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خدمت نظام وظیفه: فرصتی اجتماعی1
علی اصغر فیرزوجائیان،2وحید جان محمدی لرگانی3

چکیده
کشور ما، به عنوان کشوری جوان، با پدیدۀ سربازی روبه  روست. بسیاری از جوانان و مردم آن را 
یکی از مهم ترین مسائِل پیِش رو می دانند. از آنجا که بازۀ سنی مهمی از زندگی پسران یا مردان 
مشمول دوران خدمت سربازی می شود، بررسی و تحلیل این دوره حائز اهمیت ویژه  ای است. هدف 
از انجام چنین تحقیقی بررسی کارکردهای اجتماعی دورۀ خدمت سربازی برای سربازان است. از 
به  طور کلی جامعه را نظامی واجد  منظر کارکردگرایی هر پدیده ای در جامعه کارکردي دارد و 
نظم و ترتیب می دانند. در این مطالعه سعی شده است، با روش تحلیل پدیدارشناختی تفسیری، به 
بررسی کارکردهای خدمت دوره سربازی پرداخته شود. اطالعات از طریق مصاحبه با 20 سرباز از 
تمامی مقاطع تحصیلی، درجات مختلف و یگان  های مختلف گردآوری و مصاحبه  ها توسط یکی از 
نویسندگان در بستر پدیده اجرا شده است. تحلیل مصاحبۀ شرکت  کنندگان به شناسایی 14 زیر مقوله، 
2 مقولۀ اصلی کارکردهای فردی و اجتماعی و مقولۀ فرصت اجتماعی به عنوان مقولۀ هسته منجر شد. 
یافته  ها نشان می  دهد که دورۀ سربازی دارای کارکردهای فردی و اجتماعی برای سربازان جوان است. 
از جملۀ پیامدهای فردی آن می  توان به استقالل جوانان، سالمت جسم و روان، وقت  شناسی، عزت 
نفس، رفع خصوصیات فردی نامناسب و قدر خانواده را دانستن اشاره کرد. کارکردهای اجتماعی نیز 
شامل مسئولیت پذیری اجتماعی، همکاری و همیاری، باال رفتن دینداری سربازان، همبستگی اجتماعی، 

حمایت اجتماعی، کنترل اجتماعی، هویت اجتماعی و دفاع از وطن است.
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1. مقدمه و بیان مسئله 
در طول تاریخ، سازمان  ها و واحدهای نظامی روش  های متنوعی برای تامین منابع انسانی ابداع 
کرده یا به کار گرفته  اند که در مجموع می  توان آن ها را به دو دسته داوطلبانه یا اجباری تقسیم 
کرد )سینایی، 1389: 99- 98(. خدمت نظامی اجباری و شکل  های متفاوت آن با تشکیل 

حکومت در جوامع بشری پیوند دارد )گیدنز، 1386: 336(.
تشکیل ارتش و نامیده  شدن افرادی به عنوان سرباز، تاریخی طوالنی و پرفراز و نشیب 
و البته شیرین و خواندنی دارد که می  توان به بررسی آن، از دوران پیش از میالد پرداخت و 
زمینه  های شکل  گیری آن را حتی به دوران پیش از تاریخ رساند )تاریخچۀ ارتش و سربازی، 
1384: 8(. سربازگیری در ایران که در طول تاریخ خود به نام  های گوناگون مانند محافظ، 
گارد جاویدان، یاران فناناپذیر، قزلباش، قوای  محلی، تفنگچی لر، قوللر، نسقچی  لر، سپاهیان 
نیروی  )وبگاه  دارد  طوالنی  تاریخچه  ای  است،  شده  خوانده  غیره  و  والیتی  قوای  ایالت، 
انتظامی، 1388(. در دورۀ معاصر، با سقوط سلسلۀ قاجار که با کودتای رضاشاه پهلوی در 
سال 1300 هجری شمسی صورت گرفت، حکومت پهلوی آغاز شد و از آنجا که بنیاد اولیۀ 
این حکومت بر قدرت انتظامی استوار بود، توجه بیشتر به امور نظامی و انجام اصالحات وسیع 
در ارتش در دستور کار قرار گرفت )حامدی، 1386: 28-29(. از آن پس خدمت سربازی 
اجباری شکل رسمی به خود گرفت. پس از انقالب اسالمی ایران، خدمت اجباری سربازی 
تداوم یافت، چنان که در قانون خدمت سربازی تصریح شده است: براساس قانون خدمت 
وظیفۀ عمومی، دوره خدمت نظام وظیفه یا سربازی برای افراد ذکور تکلیفی قانونی است 
که در مادۀ 1 آن آمده است: »دفاع از استقالل و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسالمی 
ایران، جان، مال و ناموس مردم وظیفۀ دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه، 
کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسالمی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفۀ عمومی برابر 
مقررات این قانون هستند و هیچ فرد مشمول خدمت وظیفۀ عمومی را جز در موارد مصرحه 
در این قانون نمی  توان از خدمت معاف کرد« )قربانی، 1370: 227(. از آنجا که بازۀ سنی 
مهمی از زندگی پسران یا مردان مشمول دوران خدمت سربازی می شود، بررسی و تحلیل این 
دوره حائز اهمیت ویژه  ای است. در تحقیقات مختلف، کارکردهای منفی خدمت سربازی 
مورد بررسی گرفته  اند که از جمله آنان مي توان به خودکشی )هلمکامپ، 1995؛ جیانگ 
انیسی و همکاران، 1385 و 1384؛  اسالمی، 1380؛  فتحی آشتیانی و  و همکاران، 1999؛ 
متینی صدر و همکاران، 1388؛ نوری و همکاران، 1391؛ نصرت آبادی و همکاران، 1395(، 
مصرف سیگار )سحر و کارل، 1991؛ دگراندا و همکاران، 1998؛ هورانی، 1999؛ وارد و 



