فهیخدمت وظ دوره

 يزمان یو اقتضای اقتصاد ،يفرهنگ ،يروز نشدن همراه با تحوالت اجتماعه توجه به ب

روبرو شده است که عدم توجه به آن ها موجب افت  یمتعدد یها بیبا چالش و آس

 (.101: 1393ی، طاهر ،ينقاب یموسو)شد واهددوره خ نیا یمحسوس بهره ور

هم جزو همان  یسرباز مسئله فرموده اند( يمعظم کل قوا )مدظله العال يفرمانده

اند، به ما هم داده یيها .  البتّه طرحستیساده و آسان ن جورنیاست، ا دهیچیپ یایقضا

را با شعار  هیّقضهم هستند امّا  هیّقض نیا يمشغول بررس یيهااند و مجموعهداده

و  دیفکر کرد، جوانبش را د دیاست، با یادهیچیپ هیّضق ه،یّتمام کرد. قض شودینم

. حضور مردان جوان کشور (1400)امام خامنه ای،میبرس يدرست میشاءاهلل به تصمان

 يخاصّ تیمسلّح، از حساس یروهایدوران عمر خود، به مدّت دو سال در ن نیدر بهتر

 (. 98: 1399ان،ی)کوهسارمستلزم توجه و اهمیت فراواني استبرخوردار است و 

کشور،  دار تیاولو یازهاین نیروز بودن و تامه ب ،یو بهره ور یزیتوجّه به برنامه ر

له از جم ،يعموم فهیدوره خدمت وظ یها يژگیو و يموارد مرتبط با روان شناخت

رار شد قسازان و  فرماندهان ار میتصم يو بررس يابیمورد ارز دیاست که با ينکات

د و شو يعموم فهیوارد خدمت وظ ،یشتریو رغبت ب زهینگجوان، با ا کیتا  رد،یگ

 یوسونکند)م يخود، تلقّ شرفتیو پ يو مانع ترقّ لیاجبار و تحم کیهرگز آن را 

   (.101: 1393 ،یطاهر ،ينقاب

 يبه شکل حاضر انباشتگ يعموم فهیها، چالش ها و مسائل خدمت وظ بیاز آس يکی

 شیب نیبیتعداد غا 1399سال  انیکه تا پا گونه ایاست به  بیغا نیقابل توجه مشمول

رحیمي است) شیرو به افزا زیآمار ن نیو نهصد هزار نفر بوده است و ا ونیلیاز دو م
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گفتگو با خبرگان و تصمیم سازان در این حوزه و بررسي پژوهش های (.1400،پور

 نیمشمول ندهیباال و فزا يانباشتگ انجام شده در زمینه خدمت وظیفه نشان دهنده

کشور  کیتواند در خلق قدرت  يو توان آن ها م تیاز ظرف یو عدم بهره مند بیغا

روند  رییبا توجه با تغ گرید یاز سو ،کند جادیرا ا یمتعدد یموثر بوده و چالش ها

کشور است( و نمود آن در  یراهبرد یها تیاز اولو يکی)که مواجهه با آن  تیجمع

مختلف از  یدر حوزه ها ازین نیمرار تاماست يتعداد مشموالن فعل ریکاهش چشمگ

از نگاه خبرگان و کند.  يرا با چالش مواجه م يعموم فهیکارکنان خدمت وظ قیطر

خدمت  يفعل وهیدر ش یدیاز مسائل کل گرید يکفرماندهان دوره خدمت وظیفه ی

شده اند  يعموم فهیاز مشموالن که وارد دوره خدمت وظ یاریاست که بس نیا فهیوظ

 نیدر تام يعموم فهیخدمت وظ يفعل وهیشبرخوردار نبوده و معتقدند  يکاف زهیاز انگ

 يطلب قیهمانند احترام، توف هیثانو یازهاین ایو  يهمچون مخارج زندگ هیاول یازهاین

 است. يفراوان یو عدالت دچار چالش ها

 رد:جمع بندی دالیل اهمیت انجام پژوهش حاضر را میتوان در موارد زیر ذکر ک

لح، اندهي معظم کل قوا )مدظله العالي( در جلسات با مسئولین نیروهای مسفرم

 خواستار تحول در این حوزه شده اند.

و  يیراکا يدهند ول يم لیمسلح را سربازان تشک یروهاین بخش عمده ای از ساختار 

 نمي باشد. مسلح یروهایدرحد انتظار ناثربخشي ایشان 

 ت در نیروهای مسلح، رضایت ندارند.کارکنان وظیفه از نظام جبران خدما

ها آن يلیبر اساس سطح و رشته تحص نخبه کرده لیتحص نیمشمول یریامکان بکارگ

 با چالش های متعدد همراه است.مسلح  یروهایدر ن

ن آفیت امکان ارائه و یادگیری آموزش های تخصصي و ویژه به کارکنان وظیفه و کی

 .است نییپا یمدت سرباز تیبه علت محدود
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ذاری و ثر گانگارندگان مقاله معتقدند توجه و تاکید بر شناسایي کارکرد ها و تعیین 

ي در نساناثر پذیری آن ها در قالب یک الگو مي تواند در بهبود بهره وری منابع ا

ن مچنیهنیروهای مسلح،ارتقای رضایتمندی اجتماعي و تامین منافع ملي موثر باشد 

های  های منابع انساني منجر به بروز نارضایتيعدم توجه به اثرگذاری کارکرد 

لي مافع اجتماعي ،کاهش بهره وری منابع انساني و ایجاد چالش در تامین مطلوب من

 مي شود.

هدف اصلي از پژوهش حاضر ارائه الگوی مطلوب خدمت وظیفه عمومي در 

 نیز جمهوری اسالمي ایران مبتني بر کارکردهای منابع انساني است.اهداف فرعي

 عبارتند از:

 بیین مفهوم خدمت وظیفه مطلوب از نگاه ذی نفعان و مرتبطینت-1

کردهای منابع انساني در شکل گیری الگوی مطلوب خدمت وظیفه شناسایي کار -2

 عمومي در جمهوری اسالمي ایران 

 بیین اثرگذاری و اثرپذیری هر یک از این کارکرد ها.ت -3

  

  مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق
 

 عمومی: وظیفه خدمت

 است ينظام دوره مي شود، گفته سربازی عام طور به یا و سربازی خدمت آن به که 

 ریان،)کوهسا مي کنند خدمت وظیفه سرباز عنوان به جامعه یک شهروندان آن در که

، کردن، تا پای جان يان. سربازی در لغت به معنای باختن سر، جانفش(46-45: 1399

وقت م ای يو جان باختن است؛ اما در اصطالح امروزی خدمت دائم ستادنیدر رزم ا

 (. 221:11، ج1373دهخدا،)شودي م دهیکشورها، سربازی نام مسلح روهاییدرن
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 و است کشور از دفاع امر در مردمي مشارکت عمومي، وظیفه خدمت اصلي فلسفه

به  خواستار که مي شود اعمال حکومت هایي توسط بیشتر سربازی خدمت قانون

 کاران،)سجادیه و هم هستند کشور از دفاع و مسلح نیروهای در شهروندان کارگیری

1397 :303-301) . 

