








شيوه هاي خوشايندسازي خدمت سربازي )بررسي نظرات مردم تهران(
دکتر فریبا شایگان 

استخراج نقشه دانشی و مهارتی مديريت مالی شخصی و ارائه راهبردی برای 
سربازان وظيفه
روح الله ابوجعفری  / مصطفی محبی مجد

افزايش جذابيت در جامعه و نشاط دورۀ سربازی، رويکرد و روش
علی اصغر آقاباالزاده 

آموزش کارآفرينی دردوران سربازی: الگوها و روش ها
نبی اله دهقان  / حمیدرضا میالنی نژاد

جمهوری  ملی  امنيت  ارتقای  بر  آن  تأثير  و  وظيفه  کارکنان  مهارت آموزی 
اسالمی ايران
محسن مرادیان

فرصت های کارآفرينی در دوران سربازی، الزامات اقتصادی و شغلی
مهران کشتکار هرانکی

جايگاه فناوری های نوين در ارتقای کيفيت مهارت آموزی سربازان
مرا فتح اله شمسایی زفرقندی 

بدنۀ  دانشگاه،  مثلث  تعامل  با  جوانان  پايدار  اشتغال  برای  الگويی  ارائه 
مردمی و نيروهای مسلح
حمیدرضا ضرغامی

اشتغال زايی  و  خالقيت  بهبود  در  پادگان ها  مهارت آموزی  مديريت  نقش 
کارکنان وظيفه)سربازان(
کامل روزرخ  /  آزاد ویسی 
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تبيين نقش مهارت آموزی در شخصيت اجتماعی و دوران پساخدمت کارکنان وظيفه
احمد طهری / عنایت الله مومنی 

تبيين نقش خدمت وظيفه عمومی بر ارتقای مهارت های فردی، اجتماعی و 
فرهنگی سربازان

حجت اله واعظی نژاد / سید مجتبی موسوی نقابی / مرتضی انوشه

تأثير به کارگيری مديريت دانش در بهره وری کارکنان وظيفه صفی و ستادی
سید محمد حسینی  /  سعید سیاوشی شاه عنایتی 

بررسی جنبه های مثبت و منفی دوران خدمت سربازی با رويکرد افزايش شادی 
و نشاط سربازان، راهکارها و روش ها

محمد نیک بخت / داود نیک بخت 

بررسی نقش تعديل گر آموزش های معرفتی در رابطه بين دينداری و توسعه 
شايستگی های مهارتی سربازان  

علی صیادی

در  علمی  مختلف  رشته های  تکميلی  تحصيالت  دارای  وظيفه  کارکنان  نقش 
پيشرفت فناوری نانو با هدف پدافند جنگ های نسل چهارم

آرش باقری

از  پس  خدمت،  ضمن  خدمت،  از  )پيش  سربازی  دوره  زيسته  تجربه  بررسی 
خدمت( از منظر سربازان فارغ التحصيل کارشناسی ارشد و دکتری

سهراب فرج خواه 

آموزش کارآفرينی در دوران سربازی، الگوها و روش ها» مبتنی بر توانمندی های 
دانشگاه فنی وحرفه ای«

فرهاد پردخته / فاطمه محمدی

بررسی ارتباط عوامل انگيزشی و توسعه مهارت آموزی سربازان 
)مطالعه موردی: سربازان تيپ»الزهرا« سپاه تهران(

امین عباسی 

سربازان  اشتغال زايی  بر  خدمت  دوره  طول  در  مهارت آموزی  مؤثر  عوامل  بررسی 
)مطالعه موردی: سربازان تيپ »الزهرا« سپاه تهران(

سعید موسوی جهانی 

در  به کارگيری و مهارت آموزی پاسدار وظيفه  بررسی آسيب شناختی پذيرش، 
سازمان نيروی مسلح سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايران

مجتبی صفاری بادی / عرفان اسماعیل زاده کاکرودی

رابطه مهارت آموزی دوره سربازی با اشتغال، رويکرد و الزامات
امیر اصالنی / سیده وانیا مصطفوی

)سربازان(  بر مهارت آموزی کارکنان وظيفه  پيشران های کليدی مؤثر  تحليل 
جهت فراهم کردن بسترهای اشتغا ل زا
حمدالله سجاسی قیداری / سیدرضا حسینی کهنوج 
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خدمت وظيفه عمومی؛ اشتغال و کارآفرينی
حسین انصاری فرد  

تأثير آموزش های مهارتی در روند توسعه اجتماعی پادگان های شــهر کـرمان
مهناز نجیب زاده وامق آبادی

سربازی مهارت محور با رويکرد پيشبرد و بهره وری اقتصادی کشور
امیر سالمتی / زانیار تکمر / امیر عباسپورکامیاب  / مهرگان شکیبا  

اهميت مهارت آموزی در سربازان وظيفه
رضا احمدی 

الزامات و راهکارهای تبديل دوران خدمت سربازی به فرصت های مهارت افزايی 
و کارآفرينی  
امید دیمی

سرمايه انسانی و کارآفرينی درآموزش فني وحرفه اي کارکنان وظيفه با رويکرد 
SWOT اقتصاد مقاومتی مبتنی بر مدل
وحید بهروز / حامد بهروز  / عارف بهروز 

نقش مهارت آموزی سربازان در توسعه و بهره ور شدن اقتصاد کشور
پرویز کریم نژاد / امیر نجفی  

شناسـايی و تبييـن راهبردهـا و راه کارهـای پـرورش سـربازان کارآفريـن بـرای 
نقش آفرينـی اقتصـادی پـس از طـی دوران سـربازی
محمد حق شناس گرگابی / سید علی موسوی

اسـتفاده از فرصت هـای خدمـت سـربازی در عرصـه توسـعه متـوازن اقتصادی 
کشـور: توسـعه بنگاه هـای کوچک و متوسـط
سید مجتبی موسوي نقابي / حجت اله واعظي نژاد  / مرتضي انوشه  

بررسی نيازهای آموزش کارآفرينی کارکنان وظيفه با رويکرد اقتصاد مقاومتی  )مورد 
مطالعه: سازمان بسيج مستضعفين(
مهدی رحمانیان کوشککی  / حمیدرضا مختاری نژاد 

بررسی نقش مهارت آموزی های دوران سربازی بر ارتقای سالمت روانی افراد در 
زندگی اجتماعی
مریم نوری

مهارت آموزی سربازان و ارتقای امنيت ملی
رسول اسفندیاری

بررسی اثربخشی مهارت آموزی مبتنی بر سبک زندگی ايرانی ـ اسالمی
علی محمدی 

بررسي تأثير شايستگي بر مهارت های حرفه اي با نقش واسطه اي توانمندي هاي 
انتظامی  نيروی  )سربازان(  وظيفه  کارکنان  مطالعه:  مورد  سربازان  چابکي 
استان اردبيل
علی صیادی قوجه بگلو
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افزايش جذابيت در جامعه و نشاط دوره خدمت سربازی، رويکردها و روش ها
بهزاد همتی