همکاران، 2002؛ پالکین، 2005؛ هورتا، 2005؛ نیکوال و همکاران، 2006؛ شفیقی و همکاران، 
1386؛ محتشم امیری و همکاران، 1384(، مشکالت روحی و روانی سربازان )فتحی آشتیانی و 
سجاده چی، 1384؛ فارسی و همکاران، 1385؛ حیدری و اشرافی، 1390(، افسردگی و اضطراب 
)حبی و همکاران، 1393( و آسیب شناسی تجربۀ دورۀ خدمت سربازی از جنبه  های گوناگون 
)بوزنجانی و همکارانی، 1388؛ سیدی، 1395 الف و 1395ب( اشاره کرد. همچنین بررسی 
نگرش دانشجویان به نظام وظیفه )سینانی، 1394( نشان می  دهد که دانشجویان خواستار کاهش 
مدت خدمت و دورۀ آموزش، افزایش تسهیالت و در نظر گرفتن انواع خدمات جایگزین و نیز 

متناسب بودن خدمت آنان با سطح تحصیالت هستند.
خدمت سربازی رویداد انتقالی مهمی است که بر زمینه  های مختلف زندگی فرد اثر می  گذارد 
)مک لین و الدر، 2007(. نظام وظیفه در کشورهای جهان آثار و کارکردهای گوناگون داشته و 
در مجموع به تحکیم پایه  های دولت و ملت و تداوم آن مدد رسانده است )سینایی، 1390: 198(. 

اصل نظام وظیفۀ عمومی ارتباط میان ارتش و ملت را تقویت می کند )بشیریه ، 1388 : 264(.
هدف از این تحقیق تحلیل کارکردهای دورۀ خدمت سربازی به عنوان یک فرصت 
اجتماعی است. اصطالح کارکردگرایی به مجموعه رهیافت  های مختلفی اطالق می شود که 
وجه مشترک همۀ آن ها توجه به روابط یک بخش از جامعه با بخش دیگر یا شاید با کل 
جامعه است. پیشگامان این منطق رو ش شناختی امیل دورکیم در فرانسه و هربرت اسپنسر در 
بریتانیا بودند )آوتویت و باتامور، 1392؛ سیدمن، 1392؛ توسلی، 1389؛ گیدنز، 1386(. بعدها 
پارسونز این تحلیل را بسط داد و مرتون آن را جرح و تعدیل کرد )آوتویت و باتامور، 1392؛ 
ریتزر، 1386(. از این منظر، هر پدیده ای در جامعه دارای کارکرد است و به  طورکلی جامعه را 
نظامی واجد نظم و ترتیب می دانند. این دیدگاه مبتنی بر تمثیل ارگانیک بین جامعه و ارگانیسم 
زنده است. جامعه یک سیستم متشکل از اعضا و اجزای بی شماری است که هر یک باید 
کارکردهایی خاص را برای بقای کلی سیستم و دیگر اجزا و اعضای آن انجام دهد و نظم 
اجتماعی پدیده ای است که کارکردهای اعضای مختلف این سیستم را به  صورتی مرتب و در 
سلسله مراتبی خاص به  هم پیوند می دهد. بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال بررسی کارکردهای 

سربازی براساس تجربۀ زیستۀ آنان در حین خدمت بوده است. 

2. پیشینۀ تحقیق
صادقی نیا )1385( در پژوهشی که روی کارکنان وظیفۀ یک واحد نظامی در دورۀ آموزشی 

انجام داده، به تاثیر معنادار آموزش نظامی بر سالمت روانی سربازان اشاره کرده است.
مشفقی  فر )1388( نشان داده شاخص  هایی نظیر دفاع، حمایت از ستمدیدگان، ذلت  ناپذیری، 
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حفظ  اسالم، گسترش اسالم، دوستی خدا و معامله با او، امر به معروف و نهی از منکر، ارائۀ الگوها 
و خطرهای ناشی از غفلت از جهاد به عنوان عوامل دینی و شاخص  هایی چون شرافت سرباز، 

عزت نفس، احترام، اطاعت  پذیری و هویت به عنوان عوامل تربیتی شناخته شده اند.
نتایج تحقیق دانش فرد و ذاکری )1390( نشان داده دورۀ آموزش وظیفۀ عمومی بر توسعۀ 
مهارت  های شخصیتی سربازان )نفوذ و کمال طلبی، مهارت  های ارتباطی، روحیۀ کار تیمی، 

تجربۀ فردی، اعتماد به نفس، برنامه  ریزی و احساس مسئولیت( تأثیرگذار است.
طالبی  پور )1392( به این نتیجه دست یافته که دورۀ آموزشی خدمت سربازی بر سالمت 
روان سربازان تاثیر دارد و معتقد است که تمهیدات به کار گرفته در طول دورۀ آموزشی باعث 

حفظ سالمت روان سربازان در سطح مطلوب می شود.
مزایایی  سربازی  مقدس  دورۀ  برای  پژوهش خود  در   )1392( همکاران  و  طاهری بزی 
همچون افزایش خوداتکایی شخصی سربازان، افزایش روحیۀ تعاون و همکاری بین فردی، 
آشنایی با فرهنگ مردمان ایران اسالمی، افزایش حس تعلق سرزمینی و افزایش حس تعلق 

سربازان به نظام را برشمرده اند.
نتایج پژوهش سینایی و مسعودی )1392( نشان مي دهد بیشتر دانشجویان با تأثیر نظام 
وظیفه بر تغییر نگرش مشموالن نسبت به خانواده، دوستان و محیط اطراف خود و نیز وجود 