 خدمت وظیفه در ایران:  

 دوره در اجباری خدمت قانون تصویب زمان از ایران در عمومي وظیفه خدمت

 دوره رد. است شده زمان گذر در بسیاری تحوالت و تغییر دچار کنون تا اول پهلوی

 ربازیس خدمت به مکلف سالگي،21 سن از ایران، دولت ذکور اتباع کلیه اول، پهلوی

 با وم،د پهلوی دوره در بودند شده مستثنا قانون طبق بر که مواردی در مگر شدند؛

 به شآموز و بهداشت همچون غیردفاعي عرصه های در سربازان کشور، نیاز به توجه

 ارکنانک از بهداشت، سپاه قانون تصویب با 20/11/1342 تاریخ از. شدند گرفته کار

 اسالمي، بانقال پیروزی با شد. استفاده درماني و بهداشتي خدمات ارائه برای وظیفه

 ست.ا بوده مواجه بسیاری تحوالت با کشور شرایط با متناسب عمومي وظیفه خدمت

 یبه کارگیر عرصه اصلي ترین که دفاعي عرصه کنار در سربازان حاضر، حال در

مي  هگرفت کار به فرهنگي و اجتماعي اقتصادی، عرصه های سایر در است، سربازان

 . (1399شوند)واعظي نژاد و انوشه،

 ملي دیني وظیفه یک به اجباری خدمت یک خدمت وظیفه در دوره بعد از انقالب از

 عرصه های در جوانان در واقع و سربازان نقش و جایگاه راستا این در و یافته تغییر

است)واعظي  شده تبدیل انکارناپذیر و ملموس واقعیت به کشور و انقالب تلفمخ

 يخصوص م نیدر ا زین ی. مقام معظم رهبر(153-155: 1399 همکاران، و نژاد

است که در جنگ و صلح در  يخدمت واقعا مقدس يعموم فهی: خدمت وظندیفرما

 دیآحاد جوانان، با ملت و کشور قرار دارد. هم خانواده ها و هم یازهایصف اول ن

همچنین ( 30/06/1368آن را درک کنند و با شوق و عالقه به آن بشتابند. ) تیاهم
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است  يفرصت و مناسبت نیکشور بهتر یبرا يدوران خدمت نظامایشان مي فرمایند: 

توانند از آن استفاده کنند و جوانان  يم ياسیس يدتیعق   نیکه نظام و ارتش و مسئول

بارور  یاعتقاد ای يو علم ياعم از تجرب يدفاع یروش ها نیبا بهتررا  وریو غ زیعز

. شندبا ياسالم هنیو تا آخر عمر سرباز و مدافع اسالم و م شهیسازند که هم

پرچم  ریدر ز یخدمت سرباز ایشان در بیاناتي دیگر مي فرمایند:(21/01/1368)

نمودن  ياسالم هنیم يارض تیدفاع از استقالل و تمام یایمقدس اسالم و خود را مه

است، بلکه در زمره  يرانیهر جوان آزاده و سلحشور ا يهنیو م يمل فینه تنها تکل

 .  (23/01/1386عبادات پر اجر اسالم قرار دارد. )

 نظام و ارضي تمامیت و استقالل از دفاع عرصه های در وظیفه عمومي خدمت

را  نقش قابل توجهي عمومي امنیت برقراری در مشارکت و ایران اسالمي جمهوری

 . (36-39: 1395 قاسمي، و )ایماني ایفا مي کند

. سربازی یک امر مقدس استاسالم های دیني  زهوآمدر جایگاه سربازی در اسالم: 

امام علي )ع( در عهدنامه خود به مالک اشتر در تقسیم بندی افراد جامعه، ابتدا از 

در جامعه و ضرورت رسیدگي نام مي برد و بر اهمیت و نقش آن ها « نظامیان»

ای مالک »حکومت به این گروه تاکید نموده است. در این نامه چنین آمده است: 

بدان! مردم از گروه های گوناگوني مي باشند که اصالح هریک جز با دیگری امکان 

ندارد و هیچ یک از گروه ها از گروه دیگری بي نیاز نیست. از آن قشرها، لشکریان 

باشند که برای هریک خداوند سهمي مقرر داشته و مقدار واجب آن را خدا و ... مي 

در قرآن و سنت پیامبر )ص( تعیین کرده که پیماني از طرف خداست و نگهداری آن 

بر ما الزم است. پس سپاهیان به فرمان خدا، پناهگاه استوار رعیت و زینت و وقار 

امور مردم جز با سپاهیان  زمامداران، شکوه دین و راه های تحقق امنیت کشورند.

استوار نگردد و پایداری سپاهیان جز به خراج و مالیات رعیت انجام   نمي شود تا با 
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آن برای جهاد با دشمن تقویت گردند و برای اصالح امور خود به آن تکیه کنند و 

نیازهای شان را برطرف کنند... برای تمام اقشار گوناگون یادشده در پیشگاه خداوند 

یش است و همه آن ها به مقداری که امورشان اصالح شود، بر زمامدار حقي گشا

بنیانگذار کبیر انقالب اسالمي در باب  (. 53)نهج البالغه، نامه « مشخص دارند...

ي است و یدر رژیم اسالمي کار، کار خدا":اهمیت خدمت مقدس سربازی مي فرمایند

 خودتان هم ساخته بشوید. همان کاری بکنید که سرباز، سرباز خداست و قوی است.