کارآفرينی و و ايجاد کسب وکار در دوران خدمت سربازی
امیر اصالنی /  سجاد مظفری  

تأثير فناوری اطالعات و ارتباطات بر ارتقای کيفيت مهارت آموزی سربازان  )مطالعه 
موردی: سربازان تيپ الزهرا سپاه تهران(

سعید موسوی جهانی 

در  وظيفه  کارکنان  تعهدسازمانی  و  ارگانيکی  توانمندسازی  رابطه  بررسی 
ارتش جمهوری اسالمی ايران

ناصر عباس زاده  /  سید حسن حسینی /  مهدی صمیمی 

کيفيت  بهبود  جهت  نوين  فناوری های  توسعه  راستای  در  راهکارهايی  ارائه 
خدمت سربازی

ساسان برهلیا  /  حمید علیزاده 

رابطه مهارت آموزی با اشتغال سربازان، رويکردها و الزامات مبتنی بر بازار کار
محمود توحیدی مقدم / سید سهیل قائم مقامی /  پیمان فقیه فرد

آموزش کار آفرينی در دوران سربازی، الگوها و روش ها
آزاد ویسی

اثربخشی آموزش مهارت های تابآوری بر سالمتروان سربازان
سعید سیاوشی شاه عنایتی 

مهارت آموزی سربازان؛ بررسی پيامدها و راه کارها
امین الماسی  

مهارت آموزی کارکنان وظيفه و سياست های کلی اقتصاد مقاومتی
رسول صفی زاده  

ضرورت بهره گيری از دانش و مهارت سربازان در نيروهای مسلح
فریدون عبدی /  امید رحمانی  

کارآفرينی فرهنگی سربازان در راستای توسعه فرهنگ اسالمی در کشور
سید امین حسینی نسب  

ارتقای مهارت آموزی درسربازی، الزامات، روش ها و راه کارها
رضا سنگری 

خانواده  و  سربازی(  شغل)خدمت  بين  تعارضات  مفهومی  مدل  طراحی 
بر تمايل به ترک خدمت کارکنان )سربازان وظيفه( مورد مطالعه: سازمان 

بسيج دانشجويی استان يزد  
وحید محمودی میرهاشم

روش های مؤثر بر افزايش جذابيت و نشاط دوره خدمت سربازی در جامعه
علی بیکی

الزامات، روش  ها و راهکارهای مهارت آموزی مؤثر کارکنان وظيفه
محمدرضا حسینی  /  یوسف هاشمی پور  /  مائده هاشمی پور   
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آموزش کارآفرينی در دوران سربازی، فرصت ها و چالش های پيش رو
 سعید مالئی / محمد کاظمی نصرآبادی  

نقش مهارت آموزی سربازان در توسعه و بهره ورشدن اقتصاد کشور
حمید رجب پور    

نقش انديشه ورزی در مهارت اندوزی سربازان و توسعه فرهنگیـ  اجتماعی کشور
سجاد حاج علی /  سید محمود کمال آرا 

حين  در  وظيفه  کارکنان  مهارت آموزی  ارتقای  راهکارهای  ارزيابی  و  بررسی 
خدمت سربازی
رحمان قزل

برای  تأمين منابع  در سوی  راهی  دانش بنيان،  در شرکت های  به کارگيری سربازان 
شرکت های دانش بنيان و توسعه اقتصادی کشور   
پیام داغانی

خدمت سربازی، هويت و امنيت
سعیدغالمی / مرتضی نوری شکر تو 

الزامات، روش  ها و راهکارهای ارتقای مهارت آموزی سربازان
بهبود محمدزاده / یعقوب نماینده  / علی عبدلی

وظيفه  کارکنان  مسئوليت پذيری  ارتقای  راهکارهای  و  چالش ها  ارزيابی 
نيروهای مسلح در مهارت آموزی برای ارتقای امنيت ملی
امیردارایی

نقش قوانين ايران در پرورش سربازان مهارت آموز و بانشاط
محمد حسن حسن زاده محمدی

تحليل موضوعی و ترسيم نقشه علمی سه دهه مطالعات بين المللی آموزش 
کارکنان نظامی
صادق مشتاقی کوجل  / ابوذر رمضانی  / محمدحسین یکتاکوشالی 

بررسی نقش روحيه نظامی گری و مهارت آموزی سربازان در برقراری و ارتقای 
امنيت ملی
مهدی مظفری/ کلثوم روشن قیاس / احمد اشرفی / مهدی محمودی

پارادايم ارتقای کيفيت و اثربخشی مهارت آموزی کارکنان وظيفه
حاج امان یلمه / شهرام شکوفیان

تأثير وضعيت روحية کاری و آمادگی جسمانی سربازان در عملکرد و بهره وری 
آنان )مطالعه موردی: شهرستان اروميه(
احسان فیاضی /  آرش میرترابی

 تأثير خدمت سربازی بر بهبود مهارت های رايانه ای، ارتباطی، اداری و فنی سربازان   

احسان توکلی  /  محمدرضا نوروزی
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نيروی  تربيت  جهت  دام پروری  کشاورزی،  گردشگری،  در  شغل  ايجاد  بررسی 
کارآفرين از بين سربازان وظيفه نيروهای مسلح

امیر اصالنی /   یونس یعقوبی ممقانی

بررسی ابعاد تأثيرگذاری زيست واليی بسيج در افزايش مهارت های سربازان: 
رويکردی تمدنی

هادی غیاثی  

بررسي تأثير رشد مهارت آموزي و اشتغال سربازان وظيفه بر امنيت اجتماعي
سیامک مسعودی

بررسی تأثير آموزش نظام وظيفه عمومی بر مهارت های شخصيتی سربازان
سیامک مسعودی 

بررسی آسيب های اجتماعی و روانی دوران خدمت سربازی و اثرات آن بر زندگی پس 
از خدمت سربازی

خسرو خسروی / /نریمان حاتمي میالنلو

بررسی تأثير توسعه جذابيت خدمت مقدس سربازی بر ارتقای روحيه نشاط و 
شادی سرباز

مسلم احسانی

بررسی  هايی در جهت بهبود مشکالت اقتصادی و روانی سربازان،کارکردها و 
پيشنهادها

علیرضا روح بخش 

مهارت آموزی سربازان؛ توسعه فرهنگی و اجتماعی
سیدمحمدرضا میرطالبیان /  سیدیوسف هاشمی  / سیدمهدی میرفتحی / محمدرضا پورکار / سهیل طالش مرادی  

بررسی سازوکارهای انگيزش کارکنان وظيفه جهت مهارت آموزی
مجید مطهری نیا /  سیامک طهماسبی 