کارکردهای اجتماعی برای نظام وظیفه و درنتیجه تأثیر آن در فرایند جامعه پذیری موافقند.
نتایج نیک  رو و همکاران )1393( نشانگر تاثیر مؤثر تمرینات ترکیبی منتخب و تمرینات 

ورزشی بر بهبود سطوح آمادگی جسمانی سربازان است.
یافته های موسوی نقابی و همکاران)1393( نشان داده که دورۀ نظام وظیفه باعث افزایش 
خوداتکایی شخصی سربازان، افزایش روحیۀ تعاون و همکاری بین فردی، آشنایی با فرهنگ 
مردمان ایران اسالمی و افزایش حس تعلق سرزمینی می شود که این تأثیرات می  توانند در 
افزایش آگاهی  ها و توانایی  های جوانان نقش مهمی ایفا کنند و در بلند مدت موجب ارتقای 

قدرت نرم جمهوری اسالمی شوند.
نتایج علی حسینی و همکاران )1394( نشان داده در چهار بُعد )تعلق به فرهنگ ملی، 
از  ملی(  مشترک  نمادهای  و  دگردوستی  و  عام گرایی  ملی،  اجماع  با  اجتماعی  ارتباطات 
شاخص  های همبستگی اجتماعی، تفاوت معناداری میان دو گروه نمونه  های جدیدالورود با 
افراد آموزش دیده وجود دارد و در پنج بعد دیگر )تعهد و مسئولیت پذیری اجتماعی، احساس 
کنترل و نظارت از سوی جامعه، انتظار سودمندی و حمایت از جامعه، اعتماد اجتماعی و 

اجماع یا توافق( تفاوت معناداری بین دو بخش نمونه مالحظه نمي شود.
در پژوهش ایمانی و قاسمی )1395( محققان به تبیین و واکاوی تعامل سیاست  های خدمت  عى
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سربازی با فرایند ملت سازی در ایران و چگونگی تعامل و هماهنگی میان سیاست  های سربازی 
و فرایند ملت  سازی در دو قرن اخیر در ایران می  پردازند.

بررسی مطالعات خارجی نشان می  دهد برگزاری کالس  هایی جهت افزایش آگاهی و 
نگرش سربازان در خصوص شناخت ایدز و خطرات ناشی از آن تأثیرات چشمگیری داشته 
است )نوکوجی4 و همکاران، 2004؛ پیستوریوس5 و همکاران، 2003؛ ترکاونکار6 و همکاران، 
نیز به تأثیر انجام تمرین  های ورزشی بر شاخص تناسب جسمانی  1991(. تحقیقات دیگر 
سربازان )ویلیامز و رایسون، 2006؛ لینگ و همکاران، 2004؛ کالرسکون و همکاران، 1999( 
تمرکز کرده  اند. همچنین برخی دیگر به تأثیر آموزش بر توانمندسازی شناختی سربازان )لیپین، 

2001( اشاره داشته اند.
در یک جمع  بندی کلی می  توان گفت که تحقیقات اندکی در ایران و در خارج در این 
زمینه صورت گرفته و بیشتر کارهای در این حوزه به بررسي کارکردهای فردی پرداخته اند 
تا کارکردهای اجتماعی. اما در این پژوهش محقق به دنبال بررسی کارکردهای اجتماعی 
سربازی میان کارکنان وظیفۀ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی است. تفاوت این پژوهش 
با دیگر پژوهش های انجام شده در بعد زمانی، مکانی و همچنین در روش تحقیق است که 

تاکنون این نوع تقسیم بندی از کارکردها و روش پژوهشی صورت نگرفته است.

3. روش شناسی تحقیق
این تحقیق با تأکید بر پارادایم برساخت گرایی و تفسیری و با استفاده از استراتژی پدیدارشناختی 
انجام شده است. درواقع، اطالعات این نوع تحقیق از طریق ارجاع به عقاید، ارزش ها و رفتارها 
در بستر اجتماع دست  نخورده به دست می آید )محمدپور، 1389: 93(. پژوهش  حاضر از نوع 
اکتشافی است، زیرا به دنبال بررسی مسئلۀ تحقیق با توجه به تجربۀ زیسته و معنایی است که 
افراد برای کنش خود قائل هستند. بر این اساس، در این مطالعه سعی شده است با روش تحلیل 
پدیدارشناختی تفسیری به بررسی کارکردهای خدمت دورۀ سربازی پرداخته شود. هدف از 
این روش توصیف و تشریح پدیده  های خاص به عنوان تجارب زیسته است و در فرایند کار 
بر توصیف آنچه افراد بیان می کنند، تمرکز می شود تا به کشف پدیده  های تازه منجر شود 
)مک لئود، 2001(. برای حفظ حداکثر واریانس اجتماعی و فرهنگی سعی شده است از 
همه قشرهای جامعه، از تمامی مقاطع تحصیلی، درجات و یگان های مختلف نمونه  هایی 
انتخاب و جذب شود. پس از انتخاب این افراد، مصاحبۀ عمیقي با آن ها انجام دادیم تا به 
4.Nwokoji
5.Pistorius
6.Thergaonkar
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زوایای پنهان ذهن، زیست جهان و تجارب زیست آن ها تا حدودی دسترسی پیدا کنیم. 
مصاحبه تا زمانی که پژوهشگران به کفایت نظری رسیدند ادامه یافت. کفایت نظری 
تحقیق بدین صورت بود که در مصاحبۀ پانزدهم، نکتۀ جدیدي در گفته  های مصاحبه شوندگان 
به دست نیامد. با وجود این، محققان برای اطمینان از رسیدن به اشباع نظری با 20 نفر مصاحبه 
و سپس مصاحبه  ها را متوقف کردند. مصاحبه  ها زمانی اجرا شد که نویسندۀ دوم پس از اخذ 
مدرک کارشناسی ارشد در دوران خدمت سربازی به سر می  برد و در بستر پدیده قرار داشت. 
بنابراین، موقیعت مناسبی برای کاربرد روش ذکر شده و درک تجارب مصاحبه شوندگان 
ابزار گردآوری  داده ها مصاحبۀ عمیق بود تا به مصاحبه شوندگان اجازه داده شود  داشت. 
آزادانه به توصیف تجربۀ خود بپردازند. برای انجام این کار، از مصاحبه نام ه ای پدیدارشناختی 