که سربازهای صدر اسالم در عین حالي که سربازی مي کردند وظایف صوریه  گونه

  .اسالم را هم به تمام معنا بجا مي آوردند

 ان راسازم کی يانسان هیسرما ،يمتخصصان منابع انسان کارکردهای منابع انساني:

انند تو يمها  کنند. آن يتمرکز م هاندیها و فرآ استیس یکنند و بر اجرا يم تیریمد

 ای حفظ روابط نیآموزش و توسعه کارکنان و همچن خاب،استخدام، انت افتن،یدر 

شش کارکرد  (،1999)نارل و همکاراهکارکنان تخصص داشته باشند. یایمزا

 و يخلکار دا یرویجبران خدمات، مشارکت کارکنان، بازار ن انتخاب، ،يابیکارمند

 ند.ا کرده ذکري منابع انسان تیریمد جهانشمول و یراهبرد یدهاآموزش را کارکر

 میتقس فهیرا در قالب شش وظ يمنابع انسان تیریمد ی(، کارکردها2010)موندیر

 یزآموزش و بهسا، و انتخاب يابیکارمند، شغل يو طراح لی: تحلاند کردهی بند

و  یلرید ان.کارکن روابط، ایو مزا ها مشوق، ساختار پرداخت، عملکرد تیریمد

 تیمنا محور، جهینت يابیآموزش، ارز ،يشغل ریکارکردها را شامل مس (،1996)يدوت

 (،2003و کالرک) نزیاند. کول در نظرگرفته يو توسعه شغل ایحقوق و مزا کارکنان،

 اند. چن و کرده کارکردها اضافه نیخدمت را به ا پاداش عملکرد وي ابیارز

 وي انسان منابع نیتأم عملکرد، يابی، ارزپاداش خدمت (، آموزش،2009هانگ)

عرابي ند)فیاضي و اکرد يمعرف يانسان منابع یکارکردها کارکنان را جزو مشارکت

،1393 :291-286.) 
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 پیشینه پژوهش:

 در وظیفه خدمت شناسي آسیب »( در پژوهشي تحت عنوان 1399وهساریان )ک-1

 ارساخت های آسیب ترین مهم« ایران  اسالمي جمهوری اجتماعي انسجام ارتقای 

 دیریتم کارگاه عنوان به سربازی دوره به توجه عدم جمله از وظیفه خدمت سازماني

 ناسبت عدم و ها مهارت ها، توانمندی سالمت، شناسایي برای کشور انساني منابع

 یا و وظیفه خدمت قانون در تثبیت عدم کشور، شرایط با سربازی خدمت فعلي الگوی

 عمومي احصا کرده است وظیفه خدمت به طمربو قانون تعدد

خدمت  يتجرب يشناس بیآس» ( در پژوهشي با عنوان1395یدی و صلواتیان)س-2

ته یافه کتبیین کردند « يلیتکم التیمدرک تحص یاز منظر سربازان دارا فهینظام وظ

 زیسربا مختلف مسائل از فرعي مایه درون 16 و اصلي مایه درون 11 های پژوهش

 در قدرت سنتي تعریف حکمراني، شامل گانه یازده اصلي های مایه درون. است

 و یزیر برنامه با تقابل حکومت، به نظامي قوای مستقیم وابستگي نظامي، نیروهای

 ریزی، امهبرن و قوانین تغییر ها، فرصت دادن دست از و طوالني انتظار نگری، آینده

 ترعای در ضعف رفتاری، یها ناهنجاری ظهور بستر کالن، برنامه ریزی در ضعف

 آزادی و رهاشدگي احساس و نرم جنگ تعریف عدم اجتماعي، مسائل سرباز، شأن

 .است

 های عرصه بهینه مدیریت»( در پژوهشي با عنوان 1399موسوی نقیبي و انوشه)-3

 تریناین گونه تشریح کردند که اصلي« سیاستگذاری مدل ارائه: عمومي وظیفه خدمت

 و تحصیالت سطح افزایش با اما است، امنیتي-دفاعي عرصه ،سربازی خدمت عرصه

 اجتماعي، اقتصادی، هایعرصه سایر در سربازان بکارگیری مشموالن، هایتوانمندی

 سطح افزایش بلکه انجامدمي سربازی خدمت باالتر اثربخشي به تنها نه فرهنگي،

 خدمت جدید یهاعرصه جمله از. داشت خواهد پي در هم را مشموالن رضایتمندی
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 کار دستور در شودمي پیشنهاد کشور خاص شرایط به توجه با که سربازی

 توسعه محروم، مناطق توسعه ای،منطقه توسعه به توانمي گیرد، قرار گذارانسیاست

. نمود اشاره بنیان دانش اقتصاد و متوسط و کوچک هایبنگاه توسعه روستایي،

 خدمات تواند نمي ساختاری و مالي هایتمحدودی دلیل به دولت اینکه بخصوص

 سربازی ظرفیت از استفاده البته. نماید ارائه کامل طور به را هاعرصه این در موردنیاز

 سازی،حساس مقررات، و قوانین اصالح مانند اقدام هایي نیازمند جدید هایعرصه در

 .است ساختاری اصالح و وظیفه نظام راهبردی سند تدوین نهادسازی،

ن ( نیز یافته های خود در پژوهشي با عنوا1399الیشاهي، فروزان و سلیماني)ع-4

ه ایران چ اسالمي جمهوری اجتماعي انسجام ارتقاء در وظیفه خدمت های آسیب»

 انيسازم ساختار های آسیب ترین را منتشر کرده و نشان دادند که مهم« ؟هستند

 نابعم مدیریت کارگاه عنوان به سربازی دوره به توجه عدم جمله از وظیفه خدمت

 لگویا تناسب عدم و ها مهارت ها، توانمندی سالمت، شناسایي برای کشور انساني

 عددت یا و وظیفه خدمت قانون در تثبیت عدم کشور، شرایط با سربازی خدمت فعلي

 .شد شناسایي و معرفي دیگر موارد و عمومي وظیفه خدمت به مربوط قانون

 منابع مدیریت مطلوب الگوی»( با عنوان 1399د و نقابي)در پژوهش واعظي نژا-5

 تبیین شد که براساس« رهبری معظم مقام فرامین و تدابیر برمبتني  سرباز انساني

 شناسایي الگو علي مقوله عنوانبه سربازان بهینه مدیریت الزامات له،معظم فرامین

بهینه  فرماندهي و بهینه آموزش بهینه، واگذاری بهینه، تخصیص: از عبارتند که شدند

 و بوده مسلح نیروهای حقیقي نیاز با اولویت سربازان، هینهب کارگیریبه در. سربازان

 وضعیت و سرباز شأن زمان، مقتضیات سربازان، تخصص و تحصیالت به باید

. 1: از عبارتند مطلوب الگوی پیاده سازی راهبردهای. شود توجه خاص مشموالن

 کارآفریني؛ توسعه روستایي، توسعه بنیان،دانش عرصه مانند ،جدید هایعرصه تعریف

. 4 مشموالن؛ اطالعاتي هایسامانه استقرار. 3 مسلح؛ نیروهای ساختاری اصالح. 2
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 غني سازی. 6 سربازان؛ نگهداشت وضعیت بهبود. 5 سربازی؛ آموزش نظام تحول