رابطه مهارت آموزی و اشتغال، رويکردها و الزامات
هادی فخاری  

بررسی پيامدها و کارکردهای آموزش های مهارتی بر سربازان آموزشی پادگان 
شهيد خرازی اصفهان در سال 1396

مریم فریور  /  سیدپرویز موسوی 
آموزش کارآفرينی در دوران سربازی، الگوها و روش ها

امید دهقانی  

تحليلی بر نقش فرمانده گروهان در پرورش توان دفاعی سربازان تحت امر در 
راستای توسعه فرهنگ دفاعی در جامعه

فریدون عبدی /  امید رحمانی  

ارائه الگوی ارتقای مهارت آموزی کارکنان وظيفه در يک سازمان نظامی  
اکبر پیوسته / حسن قالوندی  /  مهدی رحیمی آذر 

در  مناسب  طرحی  ارائه  جهت  سربازی  مختلف  الگوهای  بررسی  و  مقايسه 
راستای بهره وری و ايجاد اشتغال مناسب برای سربازان پس از خدمت

شهریار آذرفر 
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بر  مبتني  وظيفه  کارکنان  مهارت آموزی  در  نوين  تکنولوژی های  نقش 
آموزش های فناورانه و ارتباطات نوين
امین بهاری سعدی ./  محمد کاظم باقری    

چگونگی مهارت آموزی سربازان وظيفه پيش از خدمت و حين خدمت
فریدون محمدی

تحليل نقش فناوری واقعيت مجازی در ارتقای کيفيت برنامه های آموزش 
نظامی و صنعتی
بهروز رضا سروش  /  مهرداد رفیعی / سیدیوسف هاشمی /  محمدرضا پورکار  / سیدمحمدرضا میرطالبیان     

ارائه چارچوب پيشنهادي مهارت های آموزش پذير در دوره سربازی مبتنی بر نياز بازار 
کار با تأکيد بر نقش نيروهای متخصص بسيجی
 اکبر پیوسته / حسن قالوندی / مهدی رحیمی آذر 

آن ها   بر توسعه مهارت آموز ی  رضايتمندی سربازان  و  پاداش  تأثير    بررسی 

)مطالعه موردی: خودکفايی نيروی دريايی سپاه(
حامد جراحی مقدم

روش های آموزش کارآفرينی در دوران مقدس سربازی
مهدی هّمتی 

بررسی فناوری های نوين مؤثر در مهارت آموزی سربازان
محسن قاسمی 

نقش مهارت آموزی اشتغال زا سربازان در کارآفرينی، رشد و توسعه اقتصادی
سید مهیار معصومی امیری

فناوری نانو و مهارت آموزی: استفاده از ظرفيت های نظامی نانو با توسعه 
منابع انسانی
شهریار کاظمی آذر 

رابطه بين مهارت آموزی با اشتغال و کار آفرينی )مطالعه موردی: سربازان 
وظيفه تيپ نيروی مخصوص 110 سلمان فارسی(
حمیدآریا 

تأثير مهارت های کارآفرينی و قابليت های نوآوری ضمن خدمت در کارکنان 
وظيفه نيروهای مسلح بر ايجاد اشتغال پس از خدمت
محمدرضا گل جویی

بررسی نقش فناوری اطالعات در ارتقای کيفيت زندگی کاری سربازان )مطالعه 
موردی سربازان وظيفه شهرستان البرز(
متین السادات نصری /  محرمعلی بلباسی  /  مسعود مطهری فرد  /  ایرج محمدی 

تبيين تأثيرگذاری مهارت ورزی سربازان با زندگی بعد از خدمت آنان
روش هاي افزايش نشاط و رضايت شغلی سربازان از ديدگاه مردم
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98

99

100

 
102

103

 
104

105

106

107

108

109

110

111
112



بررسی داليل بی انگيزگی جوانان نسبت به انجام خدمت سربازی و ارائه راهکار 
برای کاهش آن

محمد جواد اکبری 

رابطه مهارت های آموزشی سربازان و ارتقای امنيت ملی
افزايش جذابيت دوره سربازی در جامعه
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بررسی ميزان اثربخشی آموزش و توانمندی سربازان در دوره آموزشی و ارائه 
راهکارهای بهبود آن

حمید لک

کاهش  به  کمک رساندن  و  کارآفرينی  اشتغال،  ايجاد  در  سربازی  نقش 
هزينه های دولت پس از خدمت سربازی

رامین کاظمی  

مهارت محوری در نظام تربيت و آموزش نيروهای مسلح در وضعيت موجود 
و وضعيت مطلوب

آرمین مهدیانی / محمد علی امیرآبادی 

ساماندهی تخصص و به کارگيری بهينه کارکنان وظيفه
علیرضا ریاضی / رضا معصومی دزقی  

روش های نوين آموزش کارآفرينی در دوران سربازی
امیرمهدی قاسمی  
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علی علی بیگی نژاد

بررسي تأثير دوره های آموزش سربازی بر سالمت روانی سربازان
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مهارت های آموزش پذير در دوره سربازی مبتنی بر نياز فعلی و آينده بازار کار
 سیدمحمدرضاسادات پور 

  نقش فناوری های جديد از جمله اينترنت در فرايند ياددهی و يادگيری مهارت آموزان

احمد عزیزی /  محسن ساریخانی خّرمی

آموزش کارآفرينی دانش بنيان در دوران سربازی، با هدف ايجاد استارتاپ ها
سید هادی رضوی / عباس بابایی 

نقش کارآفرينی و مهارت آموزِی هدفمند سربازان وظيفه در توسعة اشتغال 
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نقش و اثرات مهارت آموزی سربازان وظيفه و بررسی علل و نتايج آن در رونق 
وضعيت اقتصادی کشور
مرتضی رجایی جعفرآباد / محسن پیره 

ايجاد  در  آن  و نقش  بر اهميت دوره های مهارت آموزی فنی وحرفه ای  مروری 
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 مدل سازی رياضياتی برای دستيابی به ميزان بازده آموزش سربازان و پيش بينی آن 
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مجازی و شادکامی سربازان
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مینا حقی/ محمود یوسفیان  
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شيوه هاي خوشايندسازي خدمت سربازي )بررسي نظرات مردم تهران(

آمـوزش فنـون رزمـي و دفاعـي با عنوان »خدمت سـربازي« در کشـور ايران براي جوانـان ضروري 

است. براي بهرهوري بهتر از اين دوران، بايد آن را براي جوانان خوشايند کرد. اين پژوهش بهدنبال 

پاسـخ گويي به اين سـؤال که چه عواملي مي تواند خدمت سـربازي را براي جوانان خوشايند سازد، به 

سراغ خانوادههاي تهراني رفت تا با گرفتن نظرات آنان راهکارهاي اجرايي به مسئوالن و فرماندهان 

ارائه دهد. روش تحقيق، پيمايشي و حجم نمونه 384 خانوادۀ تهراني شد که به شيوۀ خوشهاي چند 

مرحله اي انتخاب شدند و با پرسشنامۀ »محقق ساخته« مورد سؤال قرار گرفتند.

