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بـررسي عوامل فردي ،محيطي و سازماني فـرار از خدمت سربازی
(مطالعه موردی كاركنان وظيفه فرماندهی انتظامی استان کرمان)
سعيد نژادحيدري پور ،1وحيد عضدي
تاریخ د ریافت1394/12/23 :
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تاریخ پذیرش1395/02/20 :

خدمت سربازی به عنوان مرحلهی انتقال از دوران جوانی و تحصیل به مرحلهی کار و تولید و نیز
زمینه ساز شکل گیری شخصیت افراد ،از اهمیت و حساسیت باالیی برخوردار است و با توجه به این که
سربازان در دورهی خدمت ،با محیطی نو و نظمی متفاوت با نظم محیط قبلی خود مواجه میشوند؛ سرباز
باید خود را با مقررات حاکم در نیروهای مسلح تطبیق دهد تا دچار مشکالت رفتاری نشود .هدف اصلی
این تحقیق بررسی عوامل فرار از خدمت سربازی در بین کارکنان وظیفه فرماندهی انتظامی استان کرمان
در سال  1394و همچنین ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای مقابله با آن است.
این تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی و روش بکار رفته در آن از نوع توصیفی و تحلیلی است که
به صورت پرسشنامهای با سؤاالت بسته در قالب  77سؤال کلی و جامع تهیه و بین سربازان وظیفه
کالنتری ،پاسگاه و قرارگاه انتظامی سطح استان كرمان بر اساس جدول کوکران و مورگان تعداد 366
پرسشنامه توزيع گردید که میزان پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ  9/49در نظر گرفته
شده و دادههای موجود در این پرسشنامه بر اساس نرمافزار  spss21مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که فرار از خدمت معلول عوامل متعددی نظیر فردی ،محیطی
و سازمانی است .که در بین عوامل فردی؛ متأهل بودن ،اعتياد به مواد مخدر (سنتي -صنعتي) ،بيماري
اعضاء خانواده ،در بین عوامل محیطی؛ سختي خدمت در مناطق محروم و صعب المعيشه ،سختي خدمت
در مناطق عملياتي و خطرات ناشي از برخورد با اشرار و گروهکهایتروريستي و معاند ،حضور مستمر
در محل خدمت و كمبود مرخصي و در بین عوامل سازمانی؛ تبعيض در بين سربازان و تشويق و تنبیههای

بـررسي عوامل فردي ،محيطي و سازماني فـرار از خدمت سربازی

چکید ه

ناعادالنه ،تحميل وظايف خارج از حد توان به سربازان وظيفه ،عدم توجه به خواستههای به حق و قانوني
سربازان وظيفه مهمترين عوامل ميباشند.

واژگان کلیدی :سرباز ،فرار از خدمت ،جرم ،نیروهای انتظامی ،سرباز حرفهای.

 -1دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه آزاد اسالميرفسنجان ،ايران( .نويسنده مسئول)
saeed.nejadheydari@gmail.com -09133436399
 -2دانشجوي دكتراي انديشههاي سياسي دانشگاه آزاد اسالميواحد تهران مركز ،ايران .عضو هيئت علميپژوهشگاه علوم
انتظاميو مطالعات ناجاvahidazodi@yahoo.com -09131794318 ،
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مقدمه

سربازان این قشر عظیم ،نیروهای فعال و تأمین کنندهی امنیت ملی در زمان خدمت

سربازی و پس از آن نیروی کار و تولید و مدیران آیندهی کشور هستند .در واقع ،خدمت
سربازی به عنوان مرحلهی انتقال از دوران جوانی و تحصیل به مرحلهی کار و تولید و
نیز زمینه ساز شکل گیری شخصیت افراد ،از اهمیت و حساسیت باالیی برخوردار است
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و با توجه به این که سربازان در دورهی خدمت ،با محیطی نو و نظمی متفاوت با نظم

محیط قبلی خود مواجه میشوند؛ سرباز باید خود را با مقررات حاکم در نیروهای مسلح

تطبیق دهد تا دچار مشکالت رفتاری نشود.

ترک خدمت در سازمان نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،که از جمله نیروهای

مسلح کشور است به شکل فرار از خدمت دیده شده و تابع شرایط و ضوابط خاصی است
و رسیدگی به آن بر عهده سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران است.

واقعیت این است که فرار از خدمت معلولی است که میتواند دالئل یا عوامل مختلفی

داشته باشد .اما از آنجا که یکی از مشاغل حساس کشور به لحاظ گستردگی و تأثیرات

بلندمدت ،شغل پلیس بوده و یکی از کانونهای اساسی تأمین ،حفظ و ثبات امنیت در
کشور محسوب میشود؛ لذا تدارک شرایط مناسب برای جوانان که به عنوان بخشی از

این نیرو و با نام سربازان وظیفه خدمت مي كنند ،الزم به نظر ميرسد ،بر همین اساس
فرار از خدمت به عنوان یک دغدغه در ناجا ،مستلزم برنامهريزي هدفمند ،تصمیمگیری
منطقی و پیشگیری جدی است .به رغم اهمیت موضوع و با عنايت به افزایش ساالنه آمار

فرار از خدمت ،هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل فردي ،محيطي و سازماني فرار از

خدمت سربازی در بین کارکنان وظیفه فرماندهی انتظامی استان کرمان است.