 بهینه مدیریت. نسربازا کیفي کارگیریبه بر نظارت. 7 و سربازان؛ فراغت اوقات

 برای ،(نشاط افزایي و توانمندسازی) مشموالن برای متعددی دستاوردهای سربازان

 کاهش آن نتیجه در و سربازی خوشایندسازی و وریبهره ارتقای) مسلح نیروهای

 متدین جواناني تربیت نظام، به سربازان شدنخوش بین) نظام برای و( فراری سربازان

 .دارد همراه( نظام برای کادرسازی و انقالبي و

 بر سربازان ورزی مهارت تاثیر»( در پژوهش 1398ولحسني، بیک و یداللهي)ب-6

 ارتمه در عامل 26نشان دادند که « سربازی خدمت از رهایي از بعد آنان زندگي

 از پس زندگي بر عامل 26 این و است مؤثر وظیفه کارکنان خدمت حین ورزی

 و مثبت اثر عوامل این ٪92 ولي. هستند مؤثر آماری هجامع نظر طبق نیز آنان خدمت

 و منفي اثر عوامل از ٪8 و داشته وظیفه کارکنان خدمت بعد زندگي با مستقیم

 20 دادتع میداني های واقعیت با تحقیق های یافته تطبیق منظور به. دارند معکوس

 مدرک دارای که ای وظیفه سربازان بین آماری جامعه بر افزون بر پرسشنامه

 حاکي تیجهن گردید؛ توزیع نیز نظامي متفاوت سازمان های در بودند باال به کارشناسي

 .دارد پوشاني هم تحقیق آماری جامعه با ها جواب درصد ٪85 که بود آن از

 بررسي پژوهش های انجام در حوزه دانش خدمت وظیفه عمومي نشان دهنده این

ب آسی وت روان و جسم، علل نارضایتي نکته است که برخي از زمینه ها مانند سالم

وجه شناسي این دوره همینطور بررسي خدمت وظیفه از منظر کالن تاکنون مورد ت

ناسایي ني،شپژوهشگران  قرار گرفته است اما تمرکز و توجه بر کارکردهای منابع انسا

هش پژو و تبیین اثرگذاری و اثرپذیری این کارکردها پنهان مانده است که در این

 ش شده است این خال دانشي برطرف شود.تال

 تحقیق شناسیروش
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پیازی پژوهش )مدل ساندرز( در الیه نخست که بر اساس الگوی  پژوهش حاضر

رد فلسفه پژوهش محسوب مي شود در دسته پژوهش های تفسیری قرار میگیرد.رویک

 هشژوپپژوهش یا همان الیه دوم نیز پژوهشي استقرایي محسوب مي گردد.الیه سوم 

رد. که هدف از پژوهش تعریف مي شود در دسته پژوهش های کاربردی  قرار مي گی

 ریفست يففلس یفکر میها در پاراداداده لیها و به لحاظ تحلداده تیبا توجه به ماه

در  .الیه چهارم پژوهش که دسته بندی به لحاظ ماهیت استردیگ يقرار م یيگرا

ازه اظ بدر الیه پنجم نیز که پژوهش به لحدسته پژوهش های کاربردی قرار میگیرد.

 زماني طبقه بندی مي شوند در دسته پژوهش های مقطعي قرار مي گیرد.

منابع  یها الگو تیبا محور يمطالعه منابع دانش داده های پژوهش حاضر از طریق 

 يعموم فهیانجام شده در ارتباط با خدمت وظ یو پژوهش ها ياسناد باالدست ،يانسان

 با خبرگان افتهیساختار  مهیمصاحبه ن ي،همین طورمنابع انسان يشناس بیو آس

تا ،مشموالن در آستانه ورود به خدمت وظیفه و کارکنان وظیفه  نیروهای مسلح

در  مدلسازی ساختاری تفسیریپرسشنامه  یو گردآور عیتوزی، به اشباع نظر رسیدن

منظور کسب روایي به .استخراج و گردآوری شدند مشارکت کنندگان پژوهش نیب

یافته ها در تحلیل محتوای کیفي جهت دار، نتایج در اختیار خبرگان پژوهش و 

کارکنان وظیفه قرار گرفت و با جرح و تعدیل های الزم مورد تایید قرار گرفت.پایایي 

ي پژوهش از ابتدای مهرماه زمان قلمرو یافته ها نیز به روش پي اسکات محاسبه شد.

آن جهت استفاده در  جینتابوده است و به  1401سال تیرماه  انیپا لغایت 1400

قابل استفاده تا زمان پایدار بودن راهبردها  رانیا ياسالم یمسلح جمهور یروهاین

)ستادکل نیروهای  خبرگان  نیروهای مسلح يتمام پژوهش حاضر یجامعه آماراست.

مي و وزارت دفاع و مسلح، ارتش جمهوری اسالمي ایران، سپاه پاسداران انقالب اسال

هستند. انتخاب نمونه از  يعموم فهیدر حوزه خدمت وظپشتیباني نیروهای مسلح( 

جامعه آماری خبرگان به منظور انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته به شیوه 
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هدفمند، غیرتصادفي و با رویکرد گلوله برفي انجام شد.انتخاب نمونه از مشموالن و 

ت انجام مصاحبه به شکل هدفمند و غیر تصادفي بوده کارکنان وظیفه نیز جه

 1اطالعات و اینفوگرافي نمونه آماری شرکت کنندگان در پژوهش در جدول است.

  قابل مشاهده است .