نتيجۀ تحقيق نشان داد که عوامل اجتماعي و آموزشي مانند توجه به سربازان، امکان ارتباط راحت 

با خانواده، لباس مناسب و نيز آموزش فنون دفاعي و نظامي و به کارگيري تخصصي آن ها، بيشترين 

تأثير را در خوشايند شدن دوران خدمت سربازي براي جوانان دارد.
واژگان کليدي: سرباز، خدمت سربازي، خوشايندسازي، عوامل اجتماعي، عوامل نظامي

چکیده

دکتر فریبا شایگان . استاد دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران    �
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ارائه  و  شخصی  مالی  مديريت  مهارتی  و  دانشی  نقشه  استخراج 
راهبردی برای سربازان وظيفه

دانش مالی شخصی به مفهوم اداره کردن اقتصادی شخصـ  خانواده است به طوری که شخص 
تصميم گير با توجه به ميزان درآمدها و هزينه های حال و آتی خود و با توجه به چرخه حيات خانواده 
بهترين تصميم را در جهت بهبود و ايجاد ثبات مالی شخصی و يا خانواده اخذ کند. اين بخش از 
دانش مالی بيان ميکند که تصميمات اقتصادی شخصی و يا خانوادگی، مانند ساير ابعاد زندگی 
افراد نيازمند داشـتن »برنامه ريزی« و »اسـتراتژی« است. با فراگير شدن آموزش مهارتهای سواد 
مالی در دنيا از يک سـو و نداشـتن متولی در کشـور از سـوی ديگر، بيش از پيش پرداختن به اين 
حوزه را با اهميت جلوه می دهد. پژوهش حاضر با پرداختن به مسـئله سـاختار و ابعاد آموزشـی و 
مهارتی سواد مالی در کشور با استفاده از روش مطالعه اسنادی و منابع کتابخانه ای سعی در تبيين 
نقشه دانش و مهارت های الزم در زمينه مديريت مالی شخصی خانوار دارد. پس از بررسی ادبيات 
مربوطه در اين حوزه و تجربيات ايران و ساير کشورها، نقشه دانشـ  مهارتی در اين زمينه استخراج 
شده و مدل همکاری نهادی ميان متوليان اين بخش با تأکيد بر نقش قرارگاه مهارت آموزی سربازان 
وظيفه و توجه بر آموزش اين مهارت در دوران قبل از دوره ضرورت سربازِی مشموالن، طراحی و 
تبيين شده است. نتايج نشان می دهد که خأل جدی در زمينه توسعه سواد مالی و مديريت مالی 
شـخصی در کشـور وجود دارد که با اسـتفاده از ترتيبات نهادی و فرصت به وجود آمده در قرارگاه 

مهارت آموزی زمينه مناسبی برای پر کردن اين خأل در کشور فراهم ميکند.
واژگان کليدی: سواد مالی، سربازان وظيفه، آموزش مالی، مديريت مالی شخصی.

چکیده

روح الله ابوجعفری . نویسنده مسئول. مدیر گروه اقتصاد دانش بنیان، پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری    �

مصطفی محبی مجد . دانشجوی دکتری اقتصاد   �
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افزايش جذابيت در جامعه و نشاط دورۀ سربازی، رويکرد و روش

خدمـت وظيفـۀ عمومی و يا با نگاهی عمومی تر، سـربازی، يکـی از چالش های جامعه در 

بين اقشـار جوان جامعه و به تبع آن خانواده-های ايشـان و مسـئوالن کشـوری اسـت. اين 

مقاله با واکاوی موضوع در قوانين کشـوری و نيروهای مسـلح در کشور و مطالعۀ تطبيقی در 

ديگـر کشـورهای جهان، زوايای گوناگون در بروز مشـکالت امروز جامعـه در اين خصوص را 

در سـازمان نيروهای مسـلح و جامعه، با توجه به تغييرات شـگرف فناوری و رشد تحصيالتی 

جوانـان و منطبـق نبـودن قوانيـن خدمت سـربازی و سـاختارهای کنونی نيروهای مسـلح و 

شرايط اجتماعی می داند و راهکارهای الزم را در راستای ايجاد جذابيت سربازی در جامعه 

و نشاط اين دوران برای جوانان ارائه داده است.

واژگان کليدی: سربازی، جامعه، قوانين و ساختار نيروهای مسلح و فناوری

چکیده

علی اصغر آقاباالزاده . دکترای علوم سیاسی و پژوهشگر حوزۀ علوم نظامی   �
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آموزش کارآفرينی دردوران سربازی: الگوها و روش ها

ساالنه حدود 400هزار نفر جوان به عنوان سرباز وارد نيروهای مسلح می شوند، لذا برنامه ريزی 
درجهت افزايش مهارت آن ها در طول خدمت سـربازی يک فرصت طاليی برای جامعه اسـت و 
می توان با يک برنامه ريزی دقيق و بهره گيری از اوقات فراغت سـربازان عزيز در حين خدمت و 
يک حرکت جمعی، به يک نتيجه برد ـ برد رسيد. از اين رو آموزش به عنوان کليد مهارت افزايی 
سـربازان می تواند نقشـی مهمی در توسـعه مهارت ها و انديشـه های کارآفرينی سـربازان جهت 
ايجـاد شـغل پايدار ايفا کند؛ چرا که تحقيقات نشـان می دهد که ويژگی هـای کارآفرينی اغلب 
اکتسـابی اسـت و نه توارثی. بنابراين اين مقاله به دنبال پاسـخ به اين سـؤال اسـت که الگوها و 
روش های مختلف آموزش کارآفرينی سـربازان ن.م کدام اسـت؟ روش تحقيق به کار رفته از نوع 
تحقيق مروری اسـت. لذا دراين تحقيق با مطالعه انواع مدل ها وروش های آموزش کارآفرينی و 
بـا عنايت به ويژگی های سـربازان )زمان کوتاه برای آموزش، سـن، مدرک تحصيلـی و...( مدل 

آموزشی سيب1 پيشنهاد شده است. 
اين مدل به پنج سطح اشاره دارد: ايده های کسب وکار خود را پرورش دهيد، کسب وکارخود 
را بهبود بخشيد، کسب وکارخود را آغاز کنيد، بازی کسب وکار، کسب وکار خود را توسعه دهيد. 

البته اين مدل می بايد متناسب با اهداف و اقتضائات نيروهای مسلح بومی سازی شود. 
واژگان کليدی: سرباز، آموزش، کارآفرينی، آموزش کارآفرينی.