بیان مسئله

نیروهای مسلح از دو بخش پرسنل وظيفه و پرسنل كادر تشکیل میشوند؛ اما بخش
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عمده نیروهای مسلح را سربازان و نیروهای وظیفه تشکیل میدهند .منابع انساني از

ارزشمندترين سرمایههای هر سازمان است و عليرغم پيشرفتهاي فني و تكنيكي جديد
هنوز هيچ عاملي نتوانسته جايگزين نيروي انساني گردد؛ لذا حفظ نيروي انساني موجود
در هر سازمان ،به خصوص نيروي انساني متخصص و متعهد ،به عنوان يكي از اهداف

مهم هر سازمان تلقي ميگردد .اگر مديريت نتواند از نيروي انساني متخصص و ماهر
سازمان استفاده مطلوب را به عمل آورد ،کمکم دلسردي و نااميدي و عدم رضايت شغلي

بر افراد سازمان مستولي شده و زمينه براي غيبت و فرار كاركنان سازمان فراهم میشود و
نهایت ًا نه تنها سازمان را در نيل به اهدافش دچار مشكل نموده بلكه اثربخشی سازمان نيز
به حداقل ممكن خواهد رسيد.

سازمانهای انتظامي نيز از اين امر مستثنا نيستند .شايد به داليلي حضور به موقع

در محل كار آنها حساستر باشد و فرار كاركنان وظیفه خسارات جبرانناپذیری به
خدمات میگردد .هدف این تحقیق بررسی عوامل فردي ،محيطي ،سازماني تأثيرگذار بر
فرار از خدمت سربازان وظیفه در فرماندهی انتظامی استان کرمان است.

اهداف تحقیق

 -شناسايي عوامل فردي تأثيرگذار بر فرار از خدمت سربازان.

 -شناسايي عوامل محيطي تأثيرگذار بر فرار از خدمت سربازان.

 -شناسايي عوامل سازماني تأثيرگذار بر فرار از خدمت سربازان.

فرضيات تحقيق

بین عوامل فردی تأثيرگذار بر فرار از خدمت سربازان با فرار از خدمت رابطه وجود دارد.

بین عوامل محیطی تأثيرگذار بر فرار از خدمت سربازان با فرار از خدمت رابطه وجود دارد.
بین عوامل سازمانی تأثيرگذار بر فرار از خدمت سربازان با فرار از خدمت رابطه وجود دارد.

پیشینه و مفاهيم تحقيق

منابع انساني از ارزشمندترين سرمایههای هر سازمان است و عليرغم پيشرفتهاي

فني و تكنيكي جديد هنوز هيچ عاملي نتوانسته جايگزين نيروي انساني گردد؛ لذا حفظ
نيروي انساني موجود در هر سازمان ،به خصوص نيروي انساني متخصص و متعهد ،به
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همكاران و سازمان وارد مینماید و در اکثر مواقع سبب بینظمی ،توقف کار و کاهش

عنوان يكي از اهداف مهم هر سازمان تلقي ميگردد .اگر مديريت نتواند از نيروي انساني

متخصص و ماهر سازمان استفاده مطلوب را به عمل آورد ،کمکم دلسردي و نااميدي
و عدم رضايت شغلي بر افراد سازمان مستولي شده و زمينه براي فرار كاركنان سازمان
فراهم میشود و نهایت ًا نه تنها سازمان را در نيل به اهدافش دچار مشكل نموده بلكه
اثربخشی سازمان نيز به حداقل ممكن خواهد رسيد (محمد رضايي.)1391 ،

واقعیت این است که فرار از خدمت کارکنان معلولی است که میتواند دالئل یا

عوامل مختلفی داشته باشد .عوامل محیطی ،روانی ،اقتصادی ،فردی ،محیطی ،سازمانی و
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مدیریتی و غیره بوده است.

مفهوم فرار از خدمت :غيبت بيش از  15روز در زمان صلح و بيش از  5روز در زمان

جنگ و همچنين از زمان غيبت در جبهه (ماده  38و  43قانون مجازات نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ایران)

مفهوم فراري :وضع كاركناني است كه مدت غيبت آنان در زمان صلح از  15روز و
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در زمان جنگ از  5روز تجاوز نمايد (کماالن.)1389 ،

نیروی انتظامی :برابر ماده  ۲قانون نیروی انتظامی مصوب تیرماه  ۱۳۶۹نیروی انتظامی

جمهوری اسالمی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به

وزارت کشور؛ و برابر ماده  ۳همین قانون هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی ایران ،استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و

پاسداری از دستاوردهای انقالب اسالمی در چهارچوب این قانون در قلمرو کشور
جمهوری اسالمی ایران است.