 محقق ساخته(-)نمونه آماری مشارکت کنندگان در پژوهش ينفوگرافیا-1 شماره جدول

مشارکت 

 کنندگان

میانگین  تحصیالت درجه نظامي تعداد

سابقه 

کار)حضور 

در خدمت 

 وظیفه(

میانگین 

سابقه 

تصدی 

پست 

 مدیریت

خبرگان 

نیروهای 

 مسلح

16 

 نفر

نفر  11

 سرتیپ دوم

نفر  5 

سرهنگ 

 تمام

نفر کارشناسي  12

نفر  4ارشد و 

 دکتری

 سال 8 سال 28

 12 مشموالن

 نفر

 نفر دکتری 3 -

نفر کارشناسي 2

 ارشد

نفر کارشناسي  4

 ارشد

 نفر کارداني 2

 نفر دیپلم 3

- - 
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کارکنان 

 وظیفه

نفر ستوان  3 14

 یکم

نفر ستوان  3

 دوم

نفر ستوان  2

 سوم

نفر  3

 گروهبان

 نفرسرباز3

 نفر دکتری 2

نفر کارشناسي 4

 ارشد

نفر کارشناسي  3

 ارشد

 نفر کارداني 2

 نفر دیپلم 3

ماه  7

خدمت 

 وظیفه

- 

 

 هاوتحلیل دادهیافته ها و تجزیه

 الف: یافته های تحقیق

وال اول  پژوهش در ارتباط با مفهوم خدمت وظیفه مطلوب از منظر بازیگران س

کلیدی )و نه فقط وضعیت مطلوب یک سویه( بود. جمع بندی تحلیل ها از منظر 

مباني دانشي و دیدگاه مشارکت کنندگان در پژوهش اینگونه بود که خدمت وظیفه 

امین نیازهای امروز و آینده مطلوب،خدمتي است مشتاقانه برای مشموالن ،مبتني بر ت

کشور که منجر به اقتدار و توانمندی همه جانبه تمامي مرتبطین خدمت وظیفه شود. 

تحلیل بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط با الگوی مطلوب نشان داد که در منظومه 

بر  یریکارگه عبارتند از: ب فهیکارکنان وظ نهیبه یریکارگه ب یهااریمعفکری ایشان 

و اثر بخش از  بهره مندی کارآمدمسلح؛  یروهاین های واقعي و حقیقي ازین ساسا

در ایجاد و اجرای  زمان اتیمقتض توجه بهو تخصص سربازان؛  التیتحصدانش،

 النمشمو تیوضع در نظرگرفتنشأن سرباز؛  حفظ و احترام به؛ قوانین خدمت وظیفه

طرح ریزی و معماری اثر بخش طلبه و ...(؛  ،يجیخاص )مشموالن نخبه، متأهل، بس
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از سربازان.  يفیک یریو بکارگ برای پاسخ به نیازهای غیر دفاعي خدمت وظیفه

و  يدفاع هایدر عرصه فهیکارکنان وظ دیدگاه ایشان استفاده اثربخش و کارآمد از

در  ازهایندیگر کشور، يتیامن-يدفاع یازهاین نیتأم در کنار شوديموجب م يردفاعیغ

 ينید تیترب یالزم برازمینه و  پاسخ داده شودتا حد ممکن  زین يردفاعیغ یهاعرصه

 يخصصخردمندانه و ت یری.  بکارگایجاد شودجوانان مؤمن و کارآمد  يو اخالق

ایفای نقش های شغلي و  یآنها برا يآمادگ ،يمهارت هایسربازان و ارائه آموزش

رکنان وظیفه در دوره کا اجتماعي در جامعه را بهبود مي دهد و موجب مي شود

کاربردی بودن و  ارزش افزایي، کارآمدی و اثربخشياحساس  ،خدمت وظیفه عمومي

در این راستا یکي از الزامات حرکت به سوی وضعیت مطلوب داده باشند. داشته

محور شدن همه کارکردهای منابع انساني و دور شدن از تصمیم سازی و 

ز عقالنیت است. در ادامه  عوامل و سیاستگذاری شهودی،مقطعي و به دور ا

کارکردهای اصلي وضعیت مطلوب خدمت وظیفه مورد بررسي قرار گرفت در این 

بخش از پژوهش پس از گردوآری و تحلیل داده های استخراج شده با روش تحلیل 

مضمون  5مقوله در قالب  36زیر مقوله و 70کد، 122محتوای کیفي جهت دار 

مضمونها و مقوله های شناسایي شده،قابل دریافت است  2شناسایي شدند.در جدول 

 ،تعاریف عملیاتي کارکردهای اصلي ارائه شده است.3و در جدول 

 

 

 

 ضمون ها و مقوله های شناسایي شدهم-2جدول شماره

 تم مقوله ها عبارت نوشتاری مصاحبه شونده  ردیف

فراخوان و عدم اطمینان،بي مسیر آِینده فرد در ... (E3)3شماره 1
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سربازی روشن و 

ست و برنامه مشخص نی

های این دوره برای 

مشموالن با ابهام و 

تغییرات زیاد همراه 

 است

 پذیرش ثباتي در قوانین

...بخش زیادی از  (E7) 7شماره  2

آموزش به صف جمع 

تعلق دارد ،و آموزش ها 

برای همه مرتبطین تا 

حد زیادی غیر کاربردی 

 است...

به روز 

نبودن،عدم 

 اسبتن

آموزش و 

 توسعه

...بسیاری از مشموالن  (E12)12شماره 3

معتقدند احترام و 

کرامت نفس آن ها در 

این دوره محترم دانسته 

 نمیشود... ..

کرامت 

 نفس،احترام

 بکارگیری

شماره  4

15(E15) 

...در جبران خدمت 

ضروری است بین 

تخصص فرد و دریافتي 

تناسب نزدیکي وجود 

 داشته باشد...