1. -SIYB(Start and Improve Your Business)

چکیده

نبی اله دهقان . دانشیاردانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی   �

حمیدرضا میالنی نژاد . دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی   �
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مهارت آموزی کارکنان وظيفه و تأثير آن بر ارتقای امنيت ملی جمهوری 
اسالمی ايران

با آنکه نيروهای مسـلح کشـورها، رسـالتی درخصوص ايجاد اشـتغال نداشـته و وظيفه اصلی آنان 
دفـاع از سـرحدات و مقابلـه با دشـمنان اسـت، امـا از آنجا کـه نيروهای مسـلح ج.ا.ا. نيـروی مردمی  
هسـتند، مسـتفاد از روح قانون اساسـی می توان دريافت که يکی از رسـالت های اجتماعی نيروهای 
مسـلح،  می تواند ايجاد اشـتغال برای جوانان و کاسـتن از فشـار بيکاری در کشـور باشد. اين تحقيق 
بـا هـدف تبييـن نقش مهارت آمـوزی کارکنان وظيفه در امنيت ملی ج.ا.ا. انجام شـده و پرسـش اين 
اسـت که مهارت آموزی کارکنان وظيفه نيروهای مسـلح چه نقشـی در ارتقای امنيت ملی کشـور ايفا  
می کنـد؟ پژوهـش حاضر از نوع کاربردی بوده و به روش توصيفی و بررسـي اسـناد و مدارك علمي با 
رويکرد زمينه اي، انجام شده است. اطالعات الزم برای اين تحقيق از طريق جست وجوي کتابخانه ای 
و بانك هـاي معتبـر اطالعاتـي داخلـي و خارجـي جمـع آوري شـده اسـت و به منظـور دسـت يافتن به  
ديدگاه هاي جديد و ژرف نگري در موضوعات مرتبط با تحقيق، روش تحليل در اين تحقيق، افزون بر 
روش »تکيه بر موضوعات نظري« و »تحليل سيستماتيک« با هر دو رويکرد ژرفانگر و پهنانگر، استفاده 
از تکنيک های آمار توصيفی بوده است. نتيجۀ تحقيق نشان  می دهد که جمعيت فعال شاغل و ماهر، 
همواره به عنوان يکی از اصلی ترين عوامل قدرت دولت ها به شمار رفته و جايگاه بااليی در دکترين و 
راهبـرد دفاعی و امنيت ملی کشـورها دارد. امـا در حال حاضر، بيکاری مهم ترين تهديد امنيت ملی 
کشـور بـوده و کمک به رفع آن از طريق مهارت آمـوزی کارکنان وظيفه، يکی راه های برون رفت از اين 

معضل و تهديد بزرگ است.
واژگان کليدی: مهارت آموزی، نرخ اشتغال و بيکاری، امنيت ملی، کارکنان وظيفۀ نيروهای مسلح

چکیده

�   mohsenmoradian@hotmail.com . محسن مرادیان . استادیار دانشگاه
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 فرصت های کارآفرينی در دوران سربازی، الزامات اقتصادی و شغلی

اين مقاله به بررسی چگونگی ايجاد فرصت کارآفرينی سربازان در دوران سربازی می پردازد. 
برای دسـتيابی به اين هدف، با رويکرد کيفی و روش توصيفی تحليلی، گرد آوری اطالعات از 
طريـق مطالعـۀ کتابخانه ای انجام شـد و با جمع بندی نظرات اسـتادان و خبرگان، چهارچوب 
مناسب با در نظر گرفتن رويکرد نوآورانه در حل مسائل از يک سو و از سوی ديگر مهارت افزايی 
و افزايش روحيۀ کارآفرينی، دو معيار اساسی »شناخت مسئله« و برخورداری از »ظرفيت« الزم 

برای حل آن احصا شد.
يافته ها نشان می دهد دوران سربازی، از يک سو فرصت مناسبی برای استفاده از ظرفيت و 
توانمندی دانشـی آن ها به واسـطۀ تنوع و تکثر در ايجاد فرصت يا حل مسائل نيروهای مسلح، 
و از سـوی ديگر به واسـطۀ فراهم کردن بسـترهای الزم توسـط نيروهای مسـلح می تواند باعث 
افزايش دانش، مهارت، توانمندی و ظرفيت کارآفرينی و اشـتغال سـربازان شـود. با اين نگاه، 
ضمـن ارائه الگوی سـه مرحله ای برای توسـعۀ کارآفرينی سـربازان، شـامل بسترسـازی برای 
کارآفرينـی، هدايـت کارآفريـن در مرحلـه عمـل و نهايتـًا تثبيـت و نهادينه نمـودن کارآفرينی، 
روش های چهارگانه »پذيرش سرباز بر اساس خوداظهاری پيشين«، »پذيرش سرباز بر اساس 
جمع سـپاری باز«، » پذيرش سـرباز بر اساس جمع سپاری محدود« و »پذيرش سرباز بر اساس 

خوداظهاری پسين« به عنوان روش های جذب سربازان ارائه شد.
واژگان کليدي: کارآفرينی، سربازی، مسئله، ظرفيت، نوآوری اجتماعی، جمع سپاری

چکیده
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جايگاه فناوری های نوين در ارتقای کيفيت مهارت آموزی سربازان

بدون شک معضل بيکاری و اشتغال جوانان يکی از دغدغه های جدی در ميان خانواده ها، جوانان 
و مسئوالن کشور است. همچنين، فقدان مهارت آموزی در نظام آموزشی کشور باعث شده تا جوانان 
متناسـب با شـرايط بازار کار مهارت کافی را کسـب نکنند. دوران دو سـالۀ خدمت سـربازی فرصت 
مناسـبی اسـت تا کمبودهای مهارتی در نظام آموزشی کشـور جبران و جوانان برای ورود به بازار کار 
آماده شوند؛ به همين منظور نيروهای مسلح برای افزايش مهارت آموزی و ايجاد اشتغال پايدار اقدام 

به اجرای طرح مهارت آموزی و توانمندسازی سربازان کرده است. 
شناسايي چالش ها و قابليت های آموزش هاي مهارتي، راهبردها و راهکارهاي توسعۀ مهارت آموزي 
و اشـتغال، فرهنگ سـازي براي گسترش توجه به آموزش هاي مهارتي، فراهم کردن زمينۀ مشارکت 
سـربازان در نظـام آمـوزش مهارتي، بهبود اثربخشـي وکارآيـي آموزش هاي مهارتـي، تقويت جايگاه 
آموزش هـاي مهارتـي در بخش هـاي مختلـف نظامی بـا تأکيد بـر فناوری های نويـن از جمله اهداف 