تعریف نظری :نیروی انتظامی جمهوری اسالمی سازمانی است مسلح در تابعیت

فرماندهی کل قوا و و ابسته به وزارت کشور که هدف از تشکیل آن ،استقرار نظم و امنیت
و تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقالب اسالمی
در چهارچوب قانون در قلمرو کشور جمهوری اسالمی است (جهانگیر.)201 :1382 ،

خدمت سربازی :دفاع از تمامیت ارضی کشور و استقالل نظام جمهوری اسالمی ایران،

جان ،مال و ناموس امت مسلمان ،وظیفهی دینی و ملی هر فرد با تابعیت ایرانی است و بنا
بر اصل یکصدو و پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،کلیه افراد کشور ،به

منظور تحقق اهداف عالیهی نظام جمهوری اسالمی باید همواره توانایی دفاع همه جانبه از
کشور را داشته باشند .در همین راستا ،هرساله حدود چند صد هزار نیروی جوان ،مذکور

و مستعد ،وارد سازمانهای نظامی و انتظامی میشوند و به مدت معین جهت انجام خدمت

سربازی در اختیار این سازمانها قرار میگیرند (كمال آبادي.)1393 ،
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جرم :هر فعل یاترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم نامیده

میشود (ماده  2قانون مجازات اسالمی) .بنابراین هر فردی که مرتکب فعل یاترک فعلی
گردد که برای آن مجازات تعیین شده است ،مجرم تلقی میگردد (محمد نسل.)1386 ،

انواع جرایم در نیروهای مسلح

جرایم در نیروهای مسلح به دو دسته اصلی تقسیم میشوند:

 -1جرایم عمومی :کلیه رفتارهایی هستند که در جامعه و نیروهای مسلح به طور

مشترک جرم محسوب میشوند .به عنوان مثال :سرقت ،اختالس ،جعل و غیره.

 -2جرایم خاص :جرایمی هستند که تنها در نیروهای مسلح جرم محسوب میشوند

و خارج از نیروهای مسلح ،جرمی تلقی نمیشوند .جرایمی مانند :فرار از خدمت ،لغو

دستور ،ترک پست و( ...صادقی نسب)57 :1389 ،

آلماني ( )Poletiaگرفته شده است .پليس در فرهنگ لغات به معني نظم ،انضباط و
يا سازماني دولتي است كه مأموريتش حمايت قانون جلوگيري از تخطي ،تأمين نظم

عموميو حافظ جان ومال و ناموس افراد تعريف شده است .نظر كليه جامعه شناسان بر

اين اصل مهم است اما شأن نزول کلمه و واژه پليس ( )Policeکه از واژه پوليس گرفته
شده است به زمان اسکندر مقدوني و جانشينان آن برميگردد .از نخستينسازمانهايي

كه باتشكيل جوامع بشري به وجود آمد سازماني با نام پليس يا نيروي انتظامي يا هر اسم

ديگري براي ايجاد نظم بوده است سابقه تشكيلسازمانهايي براي ايجاد نظم و امنيت

همزمان باتشكيلدولتهاست و حتي در قرون و اعصار گذشته هر تشكيالتي توانسته
بود ايجاد امنيت نمايد مردم چنين تشكيالتي را محق تشكيل حكومت و دولت دانستهاند.

دولتها براي برقراري نظم و اجراي قوانين و مقررات به نهادهايي به نام پليس نيازمندند.
با توجه به قدمت پليس و نيروي انتظاميدر زندگي بشري و سير تحوالت بوجود آمده
در رابطه با واژهها و مفاهيم مرتبط با موضوع و همچنين وضعيت خاص پيش آمده در

کشور ما که پليس در قالب نيروي انتظاميو از ادغام چندين سازمان و تشکيالت پليسي

با هويت جديدي شکل گرفته است (.)www.police.ir

تاریخچه سربازی

از قرنها پیش ،مسئله نیاز به «سرباز» برای تأمین امنیت و تقویت ارتش ،در ایران و
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مفهوم پلیس :واژه پليس واژهاي نيمه فرانسوي که از واژه التين ( )Poitiaو واژه

سایر کشورها یک چالش برای همه دولتها محسوب میشده و راه حلهای متعددی
برای آن آزموده شده است .یکی از معروفترین این راه حلها ،ایده «سرباز اجباری»

بوده که شکل «مدرن» آن نخستین بار در دوره انقالب فرانسه و در سال  1798بهکار
گرفته شد تا نخستین جمهوری جهان مدرن بتواند با این طرح ،از خود در مقابل حمالت
پادشاهیهای اروپایی دفاع کند.

فرانسه با این اقدام ،به ارتش بزرگ و قدرتمندی دست پیدا کرد که ظاهرا با هزینهای
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اندک برای دولت این کشور به دست آمده بود و در بحبوحه تنشهای بین المللی اواخر

قرن هجدهم ،امتیاز بزرگی برای دولت برخاسته از انقالب این کشور به شمار میرفت.