ناسب عدم ت

 دریافتي،

جبران 

 خدمت

 عاریف عملیاتي کارکردهای منابع انساني شناسایي شدهت -3جدول شماره
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 مقوله ها )در وضعیت مطلوب ( تم

فراخوان و 

 پذیرش

ی لگرعقالنیت قوانین،ثبات قوانین، عدالت در تقسیم نفرات، تسهی

فناوری،اقدامات فرهنگي،مشاوره اثربخش به مشموالن،حمایت 

 ،حمایت سازماني از کارکنان وظیفهرسانه ای

کرامت نفس،احترام،معناداری،تخصص گرایي،تحلیل به روز  بکارگیری

 مشاغل، پست سازماني،مدیریت عملکرد

منصفانه،عادالنه،انگیزه بخش،تناسب تخصص و دریافتي،مشوق  جبران خدمت

 های اجتماعي، مزایای ویژه بیمه ای

 جي)امروز و آینده(،طراحي اثربخش،اجرایبه روز بودن،نیازسن آموزش و توسعه

اثربخش ،ارزیابي اثر بخشي،پرورش استعدادها،توسعه فردی و 

 گروهي،توانمندی دانشي،توانمندسازی شخصیتي

جذب استعداد ها در نیروهای مسلح، ادامه همکاری)تنوع مدل  پایان خدمت

ها(،کوتاه شدن و تسهیل فرایند کارت پایان خدمت،آیین 

 ،تسهیالت اجتماعي،تخفیف های مالیاتيسپاسگزاری

 

وضعیت مطلوب  روایي و پایایي یافته ها: عوامل شناسایي شده که شکل دهنده

خدمت وظیفه عمومي هستند، ضروری است از نظر قابلیت اعتبار و اعتماد نیز مورد 

بررسي قرار بگیرند.در پژوهش های کیفي یکي از راه های رایج کسب روایي ارائه 

حاصل از تحلیل داده ها به مشارکت کنندگان در پژوهش و مصاحبه شوندگان نتایج 

است در این پژوهش ضمن اخذ نظرات مصاحبه شوندگان و اعمال آن ها،نتایج آن ها 

مورد تایید قرار گرفت. به منظور کسب پایایي نیز از روش هولستي استفاده شد.بدین 

ری مدیریت خواسته شد مجددا داده ترتیب که از یکي از فارغ التحصیالن مقطع دکت
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های حاصل از نیمي از مصاحبه ها را به صورت تصادفي انتخاب و کدگذاری کند 

محاسبه شد که نشان  /79پس از پایان کد گذاری از سوی او ضریب پایایي هولستي 

خروجي تحلیل محتوای  4از پایایي نتایج حاصل از تحلیل داده ها دارد. در جدول 

 ر پس از دریافت و اعمال نظرات اصالحي ارائه شده است.کیفي جهت دا

 روجي تحیلي محتوای کیفي جهت دارخ-4جدول شماره

 )در وضعیت مطلوب(تعریف عملیاتي مضمون)کارکرد(

مجموعه فرایندها و اقداماتي که با محوریت تجربه ای  فراخوان و پذیرش

ه خوشایند برای مشموالن، نیاز انساني نیروهای مسلح را ب

 شکل حداکثری تامین نماید.

طراحي ،برنامه ریزی و پیاده سازی فرایندهایي که زمینه  بکارگیری

 همکاری معنادار و اثر بخش چندجانبه را بین نقش آفرینان

 خدمت وظیفه فراهم نماید. 

طراحي و پیاده سازی مجموعه فرایندهایي که به شکلي  جبران خدمت

ن به عنوان دریافتي کارکنامنصفانه،عادالنه و انگیزه بخش 

 وظیفه از خدمت وظیفه به آن ها تعلق میگیرد.

 و ، مهارتظر دانشاز ن کارکنان وظیفهمند و مستمر بهبود نظام آموزش و توسعه

 مبتني بر نیاز های امروز و فردای کشور و نیروهای يتوانائ

 مسلح

 ی خوشایند درمجموعه فرایندهایي که در عین ایجاد تجربه ا پایان خدمت

اتمام خدمت وظیفه، زمینه های همکاری را همچنان حفظ 

 نماید 
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اني انس بعد از شناسایي عوامل شکل دهنده وضعیت مطلوب از منظر کارکردهای منابع

شت. پرسش سوم پژوهش در ارتباط با مدلسازی این عوامل و کارکردها اختصاص دا

 گان و تکمیل پرسشنامه هایپاسخ به این پرسش با بهره مندی از نظرات خبر

ر دمشارکت کننده در پژوهش که  42نفر از  35مدلسازی ساختاری تفسیری توسط 

ی ختارمرحله مصاحبه نیمه عمیق نیز مورد استفاده قرار گرفته بودند با روش سا

 به  تفسیری آغاز شد. ابعاد شناسایي شده برای شروع مدلسازی ساختاری تفسیری

( به C2( جبران خدمت)C1دند. فراخوان و پذیرش )تریب زیر کد گذاری ش

ری (.  در مدلسازی ساختاC4( آموزش و توسعه )C5( پایان خدمت )C3کارگیری )

ز ا يخود تعامل یسشود. در ماتر يم یجادا يخود تعامل یسابتدا ماتر تفسیری

 ینااستخراج  ی. براگام قبل کد گزاری شدند شود که در  ياستفاده م یينمادها

 است.استفاده شده  مشارکت کنندگان در پژوهشاز نظر  یسرمات

 یسو با در نظر گرفتن ماتر هاشاخصاز  یکپس از مشخص شدن سطوح هر

 1شکل در  یيشود. مدل نهايم یمترس یریتفس یساختار الگوی یي،نها یابيدست

که سطح اول آن  شده است. یلسطح تشک3مدل از  ینشود. ا يمشاهده م

 باشد.آن تاثیرگذارترین سطح مي 4سطح و سطح تاثیرپذیرترین 
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 هابندی شاخصمدل سطح-1شکل

از  یکهر يبا استفاده از شدت نفوذ و وابستگ:1تحلیل شدت نفوذ و وابستگي

 یلبا استفاده از روش تحل هاشاخص یتوان به گروه بند ي(، م2توانمندسازها )جدول 

از نوع  (C5) تنها معیار پایان خدمتبر این اساس  .(2کل شمک پرداخت ) یکم

اصوال  متغیر ینا است یفضع یتو هدا یقو يوابستگ یدارا یرمتغ یناوابسته است 

معیارهای جبران  .دیگر مضمون ها دارد یرو يکم یرگذاریباال و تاث یرپذیریتاث

 يوابستگ یدارا رهایمتغ نیااز نوع مستقل هستند  (C3)و به کارگیری  (C2) خدمت

                                                                                                                                               
1..MICMAC 

 (C2) جبران خدمت

1سطح  

4سطح  (C3) به کارگیری 

 فراخوان و پذیرش

(C1) 

 آموزش و توسعه

(C4) 

 (C5) پایان خدمت

2سطح   

3سطح   
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کم از  یریرپذیباال و تاث یرگذاریتاث گرید يبه عبارت باشنديباال م تیکم و هدا

های هم ویژگي (C1) معیار فراخوان و پذیرش است. رهایمتغ نیا هایيژگیو

های هم ویژگي (C4)آموزش و توسعهو معیارهای رابط و هم مستقل را دارد 

 معیارهای وابسته و رابطه را دارند.