مهمي است که در اين مقاله به آن توجه شده است.
اين پژوهش مطالع ای توصيفيـ  تحليلي اسـت که به منظور بررسـي جايگاه فناوری های نوين در 
ارتقـای کيفيـت مهارت آمـوزی سـربازان انجام پذيرفته اسـت؛ با اين هدف که سـربازان بعـد از اتمام 
دورۀ سـربازی با کسـب مهارت  فناوری های نوين وارد بازار اشـتغال شـوند و اسـتعدادهای الزم برای 
شـکوفايی را داشـته باشـند. اگر در گذشته رويکرد نيروهای مسلح، تنها اسـتفادۀ حداکثری از توان 
سـربازان در عرصۀ نظم و امنيت بوده، اما با توجه به تغيير روش ها، در سـال های اخير در اين راسـتا 

چکیده
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می بايست تالش شود تا ضمن استفاده بهينه از توان و استعداد جوان سرباز، افراد توانمندی را 
پرورش دهيم که برای کشور و جامعه اسالمی مفيد باشند. بنابراين نمی توان بر پيشرفت های 
گذشته تکيه کرده و از آينده نگری غفلت کرد و اين مهم نيازمند پايش و پويش مستمر محيطی، 
آينده پژوهی، جذب و حفظ استعدادهای نخبه و برتر و به کارگيری آن ها، کارآمدسازی مديريت، 
ارتقای بهره وری، چابک سـازی مراکز آموزشـی و استفاده از ظرفيت و استعداد سربازان نخبه 
است. همچنين، حرکت به سمت مهارت فناوری های نوين و تکيه بر استعدادها و قابليت های 
سربازان جوان به جای تمرکز صرف بر آموزش های عمومی، در درازمدت کليد رفع آسيب های 
شـکننده چون رکود، بيکاری و توسـعه نيافتگی در ميان جوانان خواهد بود. از سويی، شرايط 
در حال تحول و پيچيدۀ منطقه، سرعت پيشرفت فناوری در جهان و لزوم برخورداری از صنايع 
پويـا، انعطاف پذيـر و پيش رونـده با پشـتوانۀ قوی نيروی انسـانی خالق و نوآور در دسـتيابی به 
رشد، توسعه، آبادانی کشور ايجاب می کند که تربيت نيروي انساني خصوصًا سربازان جوان با 

آموزش فناوری های نوين کيفيت مهارت آموزی آنان را ارتقا ببخشد.
انتخـاب فنـاوری  نويـن به عنـوان يـک ضرورت در شـرايط امروز کشـور، مـا را ملزم بـه ايجاد 
تغييراتـی در نحـوه برنامه ريـزی و طراحي مهارت ها مي کند. هـدف از چنين روش بازطراحي 
و بازتعريف مهارت ها اين اسـت که سـربازان به گونه اي با الزامات و نيازهای فناوری های نوين 
هماهنگ شـوند که عملکرد فناوری های نوين بتواند ارتقای کيفيت مهارت آموزی سـربازان را 
درپی داشـته باشـد. لذا در اين تحقيق، محقق تالش کرده اسـت تا با ارزيابی شـرايط محيط 
فعاليت در کشـور و شـرايط آموزشـی سـربازان، روابط بين متغيرهای مورد مطالعه را بررسی و 
شناسايی و به روش های نوين ارتقای آموزش سربازان با استفاده از فناوری های نوين بپردازد.

واژگان کليدي: ارتقای کيفيت، سربازان، فناوری های نوين، مهارت آموزی
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ارائه الگويی برای اشتغال پايدار جوانان با تعامل مثلث دانشگاه، 
بدنۀ مردمی و نيروهای مسلح 

با توجه به جايگاه خاص اشتغال مولد و پايدار در اقتصاد مقاومتی و مطلوب نهايی نيروهای مسلح 
در طـرح مهارت-آمـوزی کارکنان وظيفه که با هدف افزايش جذابيت، نشـاط و مهارت سـربازان برای 
ورود به بازار کار و تقويت پايه های مقاومت اقتصادی است، دراين پژوهش به ارائه الگويی نوآورانه برای 
اشتغال پايدار جوانان با تعامل مثلث دانشگاهـ  داوطلبان مردمیـ  نيروهای مسلح پرداخته می شود. 
روش انجام پژوهش به شيوه ای نوآورانه و با ترکيبی از شيوه مطالعات کتابخانه ای در نظريه های به روز و 
ارزش افزا و نظرسنجی از خبرگان )با بهره برداری از اصول روش پديدارنگاری( است. الگوی ارائه شده 
بر پنج ستون اساسی استوار است که عبار ت اند از »اشتغال پايدار و مولد، تأمين مالی )سرمايه گذاری( 
جمعی، کارآفرينی اجتماعی، نوآوری باز و اسـتفاده اثربخش از دانشـگاه به عنوان نهاد انديشـه و مغز 
متفکر«. عالوه بر زيربنای قدرتمند نظری الگوی ارائه شده، اين الگو قباًل در زمانی محدود در پويشی، 
در يکـی از شـبکه های اجتماعـی و در آغاز از جمعی محدود شـروع شـده و ظرفيت های خـود را برای 
حمايت عملی بدنه جامعه تا حد بسيار مطلوبی اثبات کرده است که در روش پژوهش اشاره خواهد شد. 
با توجه به ظرفيت ها و دغدغه های عظيم موجود در ملت فهيم، وطن دوسـت و واليی ايران اسـالمی و 
وجود ظرفيت های عظيم فکری در دلسوزان متخصص دانشگاهی و نظريه های پشتيبان، اجرايی شدن 
اين الگو با حمايت از تشـکيل نهادی مردمی، می تواند گامی محکم برای ايجاد زمينه های پوياسـازی 
اقتصاد و تأمين اهداف انديشه اقتصاد مقاومتی باشد. پيشنهادات و راهکارهايی عملياتی برای تکميل 

و اجرای دقيق و استوار الگو ارائه شده است.
واژگان کليدي: اشتغال پايدار، تأمين مالی جمعی، مهارت آموزی، دانشگاه، مردم، نيروهای مسلح.

چکیده

حمیدرضا ضرغامی . استادیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهیدستاری، تهران   �



23

نقش مديريت مهارت آموزی پادگان ها در بهبود خالقيت و اشتغال زايی 
کارکنان وظيفه)سربازان(