طی سالهای  1800تا  ،1813بیش از دو میلیون و  600هزار مرد فرانسوی به ارتش
این کشور فرستاده شدند که در مقابل ارتشهای حرفهای ولی چند  10هزار نفری سایر

دولتهای اروپا ،قدرت ویران کنندهای را به نمایش میگذاشتند.
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ناپلئون با استفاده از این قدرت نظامی توانست «ارتش سلطنتی پروس» را شکست

دهد تا ایده سربازی اجباری در سایر کشورها نیز به تدریج در قرن  19بهکار گرفته شود.

اما نقطه اوج این ایده در قرن بیستم و با وقوع جنگهای جهانی بود ،به طوری که در

زمان جنگ دوم کشورهای بریتانیا و شوروی ،سربازی را برای زنان نیز اجباری کردند.

دولت ایاالت متحده نیز در سالهای پایانی این جنگ ،تصمیم به اجباری کردن سربازی
برای زنان گرفت ،با این تفاوت که قرار شد زنان فقط برای «پرستاری» به نبردها اعزام

شوند.

هر چند با شکست ژاپن ،این ایده به مرحله اجرا نرسید .با اینحال قانون سربازی

اجباری در آمریکا تا سالها بعد ادامه یافت و به ویژه با وقوع جنگ ویتنام ،مخالفان

سرشناسی همچون «محمد علی کلی»یا «میلتون فریدمن» پیدا کرد .البته با وجود اجباری
بودن سربازی در آمریکا ،تبصرههای زیادی نیز روی آن وجود داشت و تغییرات متعددی

نیز در آن صورت گرفت .از جمله در سال  ،1917قانونی به نام «سیستم خدمت انتخابی»
در آمریکا به تصویب رسید که هنوز هم شیوه اصالح شده آن در حال اجراست.

مطابق این قانون ،همه مردان  18تا  25ساله باید اطالعات خود را در این سیستم ثبت

کنند و در حال حاضر نیز استفاده از خدمات اجتماعی زیادی در این کشور برای مردان،
مستلزم ثبت نام کردن در این سیستم است .در زمان صلح ،ثبت نام در این سیستم افراد

را مجبور به شرکت در دورههای آموزش نظامی یا صورتهای دیگر خدمت سربازی

عمومی نمیکند ولی افراد متعهد میشوند در زمان جنگ و در صورت لزوم ،برای دفاع
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از کشور اقدام کنند.

با اینحال ایاالحت متحده یکی از نخستین کشورهایی بود که تصمیم به لغو سیستم

سربازی اجباری در سال  1973گرفت که تحت فشار افکار عمومی و به خصوص پس
از اعتراضات صورت گرفته طی دوره جنگ ویتنام صورت گرفت .این موضوع نخستین

بار در کمپین انتخاباتی ریچارد نیکسون در سال  1968مطرح شده بود و یک سال پس

از پایان جنگ ویتنام در سال  1972عملی شد (كيومرثي.)1393 ،

در سالهای بعد کشورهای بیشتری تصمیم به لغو سیستم سربازی اجباری گرفتند و

استفاده از ارتشهای حرفهای مجددا رواج بیشتری پیدا کرد .به عنوان مثال کشور فرانسه

که پایه گذار سیستم مدرن سربازی همگانی بود 203 ،سال پس از اجرای این قانون
توسط ناپلئون ،سرانجام و در سال  2001خدمت سربازی را به طور کامل لغو کرد.

یا کشور آلمان که پس از شکست از ارتش بزرگ ناپلئون به استفاده از سیستم سربازی

اجباری را برای دوره صلح حذف کرد .در کشورهای منطقه نیز ،عراق از ابتدای سال

 2013و افغانستان ،پاکستان ،عربستان ،امارات متحده عربی و بحرین از سال 2012

خدمت سربازی اجباری را حذف کردهاند.

براساس گزارشی که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده است ،در بین 198
کشور جهان ،در  57درصد کشورها ( 112کشور) اساس ًا سربازی اجباری وجود ندارد و
تنها  10درصد کشورها (حدود  20کشور) خدمت نظام وظیفه اجباری بیش از  18ماه
دارند ،مانند آنچه هم اکنون در ایران وجود دارد .هشت درصد کشورها ( 15درصد) نیز

از هر دو نوع اجباری و داوطلب استفاده میکنند.