استفاده شد. این مصاحبه در برگیرنده پرسش اصلی ذیل است: 
با گذشت چند ماه از دورۀ خدمت وظیفه، این دوران چه کارکردهایی را برای شما داشته 

است؟
مدت مصاحبه معموالً بین 20 تا 30 دقیقه به  طول مي انجامید. برای تحلیل داده  ها، متن 
مصاحبه پس از پیاده شدن روی برگه، چندین بار مرور شد تا شناخت کلی از آن حاصل شود. 
سپس برای هریک از متون مصاحبه خالصۀ تفسیری نوشته و نسبت به درک و استخراج معانی 
نهفته درآن اقدام شد. در ادامه پژوهشگران در استخراج مضامین به مشارکت و تبادل نظر 
پرداختند. با تداوم مصاحبه  ها، مضمون قبلی روشن  تر می  شد و تکامل می  یافت و گاه مضمون 
جدید شکل می  گرفت. جهت روشن  سازی، مقوله  بندی و رفع تناقض  های موجود در تفسیر، 
فرایند بازگشت مکرر به متون صورت گرفت. هدف روش های کیفی و مشخصاً پدیدارشناشی 

تعمیم یافته ها به معنای کمی آن نیست بلکه بیشتر توصیف و ارائۀتحلیل است.

4. اعتبار پژوهش
اعتبار پژوهش در پدیدارشناختی به این موضوع اشاره دارد که پژوهشگر تا چه اندازه توانسته 
واقعیت  ها یا حقایق ابراز شدۀ مطالعه شوندگان را به درستی منعکس کند )دهل و بوس، 2005: 
79(. برای وارسی این مالک ارزیابی از دو روش استفاده شد؛ اول، با استفاده از فن وارسی 
عضو که طی برداشت  های پژوهشگر با مصاحبه شونده در میان گذاشته شد تا صحت و سقم 
آن ها مشخص شود. دوم، داده  ها توسط دو تحلیل  گر تحلیل شدند تا اثرهای برداشت  ها و 

سوگیری  های شخصی به حداقل برسد.

5. یافته  های پژوهش عى
ما

جت
ى ا

صت
 فر

فه:
وظی

ام 
 نظ

ت
دم

خ

210



5. 1. ویژگی  های پاسخگویان
برای بررسی وضعیت پاسخگویان به لحاظ سنی، تمامی پاسخگویان به گروه  های سه ساله 
تقسیم شدند. یافته  های تحقیق بیانگر آن بود که بیشترین فراوانی )9 نفر( به گروه سنی 22ـ  25 

و کمترین فراوانی به گروه سنی 26ـ  29 سال تعلق دارد که 3 پاسخگو را دربرمي گیرد.
برای بررسی وضعیت افراد به لحاظ درجه، پاسخگویان به 3 درجه تقسیم شدند. یافته  های 
موجود نشان می  دهد که بیشترین فراوانی )11 نفر( در درجه  داران و کمترین فراوانی مربوط به 

درجۀ افسري است که 4 نفر پاسخگو داشت.
 برای بررسی وضعیت پاسخگویان به لحاظ تحصیالت، پاسخگویان به 3 مقطع تقسیم 
شدند. یافته  ها حاکی از آن است که بیشترین فراوانی )11 نفر( به مقطع لیسانس تعلق دارد و 

کمترین فراوانی نیز مربوط به مقطع دیپلم است که 4 درصد پاسخگویان را دربرمي گیرد.
گروه  های  به  پاسخگویان  خدمت،  زمان  لحاظ  به  پاسخگویان  وضعیت  بررسی  برای 
هفت ماهه تقسیم شدند؛ یافته  ها نشان مي دهد که بیشترین فراوانی )10 نفر( بین 8 الی 14 ماه 
خدمت کرده بودند و کمترین فراوانی نیز به کمتر از 7 ماه اختصاص دارد که  2 نفر را شامل 
مي شود. همچنین   15 نفر از پاسخگویان در مناطق شهری سکونت داشتند و 5 نفر نیز در روستا 

زندگی می  کردند.

5. 2. یافته  های تحلیلی
با توجه به مصاحبه  های انجام شده، درنهایت تحلیل مصاحبه شرکت  کنندگان به شناسایی 
چهارده زیر مقوله به عنوان مضامین فرعی، دو مقولۀ اصلی کارکردهای فردی و اجتماعی و 
مقولۀ فرصت اجتماعی به عنوان مقولۀ هسته منجر شد که جدول 1 به تلخیص یافته  های تحلیلی 

اشاره دارد.
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جدول 1. یافته  های تحلیلی

مضمون هستهمضامین اصلیمضامین فرعی

استقالل  یابی

کارکرد فردی

سربازی به عنوان فرصتی 
اجتماعی

سالمت جسم و روان

وقت  شناسی

عزت نفس

رفع خصوصیات فردی نامناسب

قدر خانواده را دانستن

مسئولیت  پذیری اجتماعی

کارکرد اجتماعی

همکاری و همیاری

باال رفتن دینداری سربازان

همبستگی اجتماعی

حمایت اجتماعی

کنترل اجتماعی

هویت اجتماعی

دفاع از وطن

6. پیامدهای فردی و اجتماعی سربازی
پیامدهای فردی دوران سربازی درواقع همان افزایش در توانایی  های فردی است که در نتیجۀ 
سپری کردن خدمت در فرد به وجود می  آید. به طورکلی کارکرد و پیامدهایی را که در 
نتیجۀ خدمت سربازی به  طور مستقیم به خود فرد برمی گردد می  توان پیامدهای فردی خدمت 
سربازی درنظر گرفت اما وقتی این پیامدها در ارتباط با سایر افراد )اعم از خانواده یا سایر افراد( 
باشد، می  توان آن ها را پیامدهای اجتماعی خدمت سربازی در نظر گرفت. پیامدهای اجتماعی 
سربازی درواقع همان کارکردهایی هستند که در فرد در نتیجۀ گذراندن خدمت سربازی به آن 