 
 : نمودار قدرت نفوذ و وابستگي2شکل 

 گیری و پیشنهادنتیجه

پژوهش حاضر با هدف مدلسازی وضعیت مطلوب خدمت وظیفه مبتني بر 

کارکردهای منابع انساني با رویکردی آمیخته در دو بخش اصلي انجام شده است.در 

بخش نخست چیستي وضعیت مطلوب در خدمت وظیفه و ویزگي های آن مورد 

قرار گرفتند که از نگاه مشارکت کنندگان در پژوهش خدمت وظیفه مطلوب تدقیق 

خدمتي مقدس با تکیه بر آرمان های دیني و انقالبي  معرفي شد که در کنار تامین 

امنیت مي تواند در عرصه های اقتصادی و فرهنگي ایفای نقش موثر کند. این دوره، 

مادی و معنوی کارکنان خود در بالندگي آموزنده توانمند ساز،به روز با تامین نیازهای 

 جایگاه و کشور نقش کلیدی ایفا مي کند. در الگوی مطلوب خدمت وظیفه نقش
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تامین نیاز های  کشور مشخص شده است، دفاعي راهبرد به صورت دقیق در سربازی

 و طرح سیاستگذاری، همگرایي و هماهنگي نهادهای متولي ، اقتصادی معیشتي و

به  سربازی دوره به وظیفه عمومي و توجه خدمت روز و جذاب برای برنامه ریزی به

 و مهارت ها توانمندی ها، شناسایي برای کشور انساني منابع مدیریت کارگاه عنوان

کشور با اهمیت باالیي پیگیری و  شرایط با سربازی خدمت فعلي الگوی تناسب

 اجرایي میشود. 

ابع س منلیل و شناسایي شدند و بر اسادر ادامه کارکردهای اصلي منابع انساني تح

 جهت دانشي موجود و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با روش تحلیل محتوای کیفي

مضمون)فراخوان و پذیرش،آموزش و توسعه، به  5مقوله در قالب  36دار 

 کارگیری،جبران خدمت و پایان خدمت( شناسایي شدند. 

ای منابع انساني در خدمت وظیفه در پرسش دوم که مرتبط با شناسایي کارکرده

مطلوب بود مقوله ها و مضامین شناسایي و اعتبار یابي شدند.در پرسش سوم که 

مرتبط با تعیین اثرگذاری این کارکردها بود، الگوی مضمون ها با روش مدلسازی 

ساختاری تفسیری استخراج شد.خروجي تحلیل ها در مدل چهار سطحي شناسایي 

ر گذار ترین کارکرد منابع انساني  در شکل گیری خدمت وظیفه شده نشان داد که اث

 مطلوب در سطح چهارم، جبران خدمت )با مقوله های منصفانه عادالنه،انگیزه

ای( و  بیمه ویژه مزایای اجتماعي، های دریافتي،مشوق و تخصص بخش،تناسب

 زرو به گرایي،تحلیل نفس،احترام،معناداری،تخصص چگونگي به کارگیری)کرامت

عملکرد( هستند که هم در وضعیت کلي خدمت  سازماني،مدیریت پست مشاغل،

وظیفه و هم در دیگر کارکردهای منابع انساني در سطوح بعدی مدل به ویژه سطح 

 در عدالت قوانین، قوانین،ثبات دوم موفقیت کارکرد فراخوان و پذیرش)عقالنیت

 به اثربخش رهفرهنگي،مشاو فناوری،اقدامات تسهیلگری نفرات، تقسیم

وظیفه( اثرگذار است. جبران  کارکنان از سازماني ای،حمایت رسانه مشموالن،حمایت
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خدمت منصفانه جذاب و در شان مي تواند در استقبال نسبت به این دوره بسیار 

اثرگذار باشد. همچنین بکارگیری کارآمد، اثربخش و توانمندساز افراد در حوزه 

ت و تکریم کارکنان وظیفه در شکل گیری خدمت وظیفه توانایي آن ها با رعایت منزل

مطلوب نقش با اهمیتي دارد. در سطح دوم الگوی مستخرج شده کارکرد آموزش و 

 اثربخش،اجرای ،طراحي(آینده و امروز)بودن،نیازسنجي روز توسعه)با مقوله های به

 دیگروهي،توانمن و فردی استعدادها،توسعه بخشي،پرورش اثر ،ارزیابي اثربخش

شخصیتي( قرار دارد. آموزش و توسعه هدفمند با شیوه و ابزار  دانشي،توانمندسازی

اجرایي کارآمد در این دوره مي تواند منجر به خلق ارزش پایدار برای زیست بوم 

مدل قرار دارد پایان  1خدمت وظیفه بشود. اثر پذیرترین کارکرد نیز که در سطح 

 تسهیلگری نفرات، تقسیم در عدالت قوانین، قوانین،ثبات خدمت)عقالنیت

 ای،حمایت رسانه مشموالن،حمایت به اثربخش فرهنگي،مشاوره فناوری،اقدامات

وظیفه( و فرایندهای اتمام این دوره است.تاکید بر این کارکرد مي  کارکنان از سازماني

یر تواند با بازنگری در فرایندها و آیین قدرداني از خدمات این کارکنان در بهبود تصو

ذهني جامعه و شکل گیری دوره مطلوب خدمت وظیفه اثرگذار شود. نگارندگان در 

پژوهش حاضر اعتقاد دارند یکي از عوامل اصلي در حرکت به سمت وضعیت 

مطلوب خدمت وظیفه تغییر ذهنیت در بین تصمیم سازان و سیاستگذاران کلیدی 

با دیگر پژوهش ها لشگری و کشوری است. یکي از نقطه های تمایز پژوهش حاضر 

بررسي کارکرد های منابع انساني در خدمت وظیفه و مدل سازی اثرگذاری و 

اثرپذیری این کارکردها از منظر همه طرف های کلیدی شامل قانون گذار،نیروهای 

مسلح ، مشموالن و کارکنان خدمت وظیفه  است. نقطه تمایز دیگر در پژوهش حاضر 

-ارکردهای منابع انساني و تشکیل پایگاه های دادهتاکید بر  داده محور شدن همه ک

دانشي بینش افزا است. دیگر نقطه تمایز پژوهش حاضر با پژوهش های انجام شده 
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تاکید بر ضرورت نگاه به وجه انساني)نه منبعي یا سرمایه ای( به کارکنان وظیفه 

مادی و است. به این معنا که پیش از هر تعامل و بکارگیری ضروری است نیازهای 

اولیه همچنین کرامت نفس و احترام و خودشکوفایي کارکنان وظیفه اندیشیده شود. 