با نگاهی به کشورهایی که خدمت اجباری  18ماه یا بیشتر دارند میتوان فهمید

که چنین سیاستی در بین چه نوع کشورهایی مرسوم است .بورکینافاسو ،ارمنستان،

تاجیکستان ،ترکمنستان ،کره شمالی ،کنگو ،کوبا ،گینه ،لیبی ،مصر ،سودان ،سوریه،

سومالی و ...خدمت وظیفه  18ماه یا بیشتر دارند .البته در این کشورها هم حقوق سربازان
معادل یک کارمند بوده و به نظر نمیرسد در هیچ کدام جوانان کشورشان را به صورت
تقریب ًا رایگان بهکار بگیرند (.)www.bartarinha.ir

سربازی داوطلبانه

در روز  27ژانویه سال  ،1973خدمت اجباری مردان در ایاالت متحده به پایان رسید

بـررسي عوامل فردي ،محيطي و سازماني فـرار از خدمت سربازی

عمومی برای ایجاد ارتش بزرگ روی آورده بود ،سرانجام از ژوئیه  2011خدمت نظام

و در روز  30ژوئن همان سال قانون خدمت اجباری منقضی شد .بدین شکل خدمت
اجباری که از سال  1940به غیر از مدتی از ماه مارس  1947تا ژوئن  1948در ایاالت

متحده به اجرا درآمده بود به تاریخ پیوست .ریچارد نیکسون در مبارزات انتخاباتی سال
 1968با هنوبرتهامفری که مدافع سرسخت خدمت اجباری بود ،قول اتمام این قانون را
داد ولی تقریب ًا هیچ کس بین سالهای  1968تا  1970معتقد نبود که این قانون به زودی

لغو میشود .با این وجود پنج سال پس از نطق رادیویی نیکسون قانون خدمت اجباری
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لغو شد .چهار دهه پس از لغو این قانون ،دیگر خبری از خدمت اجباری نیست .چگونه

خدمت اجباری به این سرعت لغو شد؟

یکی از دالیل اصلی این رخداد ،کارهای بسیار گستردهای بود که اقتصاددانان از میانه

دهه  1960تا پایان آن انجام دادند و نشان دادند که هزینه انسانی خدمت اجباری چقدر زیاد
است و چگونه میتوان یک سیستم کارای داوطلبانه در نیروهای نظامی به وجود آورد.
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برای مطالعات تجربی میتوانید بهکار ولتر اوبی ،پروفسور اقتصاد در دانشگاه واشنگتن

مراجعه کنید .در این کار اوبی بین دو اثر هزینههای انسانی و اقتصادی ارتش تفکیک

قائل شد .او به خوبی نشان میدهد که خدمت اجباری میتواند هزینه بودجهای ارتش را

کاهش دهد اما هزینه پنهان دیگری در مورد رفاه سربازان و افراد دیگری که میخواهند
داوطلبانه وارد ارتش شوند وجود دارد.

اما مشهورترین فرد در این زمینه میلتون فردیمن است .در دسامبر  1966در همایشی

چهار روزه در دانشگاه شیکاگو ،فریدمن ایده اقتصادی و فلسفی خود را تحت عنوان
«چرا یک ارتش داوطلبانه نداشته باشیم؟» ارائه داد .با خواندن مباحث این کنفرانس متوجه

میشوید که میتوان افراد مختلف با دیدگاههای ایدئولوژیک گوناگون را یافت که با این
قانون مخالفاند اما این اقتصاددانان هستند که به طور جالب توجهی بر ضد قانون دالیل

منطقی و اقتصادی میآورند.

سخنرانی فریدمن و اظهار نظرات مختلف او به عقاید دیگر سخنرانان هنوز بعد از

چهار دهه قابل توجه است .یکی از بهترین قسمتهای سخنرانی او آنجاست که او

مخالفان با قانون خدمت اجباری را موافقان با «اجیر کردن» سرباز میداند .فریدمن در
یکی از اظهارنظرات پایانی خود در این کنفرانس میگوید« :من در کنفرانسهای زیادی
شرکت کردم اما هیچ کدام به اندازه این کنفرانس بر شنوندگان تأثیر نگذاشته است؟».

در نظرسنجی که پیش از آغاز کنفرانس انجام شده بود ،دو سوم مخاطبان موافق قانون

خدمت وظیفه بودند اما در نظرسنجی پایانی کنفرانس ،دو سوم بر ضد آن بودند .فریدمن
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معتقد است این کنفرانس نقطه عطفی بود در پایان یافتن قانون خدمت وظیفه (میلتون

فریدمن.)1960 ،

ویلیام مکلینگ اقتصاددان در یادداشت معروفی در این رابطه نوشت« :هر دولتی برای

انجام اهدافش چه راهسازی باشد یا تشکیل یک ارتش ،ضرورتا دو راه بیشدتر ندارد.

دولت میتواند ابزار را از مالکیت بخش خصوصی بیرون آورد و مردم را مجبور کند تا
آن کار را انجام دهند یا آنکه خود با خرید وسایل و نیروی کار ،آن هدف را محقق کند.

در گزینه اول تنها برخشی از مردم که مالک آن ابزار خاص هستند و افرادی که مجبور

میشوند برای دولت کار کنند ،هزینه پروژه مورد نظر دولت را میدهند .آنها برای انجام
پروژه مالیات میدهند اما مالیاتی خاص که پولی نیست اما در راه دوم همه مردم هزینه

کاال و خدمات را میدهند .بنیامین فرانکلین بیش از  200سال پیش نشان داده بود که اجبار
افراد بهکاری خاص چگونه ایجاد مالیاتی مخفی میکند و آن را غیرقانونی دانسته بود».