خصوصیات و پیامدها در ارتباط با سایر افراد دست مي یابد.
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6. 1. پیامدهای فردی
6. 1. 1. استقالل  یابی

در این زمینه پاسخگویی بیان داشت: »قباًل که هنوز خدمت نیامده بودم، مادرم غذا درست 
می  کرد، ظرف  ها و لباس هایم را می  شست اما با آمدن به خدمت هرچند وقت یک بار برای 
خودمان غذا درست می  کنیم، ظرف  ها را خودمان می  شوییم و لباس ها را آخر هر هفته خودمان 

می  شوییم«و استقاللی که شاید  قبل از دورۀ خدمت سربازی آن را نداشته اند.
6. 1. 2. سالمت جسم و روان

مصاحبه شونده ای در این زمینه اظهار داشت: »در برنامه سین،7 به جز سه شنبه  ها، هر روز صبح 
بعد از انجام نظافت شخصی، عمومی و صبحگاه یگان، از ساعت 7 تا 8 صبح ورزش داریم 
که این باعث شده به انجام فعالیت  های بدنی بپردازیم و از سالمت جسمی و روانی برخوردار 

شویم«.
6. 1. 3. وقت شناسی

پاسخگویی بیان داشت: »تازه به خدمت آمده بودم و صبح ساعت 5:30 بیدار شدن برایم خیلی 
سخت بود چون تا قبل از آن دانشجو بودم و روزهایی که کالس نداشتیم، تا دیر وقت می -

خوابیدم اما در اینجا صبح  ها خیلی زود بیدار می  شویم. این باعث شده وقتی مرخصی می  روم 
و در خانه هستم، از تمام ساعات روز استفاده کنم و به کارهایم برسم. این از کارکردهای 

سربازی برای من بوده است که سحرخیز شده ام و می توانم به کارهای بیشتری  برسم«.
6. 1. 4. عزت نفس

سربازی در این خصوص عنوان کرد: »وقتی به  عنوان یک پاسدار در برجک هستم و به دلیل 
مسئولیت مهم مراقبت از پادگان که به من سپرده شده است، برای خودم احترام قائل هستم. فکر 
می  کنم که شخص مهمی محسوب می  شوم و این  باعث باال رفتن عزت نفس من شده است«.

6. 1. 5. رفع خصوصیات فردی نامناسب
مصاحبه  شونده  ای اظهار داشت: »قبل از آمدن به خدمت من همیشه در خانه، کنترل تلویزیون 
در دستم بود و چون ته تغاری خانواده بودم هر کانالی را که دوست داشتم، تماشا می  کردم اما 
در خدمت این طور نیست. به خاطر قرار گرفتن در جمع هم آسایشگاهی  ها تا حدودی این رفتار 

من اصالح شده است و براساس نظر جمع شبکۀ خاصی را نگاه می  کنیم«. 
6. 1. 6. قدر خانواده را دانستن

سربازی در این خصوص بیان داشت: »قبل از آمدن به خدمت چون دوری از خانواده ام 
را تجربه نکرده بودم همواره با آن ها  بدرفتاری می  کردم و قدرشان را نمی  دانستم. اما با 

7. برنامۀ مصوّب آجا که در تمامی یگان  هاي تابعۀ آن مشترک انجام می شود.
213

97
ن 

ستا
 زم

،2
ۀ 9

مار
، ش

 8 
رۀ

دو
ی، 

وم
عم

ری 
گذا

ت 
یاس

ی س
رد

اهب
ت ر

لعا
طا

ۀ م
نام

صل
ف



آمدن به خدمت، تازه متوجه شدم که بیش از آنچه فکر می کردم باید قدر پدر و مادرم 
را بدانم و به همین خاطر به محض رفتن به مرخصی دست آن ها را می  بوسم و رفتارهای 

بد گذاشته  ام کمتر شده است«.

6. 2. پیامدهای اجتماعی 
6. 2. 1. مسئولیت پذیری اجتماعی

مصاحبه شونده  ای در این زمینه بیان کرد: »هنگامی که به عنوان نگهبان در لوحۀ نگهبانی قرار 
دارم، تمام تالشم در جهت محافظت مطلوب از تجهیزاتي )اسلحه، پانجو و...( است که در برابر 

آن ها احساس مسئولیت دارم«.
6. 2. 2. همکاری و همیاری

پاسخگویی در این خصوص عنوان کرد: »نظافت آسایشگاه ما به گونه  ای است که هر کدام از 
ما وظیفه اي انجام می  دهیم و با همکاری یکدیگر کارها را پیش می  بریم. هر یک از سربازان 
محوطۀ مشخص شده را نظافت می کنند و آسایشگاه تمیز می شود. همین امر در خصوص 

نظافت منطقه عمومی نیز صادق است«.
6. 2. 3. باال رفتن دینداری سربازان

سربازی در این خصوص عنوان کرد: »در برنامۀ سین ما 5:30 زمان بیداری است که همان 
اول وقت نماز صبح را می خوانیم و تا ظهر به انجام برنامه  های روزانۀ خود می  پردازیم. ظهر به 
حسینیه مي رویم و نماز ظهر می  خوانیم. البته سه شنبه  ها در برنامۀ سین ما کالس قرآن هم هست 