وجه اشتراک پژوهش حاضر با دیگر پژوهش های انجام شده تاکید بر اهمیت جایگاه 

خدمت وظیفه در تامین امنیت داخلي و مرزی کشور است. همچنین ناکارآمدی 

نفع در این پژوهش تایید و ضرورت وضعیت موجود و نارضایتي همه طرف های ذی 

تغییر وضعیت فعلي و بهبود شرایط به عنوان اولویتي بسیار با اهمیت به منطور اقدام 

 عملیاتي معرفي شد.

                                                                                                                                              پیشنهاد ها:               
 -1پیشنهاد های اجرایي: در ارتباط با سوال نخست پژوهش پیشنهاد مي شود:

 سیاستگذاران و تصمیم سازان کلیدی و اثرگذار در حوزه خدمت وظیفه عمومي

د ایي مولان هذهنیت خود را از کارکنان وظیفه به عنوان یک ابزار تامین امنیت به انس

ف نسلي بویژه تفاوت و شکا -2ارملي)فرهنگ،اقتصاد و امنیت( ارتقا دهند.اقتد

یاست سبا اهمیت نگاشته شود بگونه ای که   مواجهه با نسل جدید کارکنان وظیفه

 بتنيمگذاری ها منطبق بر در نظر گرفتن شکاف های نسلي پذیرش تغییرات نسلي و 

ت و نرم به منظور حرکت یرساخت های سخز-3بر عقالنیت و تفکر سیستمي باشد.

 به سوی داده محوری و بینش زایي مبتني بر داده کاوی فراهم شود.

در ارتباط با کارکردهای منابع انساني جبران خدمت و بکارگیری)به عنوان اثر گذار 

در برنامه های جبران خدمت  -1ترین کارکردهای منابع انساني( ضروری است:

دریافتي کارکنان وظیفه -2ي منصفانه بازنگری شود.کارکنان وظیفه به منظور پاداش ده

جایگاه کارکنان -3برای تامین نیازهای معیشتي اقتصادی آن ها نیاز به ارتقا دارد 

در زمینه بکارگیری کارکنان -4وظیفه به ارتقا در نیروهای مسلح و جامعه نیاز دارد.

رنامه های بهره وری وظیفه راهبرد و استراتژی های موجود پاسخ گو نبوده و تدوین ب
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آموزش و توسعه -5دقیق تر مبتني بر نیاز های اولویت دار کشور ضروری است.

کارکنان وظیفه نیاز مند تعامل بیشتری از سوی نهادهایي همچون سازمان فني و حرفه 

فراخوان و پذیرش به -6ای،دانشگاه ها،شهرک های صنعتي با نیروهای مسلح هستند.

خدمات متنوع تری در بستر فضای مجازی دارد و توسعه زیرساخت همچنین 

پایان -7ضروری است تعامل خود با نهادهای رسانه ای/فرهنگي را تقویت کند.

خدمت نیز به باز تعریف فرایندها برای چابک و سریع تر شدن صدور کارت های 

برگزاری مراسم سپاس و قدرداني از کارکنان  -8پایان خدمت و ارسال آن ها دارد 

 ه به منظور تقدیر از تالش های آن ها پیشنهاد مي شود. وظیف

ود جایگاه کارکنان وظیفه در نمودار سازماني با تعریف صحیح شپیشنهاد مي  -9

ت در دوران خدم-10پست سازماني و کرامت و عزت نفس به درستي تبیین شود.

 با طوظیفه ضرایب بیشتری از بیمه های کاری در نظر گرفته شود و قوانین مرتب

 یشترمشوق های اجتماعي خدمت وظیفه باز تعریف و اهتمام اجرایي برای آن ها ب

ستخدام استعدادها و نخبگان خدمت وظیفه در نیروهای اشرایط جذب و -11شود.

ایان همکاری تصور نشود و مدل های متنوع پایان خدمت،پ-12مسلح تسهیل شود. 

-13ای متقاضیان تعریف شود.همکاری مانند پاره وقت،پروژه ای و تمام وقت بر

 ت درفرایندهای اجرایي بازبیني و فرایندهای غیر ضروری حذف،سرعت ارائه خدما

  ابد.یتمامي مراحل خدمت وظیفه با پتشیباني از سامانه های نرم افزاری ارتقا 

مت به منظور انجام پژوهش های آتي در راستای پژوهش حاضر و بهبود وضعیت خد

ن استاندارد طراحي و تدوی-1اد های زیر ارائه مي گردد: وظیفه عمومي  پیشنه

شکاف نسلي -2مدیریت کارکنان وظیفه در نیروهای مسلح جمهوری اسالمي ایران. 

  منابع انساني.  zکارکنان خدمت وظیفه و چالش های پیش رو با محوریت نسل
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The ideal model of military service of the Islamic Republic of Iran 

based on the functions of human resources 
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Alireza Saadatmandi, Naserpoursadegh, Seyyed Mehdi Farhi 

Abstract 

Abstract 

In addition to ensuring the security of a society, public service employees are people who create security 
and deserve to benefit from a favorable situation and stay away from the processes and cycles that cause 

dissatisfaction and burnout. The general task is based on the functions of human resources and has been 

carried out with a mixed approach. In the first part, by analyzing the qualitative content and evaluating the 
reliability and validity of the findings, the main functions were counted in the form of 5 themes and 36 

categories, and in the second part, the themes of the statistics The statistical population of the present study is 

all the interested parties (armed forces, policy makers, employees, duty workers) and the statistical sample to 
conduct a semi-structured, targeted interview with a snowball approach. were selected. The results of the 

research showed that the compensation of the employees and the correct use of the most effective functions in 

the formation of the desired situation were in the fourth level of the model. Calling and acceptance were in the 
third level and training and development were in the second level and the end function Service as the most 

effective theme in the desired state of duty service Wami was placed in the first level.. 
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