برگرداندن این قانون شده است ،اقتصاددانان در خط مقدم مبارزه با این مباحث بودهاند.
از جمله این اقتصاددانان میتوان به پل هوگان متخصص نیروی کار در ارتش و استیون
سایلک ،اقتصاددان در نیروی دریایی ایاالت متحده اشاره کرد .امروزه خود ارتش بیش از

همه مخالف سرباز وظیفه است .این کاری بود که با همت اقتصاددانان صورت پذیرفت.
(میلتون فریدمن.)1960 ،

خدمت سربازی در ایران

با این حال ،مدتی طول کشید تا این ایده در ایران نیز به اجرا گذاشته شود .نخستین

بار در ایران در  16خرداد  1304هجری شمسی ( 1905میالدی) و در زمان حکومت
رضاخان بود که نظام وظیفه عمومی به تصویب رسید و شکل قانون به خود گرفت .طی

این دوره خدمت سربازی در ایران در عمر  88ساله خود نامهای مختلفی مانند محافظ،
گارد جاویدان ،یاران فناناپذیر ،قزلباش ،قوای محلی ،تفنگچی لر ،قوللر ،نسقچی لر،

سپاهیان ایالت و قوای والیتی به خود گرفته است اما نکته مهم در این میان ضرورت

خدمت سربازی و به اصطالح سربازگیری بوده که همواره بر آن تاکید میشده است
(محمد رضايي.)1391 ،

روش شناسي تحقيق

بـررسي عوامل فردي ،محيطي و سازماني فـرار از خدمت سربازی

پس از لغو قانون وظیفه در ایاالت متحده تا به امروز هر گاه کمی بحث در مورد

این تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی و روش بکار رفته در این تحقیق از نوع توصیفی

و تحلیلی است که به صورت مقطعی انجام شده است .این تحقیق به لحاظ کاربردی

از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ سطح تحلیل انوع توصیفی همبستگی میباشد .در
پژوهش حاضر برای جمعآوری اطالعات ابتدا مطالعات کتابخانهای به منظور کسب

شناخت کافی از مفهوم نظری و عملی با عنایت به منابع تحقیقاتی و تئوریک موجود
صورت پذیرفت در مرحله دوم به صورت میدانی اطالعات به طور کامل جمعآوری
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گردید .در این تحقیق پرسشنامهای با سؤاالت بسته در قالب  77سؤال کلی و جامع تهیه
و بین سربازان وظیفه کالنتری ،پاسگاه و قرارگاه انتظامی سطح استان كرمان در سال
 1394توزيع گرديد .جامعه آماری این تحقیق کلیه سربازان وظیفه در حال خدمت در

فرماندهی انتظامی استان کرمان است ( )n=4000است که بر اساس جدول کوکران و

مورگان تعداد ( )n=350که برای اطمینان تعداد  380پرسشنامه توزیع که در نهایت تعداد
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 366پرسشنامه تمکیل شده دریافت گردید.

يافته هاي تحقيق

دادههای حاصل از تحقیق نشان ميدهد 31/1 ،درصد از پاسخگویان در رده سنی

 18الی  21سال 33/1 ،درصد در رده سنی  21الی  26/5 ،24درصد از پاسخگویان در

رده سنی  24الی 27سال 7/7 ،درصد در رده سنی  27الی 1/1 ،30درصد از پاسخگویان

در رده سنی  30الی 35سال و  0/5درصد افراد در رده سنی باالتر از  45سال هستند.

همچنين از جامعه آماري  366فرد مورد بررسی شده تعداد  4نفر بیسواد 66 ،نفر زیر
دیپلم 99 ،نفر دیپلم 40 ،نفر فوق دیپلم 125 ،نفر لیسانس 30 ،نفر فوق لیسانس و  2نفر
دارای مدرک دکتری هستند و  146نفر دارای خدمت یک تا شش ماه 127 ،نفر دارای

خدمت  6تا  12ماه 71 ،نفر دارای خدمت  12تا  18ماه و  22نفر دارای خدمت  18تا
 24ماه میباشند.

فرضيه :تأثير عوامل فردي بر فرار از خدمت سربازي

 :H0بین عوامل فردی تأثيرگذار بر فرار از خدمت سربازان با فرار از خدمت رابطه

وجود ندارد.

 :H1بین عوامل فردی تأثيرگذار بر فرار از خدمت سربازان با فرار از خدمت رابطه

وجود دارد.

با توجه به این که  p-valueبه دست آمده در آزمون ( )0/00کمتر از سطح معنی داری

 0/0 5میباشد ،فرض صفر رد میشود .بر همین اساس و با توجه به مثبت بودن ضرایب
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آزمونهای اسپیرمن میتوان گفت بین عوامل فردی تأثيرگذار بر فرار از خدمت سربازان
با فرار از خدمت رابطه وجود دارد.