که به بهبود قرائت ما منجر شده است«.
6. 2. 4. همبستگی اجتماعی

یکی از مصاحبه شوندگان عنوان کرد: »با آمدن به خدمت دوستانی از تمامی نقاط ایران پیدا 
کردم. با اینکه من اهل مشهد هستم ولی بهترین دوستان من از شمال و تهران اند. با یکدیگر قرار 
گذاشته ایم که بعد از خدمت، هرکدام از ما که به شهر دیگری رفتیم، حتماً به هم سر بزنیم. من 
که مشهدی هستم به دوستانم گفته ام که هروقت براي زیارت به مشهد آمدند به من خبر بدهند 

تا در خدمت آن ها باشم«.
6. 2. 5. حمایت اجتماعی

در این زمینه، مصاحبه شونده  ای بیان داشت: »من حدود 1500 کیلومتر دورتر از شهر خود 
خدمت می  کنم. وضع مادی ما متوسط است. یک بار به هنگام رفتن به مرخصی، حقیقتش 
هزینۀ کامل کرایه را نداشتم. وقتي این قضیه را به دوستم گفتم او مقداری پول به من داد که بعد 
از رفتن به مرخصی و کار کردن، پول را به او برگرداندم. همین کار را هم یک بار برای دوست  عى
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دیگرم انجام دادم )حمایت ابزاری(. زمانی هم من با مشکلی برخورد کردم که اطالعاتی در آن 
زمینه نداشتم و نیازمند به راهنمایی بودم. از دوستم که در آن حوزه اطالعات داشت، کمک 

گرفتم و براساس راهنمایی  های او کار را انجام دادم« )حمایت اطالعاتی(.
6. 2. 6. کنترل اجتماعی

سربازی در این خصوص بیان داشت: »قبل از خدمت گاهی اوقات سیگار می  کشیدم اما در 
سربازی این عمل را ترک کردم. البته نه اینکه خودم بخواهم و این کار را کرده باشم، بلکه 
به واسطۀ قوانین و مقرراتی بود که در این محیط نظامی حاکم است. خوشبختانه االن اصاًل 
سیگار نمی  کشم. سیگار نکشیدن در پادگان باعث شده وقتی که به مرخصی می  روم همان 

تعداد کم سابق را هم دیگر نکشم«.
6. 2. 7. هویت اجتماعی 

یکی در این زمینه اذعان داشت: »وقتی سربازی را می  بینم احساس یکی بودن با او را دارم و 
دقیقاً متوجه حس و حال او می  شوم. درواقع  با او احساس همدلی، یکی بودن، وابستگی و 

دلبستگی پیدا می  کنم«.
6. 2. 8 دفاع از وطن

بدون استثنا، تمامی پاسخگویان مهم ترین و ضروری ترین کارکرد سربازی را دفاع از ناموس و 
وطن، نگهداری سرزمین و استقالل کشور مي دانستند.

7. نتیجه: سربازی به عنوان فرصتی اجتماعی
شناسایی و بررسی کارکردهای سربازی به دلیل اهمیت و تأثیراتی که آن در روند خدمت برای 
سربازان دارد، ضروری و اجتناب ناپذیر است. همچنین با توجه به فقر پژوهشی در این حوزه، 
تجربۀ زیستۀ سربازان از دورۀ سربازی با اتخاذ رویکرد پدیدارشناسی بررسی شد و بدین منظور 
از 20 نفر مصاحبه صورت پذیرفت. در مصاحبۀ پانزدهم، محققان به اشباع نظری رسیدند و برای 
تأیید کفایت نظری تا 20 نفر مصاحبه انجام شد. برخالف تصور عموم، سربازی کارکردهای 
بسیاری برای سربازان و جامعه دارد که می  توان آنها را به پیامدهای فردی و اجتماعی تفکیک 

کرد.
از جمله پیامدهای فردی آن می  توان به استقالل جوانان، سالمت جسم و روان، وقت شناسی، 
عزت نفس، رفع خصوصیات فردی نامناسب و قدر خانواده را دانستن اشاره کرد. مرور کلی 
یافته ها حاکی از آن است که پژوهش  های پیشین تقریباً به صورت پراکنده به برخی از آن ها 
اشاره کرده  اند. یکی از یافته  های تحقیق ایجاد استقالل برای سربازان است. افراد با سپری کردن 
این دوره شاید به استقاللی دست یابند که قبل از دورۀ خدمت سربازی نداشتند. این یافته با 
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نتایج مطالعات متعددی مانند طاهری بزی و همکاران )1392(، موسوی نقابی و همکاران 
)1393( همسوست.

سالمت جسم و روان یکی دیگر از یافته  های پژوهش است. با توجه به طرح مدّون آجا و 
توجه وافر برنامه  سین به ورزش می  توان گفت سربازان با شرکت در آن به نشاط و تندرستی 
دست مي یابند و جسم و روان خود را بهبود می بخشند. نتایج پژوهش  های  صادقی نیا )1385(، 
طالبی پور )1392(، نیک رو و همکاران )1393(، جوونگ و همکاران )2013(، وانکامپ فورت 
و همکاران )2013(، ویلیامز و رایسون ) 2006(، لینگ و همکاران )2004( و کالرسکون و 

همکاران )1999( مؤید این نتیجه است.  
وقت  شناسی از دیگر پیامدهای مثبت برای سربازان است. سحرخیزی یکی از بارزترین 
ـ با وجود رنج بردن از این مقوله در  ویژگی  های دوران سربازی است که سبب شده سربازانـ 
ـ به آن خو کنند و در زندگی پس از خدمت به کار آن ها بیاید. این یافته  دوران قبل از خدمتـ 