 اين پژوهش باهدف بررسی نقش مديريت مهارت آموزی بر ارتقای خالقيت و اشتغال زايی 
مريـوان  عبـادت  متحـرک هجومـی شهيدرسـول  تيـپ 328  )سـربازان(  وظيفـه  کارکنـان 
پرداخته شده است. تحقيق حاضر ازنظر هدف، از نوع تحقيق کاربردی و ازنظر ماهيت و روش 
از نوع توصيفی- پيمايشی و هم بستگی است. ابزارهای جمع آوری اطالعات در اين پژوهش 
پرسـش نامه استاندارد مديريت دانش فونگ و چوی و پرسش نامه استاندارد خالقيت تورنس 
بود. روايی پرسـش نامه ها با روش حداقل مربعات جزئی و پايايی آن به وسـيله پايايی ترکيبی 
تأييد شده است. اطالعات با استفاده از نرم افزار Smart-PLS تجزيه وتحليل شده اند. نتايج 
تحقيق نشان داد که مديريت مهارت آموزی بر هرچهار بعد پويايی پادگان، اقتصاد مقاومتی، 
ابتکار و اشـتغال زايی تأثيرگذار بوده اسـت و بيشـترين تأثير را بر مؤلفه اشتغال زايی با ضريب 
مسـير 0/54 داشـته اسـت و پس ازآن به ترتيب اقتصاد مقاومتی، ابتکار و پويايی پادگان قرار 
داشته اند؛ بنابراين با بهبود مديريت مهارت آموزی در پادگان ها، اشتغال زايی کارکنان وظيفه 
)سربازان( پس از پايان خدمت سربازی به ميزان شايان  توجهی افزايش می يابد که بااستفاده 
از طرح پيشنهادی سکا )سربازان کارآفرين( که در چهار فاز و به صورت اينفوگرافی ارائه شده 

است، می توان به مقدار زيادی به اين هدف نزديک شد.
واژگان کليـدي: خدمـت سـربازی، مهارت آموزی، طرح سـکا، اقتصاد مقاومتـی، نرم افزار 

Smart-PLS

چکیده
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تبيين نقش مهارت آموزی در شخصيت اجتماعی و دوران پساخدمت 
کارکنان وظيفه

خدمت سربازی در ايران به عنوان دورة ضروری مطرح است. ايران جزو معدود کشورهايی است 
کـه در آن خدمـت سـربازی بـرای عموم مردان اجباری و در بين کشـورهای منطقه بيشـترين زمان 
خدمت سربازی را داراست. نيروی انسانی جوان برای هر کشوری ثروت محسوب می شود. نيروی 
انسـانی جوان می تواند به عنوان يک فرصت انواع تهديدات را با فعاليت اقتصادی چشـمگير خود 
دفـع کنـد و بـا انـرژی و خالقيت روح تازه ای به اجتماعات بشـری و اقتصاد کشـور ببخشـد. امروزه 
به  رغم پيشـرفت هاي علمي و فناوري، رکن اساسـي هر کشـور را نيروی انسـاني تشکيل مي دهد و 
بيش از 90درصد اين نيروی انسـانی بهترين دوران زندگی خود را در نيروهای مسـلح سپری کرده 
و آموزه هـای آن هـا در طـول خدمـت سـربازی، دوران پسـاخدمتی آن ها و آينده ايشـان در جامعه را 
رقم می زند. يکی از مهم ترين مسائل امروز سربازان موضوع مهارت آموزی و اشتغال آن هاست. اين 
پژوهـش بـا رويکردی توصيفیـ  تحليلی با اسـتفاده از مصاحبه با صاحب نظـران و خبرگان اين امر 
و توزيع پرسـش نامه و اسـتفاده از اسـناد و مدارک، نقش مهارت آموزی کارکنان وظيفه را در دوران 
پساخدمتی و شخصيت اجتماعي آنان بررسي کرده و نتايج حاصله مبين  آن است که مهارت آموزی 
در دوران خدمت سـربازی بر آينده و دوران پسـاخدمتی سـربازان تأثيری بسـزايی دارد و شخصيت 

اجتماعی آنان متأثر از مهارت آموزی در دوران خدمت خواهد بود. 
واژگان کليدي: کارکنان وظيفه، خدمت سربازی، مهارت آموزی، پساخدمت

چکیده
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تبييـن نقش خدمـت وظيفه عمومـی بر ارتقـای مهارت هـای فردی، 
اجتماعی و فرهنگی سـربازان

مهم ترين ويژگی های متمايز زندگی در عصر حاضر عبارتند از افزايش پيچيدگی، افزايش سرعت 
تغييرات و گستردگی تعامالت و ارتباطات. درنتيجه برای اينکه افراد بتوانند خود را با اين پيچيدگی 
و تغييرات سريع تطبيق داده و از فرصت های برآمده از گسترده تر شدن ارتباطات و تعامالت بهره 
بـرداری نمايند، الزم اسـت مهارت های متنوعی از جمله مهارت های فردی، اجتماعی و فرهنگی 
کسب کنند. دوره خدمت وظيفه عمومی فرصت مناسبی برای جوانان است تا مهارت های خود را 
ارتقا دهند. بنابراين، هدف اصلی پژوهش حاضر واکاوی تأثيرات دوره خدمت سـربازی بر ارتقای 
مهارت هـای فـردی، اجتماعی و فرهنگی مشـموالن اسـت. روش تحقيق پژوهـش حاضر آميخته 
اکتشـافی مبتنـی بر فن دلفی اسـت، کـه در گام اول بـا انجام مصاحبه های عميـق )روش تحقيق 
کيفی( تأثيرات خدمت سربازی بر ارتقای مهارت های فردی، اجتماعی و فرهنگی شناسايی شده 
و در گام دوم با انجام پيمايش )روش تحقيق کمی( تأثيرات شناسايی شده مورد راست آزمايی قرار 
گرفت. براساس نتايج تحقيق، با عنايت به اينکه، سربازان طي مدت خدمت سربازي در يك محيط 
اجتماعي و طبيعي قرار مي گيرند که با سختي ها و چالش هاي زندگي واقعي مواجه شده و زندگي 
در کنـار سـاير افراد را به صـورت عيني تجربه مي نمايند مهارت هاي فـردي و اجتماعي آن ها ارتقا 
مي يابد. همچنين به دليل تعامل هاي ميان فرهنگي در طول دوره سربازي، مهارت هاي فرهنگي 
سـربازان، به ويژه، آشـنايي با خرده فرهنگ هاي مختلف و احترام گذاشتن به تفاوت هاي فرهنگي 

بهبود مي يابد.
واژه هاي کليدي: خدمت وظيفه عمومی، سرباز ماهر، مهارت هاي فردي، مهارت هاي اجتماعي، 

مهارت هاي فرهنگي

چکیده

حجت اله واعظی نژاد .  ستادکل نیروهای مسلح، بنیادنخبگان   �
سید مجتبی موسوی نقابی . خراسان رضوي، گناباد، دانشگاه گناباد، دانشکده ادبیات و علوم انساني   �
مرتضی انوشه . قزوین، دانشگاه بین المللي امام خمیني، دانشکده علوم اجتماعي   �
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تأثير به کارگيری مديريت دانش در بهره وری کارکنان وظيفه صفی و ستادی 