فرضيه :تأثير عوامل محيطي بر فرار از خدمت سربازي

 :H0بین عوامل محیطی تأثيرگذار بر فرار از خدمت سربازان با فرار از خدمت رابطه

وجود ندارد.

 H1بین عوامل محیطی تأثيرگذار بر فرار از خدمت سربازان با فرار از خدمت رابطه

وجود دارد.

داری  0/0 5میباشد ،فرض صفر رد میشود .بر همین اساس و با توجه به مثبت

بودن ضرایب آزمونهای اسپیرمن میتوان گفت بین عوامل محیطی تأثيرگذار بر فرار از
خدمت سربازان با فرار از خدمت رابطه وجود دارد.

فرضيه :تأثير عوامل سازماني بر فرار از خدمت سربازي

 :H0بین عوامل سازمانی تأثيرگذار بر فرار از خدمت سربازان با فرار از خدمت رابطه

وجود ندارد.

 :H1بین عوامل سازمانی تأثيرگذار بر فرار از خدمت سربازان با فرار از خدمت رابطه

وجود دارد.

با توجه به این که  p-valueبه دست آمده در آزمون ( )0/00کمتر از سطح معنی

داری  0/0 5میباشد ،فرض صفر رد میشود .بر همین اساس و با توجه به مثبت

بودن ضرایب آزمونهای پیرسون میتوان گفت بین عوامل سازمانی تأثيرگذار بر فرار از
خدمت سربازان با فرار از خدمت رابطه وجود دارد.

بحث و نتيجه گيري

یافتههای تحقیق نشانی میدهدمهمترین عوامل تأثیر گذار در فرار از خدمت سربازی

در بین کارکنان وظیفه بر اساس هر یک از شاخصهای تعیین شده در این تحقیق

بهترتیب عبارتند از:

بـررسي عوامل فردي ،محيطي و سازماني فـرار از خدمت سربازی

با توجه به این که  p-valueبه دست آمده در آزمون ( )0/00کمتر از سطح معنی
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عوامل فردی تأثیر گذار بر فرار از خدمت سربازی

باال بودن سن افراد در زمان خدمت ،ميزان تحصيالت ،متأهل بودن ،مجرد بودن ،اعتياد

به مواد مخدر (سنتي -صنعتي) ،ميزان اعتقادات ديني و مذهبي ،وابستگي بيش از حد به

خانواده ،سهلانگاري در انجام وظيفه و بيهوده انگاشتن خدمت ،سنوات خدمت سربازي،
بيماري اعضاء خانواده ،عدم سالمت جسميو بيماري فرد ،داشتن شغل و درآمد قبل از
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خدمت سربازي ،وابستگي عاطفي به فردي كه در آينده قصد ازدواج با او را دارد ،عدم
آشنايي با آيين نامههاي انضباطي (در صورت معرفي خود فرد قبل از غيبت  60روز،
فرار از خدمت محسوب نميشود و بيش از  60روز براي كاركنان وظيفه فرار محسوب

ميشود) از بین عوامل مطرح شده در این تحقیق بهترتیب از بین عوامل فردی ،از منظر

سربازان وظیفه شاغل در فرماندهی انتظامی استان کرمان عوامل زیر در اولیت است:
متاهل بودن ،اعتياد به مواد مخدر (سنتي -صنعتي) ،بيماري اعضاء خانواده ،عوامل محيطي

تأثيرگذار بر فرار از خدمت سربازان.

سختي خدمت در مناطق محروم و صعب المعيشه ،سختي خدمت در مناطق عملياتي

و خطرات ناشي از برخورد با اشرار و گروهکهایتروريستي و معاند ،كمبود امكانات

رفاهي در یگانهای خدمتي ،فاصله دور محل خدمت تا محل سكونت ،تفاوت محيط

خدمت به لحاظ بافت خاص هر يك از نيروها ويگانها ،وجود تفاوت فرهنگي ميان
كاركنان در محيط كاري ،حضور مستمر در محل خدمت و كمبود مرخصي ،بدي آب
و هوا ،فقدان وضعيت مطلوب بهداشتي در محل خدمت ،تغذيه نامناسب و پايين بودن

كيفيت تغذيه ،عدم جابجايي و تعديل به موقع نيروها در منطقه عملياتي ،نامناسب بودن

محيط خدمتي و مأموریتی از لحاظ امكانات اوليه زيستي ،عدم سازش فرد با محيط
اجتماعي.

از بین عوامل مطرح شده در این تحقیق بهترتیب از بین عوامل محیطی ،از منظر

سربازان وظیفه شاغل در فرماندهی انتظامی استان کرمان عوامل زیر در اولیت است:
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سختي خدمت در مناطق محروم و صعب المعيشه ،سختي خدمت در مناطق عملياتي

و خطرات ناشي از برخورد با اشرار و گروهکهایتروريستي و معاند ،حضور مستمر در

محل خدمت و كمبود مرخصي.