با یافته  دانش فرد و ذاکری )1390( تطابق دارد.
کارکرد و پیامد دیگر خدمت سربازی برای جوانان به وجود آوردن و ارتقاي عزت نفس 
در میان آن هاست. عزت نفس به معنای قضاوت شخصی دربارۀ باارزش  بودن یا بی  ارزش 
بودن و قبول یا عدم قبول خود است که در نگرش فرد ظاهر می شود. این یافته با پژوهش  های 

مشقفی  فر )1388(، دانش فرد و ذاکری )1390( تطابق دارد.
از دیگر یافته  های تحقیق رفع خصوصیات فردی نامناسب است. به این معنا افراد که با قرار 
گرفتن در زندگی جمعی برخی از رفتار نامناسب قبل از خدمت خود را کنار می  گذارند. این 
نتیجه نیز به شکل کلی با نتایج پژوهش  مشفقی  فر )1388(و آلدو و همکاران )2010( همخوانی 

دارد و اهمیت و کارکرد مؤثر سربازی در شکل گیری آن را بیان می کند.
شاید بتوان گفت یکی از دیگر کارکردهای قابل توجه سربازی که سربازان نیز به آن اشاره 

کرده اند، قدر خانواده را دانستن است که قبل از خدمت به آن توجه کمتري می  شد. 
جدا از کارکردهای فردی که سربازی برای سربازان دارد، می  توان کارکردهای اجتماعی 
از جمله مسئولیت  پذیری اجتماعی، همکاری و همیاری، باال رفتن دینداری سربازان، همبستگی 

اجتماعی، حمایت اجتماعی، کنترل اجتماعی، هویت اجتماعی و دفاع از وطن را برشمرد.
یکی از کارکردهای اجتماعی سربازی مسئولیت  پذیری اجتماعی  است. به این معنا که 
نوعی احساس التزام به عمل در موقعیت  های گوناگون به دلیل تقیّد نسبت به دیگران در 
سربازان به وجود می  آید که نتایج پژوهش  های دانش فرد و ذاکری )1390( و علی حسینی و 

همکاران )1394( با آن همسوست. 
از دیگر یافته  های پژوهش ایجاد همکاری و همیاری میان سربازان است: عمل جمعی  عى
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در جهت هدف  های مشترک که توسط سربازان به صورت متحد یا جدا از هم صورت 
می  پذیرد. تحقیقات طاهری بزی و همکاران )1392(، دانش فرد و ذاکری )1390(، موسوی 

نقابی و همکاران )1393( و علی حسینی و همکاران )1394( نیز مؤید این مسئله است.
پیامد و کارکرد دیگر سربازی برای سربازان جنبۀ مذهبی دارد. با انجام فرایض دینی در 
حسینیه  های پادگان  ها به گفتۀ خود سربازان شاهد افزایش دینداری میان آن ها هستیم. این یافته 

با یافته  های تحقیقات مشقفی  فر )1388( و طاهری بزی و همکاران )1392( تطابق دارد.
همبستگی اجتماعی به  عنوان کارکرد اجتماعی دیگر سربازی نیز از سوی سربازان مطرح 
شد. همبستگی اجتماعی پدیده ای را میان سربازان نشان می  دهد که بر پایۀ آن در سطح یک 
گروه یا پادگان، سربازان به هم وابسته  اند و به طور متقابل نیازمند یکدیگرند. تحقیق علی 

حسینی و همکاران )1394( مؤید این امر هست.
از دیگر کارکردهای اجتماعی سربازی حمایت اجتماعی است. حمایت اجتماعی، حمایت 
یا کمکی است که از طرف دیگر سربازان است. این حمایت ممکن است به صورت مساعدت 
مالی یا متضمن یادآوری این نکته باشد که فرد نیازمند حمایت، شخص محترم و باارزشی 

است. این مورد با یافته  علی حسینی و همکاران )1394( تطابق دارد.
کنترل اجتماعی به عنوان یک کارکرد اجتماعی دیگر از سوی سربازان عنوان شد. بعضی 
افراد قبل از سربازی دچار نابهنجاری  هایی همچون استعمال دخانیات و مواد مخدر بوده اند که 
بعد از ورود به سربازی به دلیل سخت گیری  های زیاد این مسئله را کنار گذاشتند. این یافته نیز 

با علی حسینی و همکاران )1394( همسوست.
با  همچنین سربازان در مصاحبه به شکل  گیری هویت اجتماعی اشاره کردند. آن ها 
زندگی جمعی به برخی از ویژگی های مشترکشان نظیر زندگی در مکانی واحد، پوشیدن 
با سایر اعضای جامعه می شود.  تمایز آن ها  باعث  این  لباس مشترک و... پی می  برند و 
آن ها  اجتماعی  هویت  مي یابند،  تعلق  و  تعهد  مشترک  احساس  این  به  نسبت  هم  وقتي 
مشقفی  فر  یافتهۀ  می شود.  دیگران  از  تمایزشان  باعث  و  می گیرد  سرباز شکل  عنوان  به 

)1388( نیز مؤید این امر است.                            
در نهایت آخرین و مهم ترین کارکرد سربازی که فلسفۀ اصلی آن نیز شناخته می شود دفاع 
از وطن است که اکثریت سربازان به آن اشاره مي کنند. خدمت سربازی امری مقدس محسوب 
می شود و حضرت امام )ره( دربارۀ آن می  فرمایند: »خدمت سربازی از عبادات اسالم است« و 
مقام معظم رهبری نیز می  فرمایند: »خدمت وظیفۀ عمومی، خدمت مقدسی است که در جنگ 
و صلح، در صف اول نیازهای ملت و کشور قرار دارد « این با یافته  های طاهری بزی و همکاران 

)1392(، موسوی نقابی و همکاران )1393( و علی حسینی و همکاران )1394( تطابق دارد.
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تئوری خدمت سربازی اجباری در کشور چین از سال 9491 )تأسیس جمهوری خلق 
چین( مطرح شد.