عوامل سازماني تأثير گذار بر فرار از خدمت سربازان

امکانات موجود جهت پر نمودن اوقات فراغت ،حجم باالی کار و فشار ناشي از آن

در ناجا ،خستگی بیش از حد و انجام کار زیاد ،متناسب نبودن تجهیزات و امکانات،

عدم سیستم بهکارگیری و تقسیم بندی مناسب ،كمبود آموزش مناسب ،عدم رسيدگي

به موقع به تخلفات و غيبت سربازان وظيفه ،كافي نبودن حقوق سربازي با هزینههای
زندگي ،تبعيض در بين سربازان و تشويق و تنبیههای ناعادالنه ،تحميل وظايف خارج از
حد توان به سربازان وظيفه ،عدم چرخش و اجراي به موقع طرح تعديل كاركنان ،اعمال
برخي از سربازان و تحقير و تمسخر در مأل عام ،عدم توجه به خواستههای به حق و

قانوني سربازان وظيفه ،احساس مسئوليت ،تنش و استرس كار ،آزار و اذيت توسط ساير
سربازان.

از بین عوامل مطرح شده در این تحقیق بهترتیب از بین عوامل سازمانی ،از منظر

سربازان وظیفه شاغل در فرماندهی انتظامی استان کرمان عوامل زیر در اولیت است:

تبعيض در بين سربازان و تشويق و تنبیههای ناعادالنه ،تحميل وظايف خارج از حد توان
به سربازان وظيفه ،عدم توجه به خواستههای به حق و قانوني سربازان وظيفه.

در مجموع نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که فرار از خدمت معلول عوامل

متعددی نظیر فردی ،محیطی ،سازمانی است .که در بین عوامل فردی؛ متاهل بودن ،اعتياد
به مواد مخدر (سنتي -صنعتي) ،بيماري اعضاء خانواده ،در بین عوامل محیطی؛ سختي

خدمت در مناطق محروم و صعب المعيشه ،سختي خدمت در مناطق عملياتي و خطرات
ناشي از برخورد با اشرار و گروهکهایتروريستي و معاند ،حضور مستمر در محل

خدمت و كمبود مرخصي و در بین عوامل سازمانی؛ تبعيض در بين سربازان و تشويق
و تنبیههای ناعادالنه ،تحميل وظايف خارج از حد توان به سربازان وظيفه ،عدم توجه به
خواستههای به حق و قانوني سربازان وظيفه مهمترين عوامل ميباشند.

پیشنهادات

بـررسي عوامل فردي ،محيطي و سازماني فـرار از خدمت سربازی

بیمورد محبتها در بحث بخشش اضافه خدمت سربازان ،بیاحترامی به شخصيت

با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل آمارهای دادههای پژوهش و به منظور

دست یابی به راه حلهای اثر بخش جهت پیشگیری از فرار خدمت سربازان وظیفه،

میتوان به راهکارها و پیشنهادات ذیل اشاره کرد:

عوامل ساختار سازمانی به عنوان یکی ازمهمترین عوامل و مؤلفههای فرار از خدمت

سربازان در ناجا ،قابل توجه است که پیشنهاد میگردد در خصوص ساختار ،قوانین و
مقررات تجدید نظر صورت پذیرد .به بیان دیگر ،توجه دقیق در بهکارگیری صحیح
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سربازان وظیفه در مشاغل مختلف ،با در نظر گرفتن پیشینهی تخصصی و تجربی آنها،
نظارت و بازرسی به موقع و نظامند و کنترل جدی بر دستورالعملها ،اجرای دقیق

قوانین و مقررات در برخورد با سربازانی که دارای سابقه فرار میباشند ،جلوگیری از

بهکارگیری سربازان بیش از حد استانداردهای معمول ،یکسان سازی و ایجاد وحدت
رویه در برخورد رفتاری فرماندهان با سربازان ،برخورد غیر سلیقهای با سربازان و کاهش
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تبعیضهای رفتاری در میان سربازان و بهکارگیری آنان متناسب با تخصصشان ،از دیگر
راهکارهای موثر در پیشگیری از فرار سربازان وظیفه در اثر عامل ساختار سازمانی است.

در خصوص عوامل فردی فرار از خدمت سربازان ،پیشنهاد میگردد به مسایل و

مشکالت فردی و درونی سربازان ،توجه بیشتری شود ،در نتیجه شناسایی این گونه
مسایل و توجه ویژه به آنها ،میتوان مسایل شخصیتی سربازان را مورد واکاوی و تحلیل
قرار داد.

عوامل محیطی به عنوان دومين موضوع مطرح میشود .بنابراین رتبه بندی یگانهای

خدمتی با توجه به نوع فعالیت و محل ارائه خدمات به منظور در نظر گرفتن تجهیزات
و امکانات و همچنین توجه فرماندهان به محل سکونت و سرکشی و کنترل مستقیم یا
غیرمستقیم به منظور برطرف نمودن مشکالت آنان در طول خدمت ،میتواند تا حدودی

از بروز فرار سربازان پیشگیری نماید.
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