خدمت سربازی اجباری که در مادۀ 55 قانون اساسی چین تقدیس شده به شرح زیر است :
»وظیفۀ مقدس هر فرد مذکر و مؤنث جمهوری خلق چین است که از سرزمین مادری خود 
دفاع  و در برابر تعرضات بیگانگان مقاومت کند. انجام خدمت نظامی و پیوستن به نیروهای 
دفاعی یک وظیفۀ بزرگ ملت جمهوری خلق چین است. مبنای حقوقی فعلی خدمت وظیفه، 
قانون نظامی مصوب سال 1984 است که این طور بیان می کند که خدمت نظامی، وظیفۀ تمام 

شهروندان بدون تمایز نژادی و گرایش مذهبی است«.
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه  ها در پاسخ به چرایی و ضرورت نظام 

وظیفه در ایران این گونه عنوان کرده  اند:
1. از نظر آموزه  های دینی، همۀ مسلمانان موظف به کسب آمادگی دفاعی در برابر هجوم 
احتمالی دشمنان هستند. یکی از آثار مثبت سربازی، کسب آمادگی  های نظامی و دفاعی برای 
بیشتر افراد کشور اسالمی ماست و در ایجاد بازدارندگی در برابر خطرهای احتمالی از جانب 

دشمنان نقش مهمی ایفا می  کند. از این رو، خدمت سربازی امری مقدس محسوب می شود.
2. مسئلۀ تأمین امنیت برای هر کشور و جامعه  ای از اهمیت بسیار ویژه  ای برخوردار است و 
این مهم با در نظر گرفتن مسائلی مانند احتمال تهاجم نظامی بیگانگان، شورش فراگیر مخالفان 
و غیره جز با مشارکت و آمادگی عمومی تمامی اعضای جامعه میسر نیست، پس کشوری از 
قدرت دفاعی باال و آمادگی کامل در برابر خطرات احتمالی برای حفظ کیان، هستی و ناموس 
خود برخوردار است که همیشه در پادگان  ها و مراکز نظامی و انتظامی، نیروهای آمادۀ دفاع فعال 

و جدی داشته باشند. 
3. خدمت سربازی افزون بر مسئلۀ دفاعی و ورزیدگی جسمانی جوانان، از نظر اجتماعی 
و فردی نیز می  تواند آثار بسیار مثبتی برای آنان داشته باشد،؛ روحیۀ نظم، انضباط و اطاعت از 
قانون را به آنان مي آموزد، از عوامل مهم جامعه پذیری اعضای جامعه محسوب می شود و در 
میزان آگاهی  های سیاسی، اجتماعی و تقویت بینش سیاسی جوانان مؤثر است )نهاد نمایندگی 

مقام معظم رهبری، 1388(. 
بنابراین، شباهت  های اساسی و پایه  ای در انجام خدمت نظام وظیفه میان ایران و چین 
وجود دارد. این پژوهش اکتشافی براساس تجارب زیستۀ سربازان در حین خدمت به موضوع 
کارکردهای سربازی در بافت فرهنگی اجتماعی ایران پرداخته و یافته  های آن به خوبی نشانگر 

کارکردهای مثبت فردی و جمعی سربازي برای سربازان و جامعه است.
با توجه به یافته  های تحقیق و بیان کارکردهای فردی و اجتماعی برای سربازان، سربازی  عى
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به  عنوان یک فرصت اجتماعی تلقی می شود. فرصت به معنی موقعیتی است که در آن فرد 
معتقد است با گذراندن دورۀ سربازی می  تواند به سودی نائل شود. به  عبارتی دیگر، تصور و 
درک احتمال کسب سود از طریق گذراندن این دوره و بهبود قابل توجه نسبت به قبل از آن 
در شخص ایجاد مي شود که چنین امری با توجه به نظرات پاسخگویان به وضوح قابل مشاهده 

است.

8. راهکارها و پیشنهادها 
اگرچه در این تحقیق به دنبال بیان کارکردهای سربازی بودیم، اما برای به وجود آوردن یک 
نگرش مثبت به سربازی ملتزم به انجام برخی دستورالعمل  ها هستیم که موارد ذیل از جملۀ 

آن هاست:
1. در جامعۀ فعلی ما ذهنیتی که درباره سرباز و سربازی وجود دارد چندان مطلوب 
نیست. این ذهنیت که سرباز به عنوان »آش خور« تلقی می شود چندان پسندیده نیست. 
اگر زمینه و بستر فرهنگی فراهم شود، امید است که چنین نگرشی منفی از بین برود و 

به جنبه  های مثبت آن توجه بیشتری شود؛
2. پادگان  های نظامی را از نظر فضای سبز، امکانات بهداشتی، رفاهی، غذایی و 
وسایل ارتباطی قوی  تر سازیم. چنان که تحقیقات بسیاری نشان داده  اند که بین فضای 

سبز و امکانات بهداشتی و... ارتباط مستقیمی با سالمت روان دارد؛
3. توجه بیشتر یا حداقل هم پایه به تشویقات و ترفیعات نسبت به تنبیهات دربارۀ 

سربازان وظیفه؛
4. از تخصص هریک از دانشجویان سرباز در جهت امور مختلف نظامی در مدت 
وظیفۀ خدمت استفاده شود تا احساس منفي هدر رفتن وقت و عمل  در آن ها به  

وجود نیابد؛
5. فراهم کردن بستر الزم برای انتخاب نوع نیروی مسلح برای انجام خدمت سربازی 

توسط خود مشموالن؛
6. انجام خدمت سربازی در شهر یا استان محل سکونت و حداکثر در استان هم جوار.
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