اين پژوهش باهدف تعيين تأثير به کارگيری مديريت دانش بر بهره وری کارکنان وظيفه صفی و ستادی 
نيروی انتظامی استان اصفهان انجام گرفت که از نوع توصيفی و با روش هم بستگی و در دامنه تحقيقات 
کاربردی بود. نمونه پژوهش در اين تحقيق، شـامل 342 نفر از سـربازان صفی و سـتادی استان اصفهان 
بود که به وسيله فرمول حجم نمونه کوکران برآورد و با روش نمونه گيری خوشه ای از بين جامعه موردنظر 
انتخاب شدند. در اين پژوهش جهت جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه ويژگی های دمو گرافيک محقق 
سـاخته، پرسشـنامه مديريـت دانش چـن و چانـگ)2007( و بهره وری هرسـی و گلد اسـميت )2003( 
استفاده شـده اسـت. هم چنين داده ها با اسـتفاده از نرم افزار آماری spss20 مورد تجزيه وتحليل قرار 
گرفت. يافته های پژوهش حاضر حاکی از آن اسـت که رابطه معناداری بين مؤلفه های مديريت دانش 
با همه ابعاد بهره وری به غيراز بعد محيط وجود دارد)P≥0/01(، همه ابعاد بهره وری به غيراز محيط قادر 
به پيش بينی مؤلفه های مديريت دانش هست)P≥0/01(. همچنين يافته های ديگر اين پژوهش نشان 
می دهد که تفاوت معناداری بين کارکنان وظيفه صفی و سـتادی در ميزان متغيرهای مديريت دانش 
و بهـره وری وجـود ندارد)P≤0/05(. پژوهش حاضر از نوع توصيفی و هم بسـتگی و در دامنه تحقيقات 
کاربردی قرار گرفت. جامعه آماری اين پژوهش شامل تعداد کل نيروهای وظيفه اعم از صفی و ستادی 
فرماندهی اسـتان اصفهان هسـتند. تعداد جامعه آماری برابر در پژوهش حاضر در نيم سـال دوم سـال 
1394 برابر با 4000 نفر بود. در اين پژوهش با استفاده از روش تصادفی خوشه ای و با توجه به فرمول 
نمونه گيری کوکران اقدام به توزيع 350 عدد پرسشنامه در بين جامعه نمونه شده است. به اين منظور با 
همکاری معاونت تحقيق و نيروی انسانی فرماندهی نيروی انتظامی استان اصفهان ليست مراکزی که 
سربازان صفی و ستادی در حال انجام خدمت وظيفه خود بودند دريافت و جهت تکميل پرسشنامه ها 
به قسمت های انتخاب شده درروش نمونه گيری خوشه ای مراجعه و پرسشنامه های پژوهش توزيع شد.

واژگان کليدی: مديريت دانش، تأثيرگذاری، کارکنان صفی، کارکنان ستادی

چکیده

سید محمد حسینی . کارشناسی حقوق   �

سعید سیاوشی شاه عنایتی . کارشناسی مهندسی صنایع   �
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بررسـی جنبه های مثبـت و منفی دوران خدمت سـربازی بـا رويکرد 
افزايش شـادی و نشـاط سـربازان، راهکارها و روش ها

امروزه سـرباز يکی از پايه های محکم و باصالبت اقتدار نظامی اسـت و در موضوعات کالن 
کشـور، خدمـت سـربازی جايـگاه خـود را پيداکرده اسـت و می تـوان »خدمت سـربازی« را با 
درنظرگرفتن نيازهای سـربازان که مهم ترين سـرمايه های نيروی انسـانی در نيروهای مسلح  
هسـتند بـه يک دوران مهم و تأثيرگذار برای خودسـازی و تزکيه نفس آنـان تبديل کرد . يکی 
از موضوعات و نيازهای مهم هرجامعه برای قشـرهای مختلف به ويژه جوانان سـرباز، نشـاط 
اجتماعی است. شادی و نشاط يک پديده طبيعی و از نيازهای اساسی و الزمه زندگی انسان 
و هيجان مثبتی است که به رضايت از زندگی تعبير می شود و مانند هر هيجان ديگر با تغييرات 
فيزيولوژيک در انسان همراه است. پژوهش حاضر، پديده شادی و نشاط فردی را تحت تأثير 
جنبه های مثبت و منفی دوران خدمت سـربازی در بين 73 نفر از سـربازان بررسـی می کند. 
ما يک سـری از جنبه های مثبت و منفی دوران خدمت سـربازی که در حوزه شـادی و نشـاط 
از اهميـت بيشـتری برخوردارنـد و آن را تحت تأثير خود قرار می دهند, بـرای ارزيابی انتخاب 
کرديـم و شـرکت کنندگان بـه رتبه بنـدی اين موارد با توجه به روش ارائه شـده در پرسـش نامه 
پرداختند و داده ها با اسـتفاده از نتايج، از عملکرد اول به عنوان اقدامی که بيشـترين رخداد 
و عملکـرد آخـر به عنـوان اقدامی که خيلی کم و يـا هرگز روی نمی دهـد، رتبه بندی و تحليل 
شـدند. درنهايت، مجموعه رويکردها و روش هايی ارائه شـد، به صورتی که شـادی و نشاط در 

دوران خدمت سربازی افزايش و چالش های مربوط به آن کاهش يابد.
واژگان کليدي: سرباز، نشاط، شادی

چکیده

محمد نیک بخت . سرباز وظیفه، قرارگاه منطقه ای قدس جنوب شرق، نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، زاهدان   �

داود نیک بخت . سرباز وظیفه، قرارگاه منطقه ای قدس جنوب شرق، نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، زاهدان   �
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بررسی نقش تعديل گر آموزش های معرفتی در رابطه بين دينداری و توسعه 
شايستگی های مهارتی سربازان  )مورد مطالعه: کارکنان وظيفه)سربازان( نيروی انتظامی استان اردبيل( 

اين تحقيق به بررسی نقش تعديل گر آموزش های معرفتی در رابطه بين دينداری و توسعه شايستگی های 
مهارتی سربازان نيروی انتظامی استان اردبيل می پردازد. بدين منظور اين تحقيق با هدف تعيين رابطه 
بين دينداری و توسعه شايستگی های مهارتی سربازان با نقش تعديل گری آموزش های معرفتی و تعيين 
رابطه بين آموزش های معرفتی با دينداری، تعيين رابطه بين دينداری و توسعه شايستگی های مهارتی و 
تعيين رابطه بين آموزش های معرفتی و شايستگی های مهارتی سربازان انجام گرفت. اطالعات مربوط به 
قسمت های نظری اين تحقيق با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی تهيه شده اند و اطالعات بخش 
عملی به شيوه ميدانی از طريق پرسش نامه از نمونه های آماری)100 نفر از سربازان نيروی انتظامی استان 
اردبيل( جمع آوری شده اند. پرسشنامه های استاندارد عبارت اند از: پرسش نامه گالک و استارک)1392( 
بـرای متغيـر دينداری، پرسـش نامه عريضـی)1388( برای متغير شايسـتگی های مهارتی و پرسـش نامه 
بينغی)1389( برای متغير آموزش های معرفتی، که پايايی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ در اين تحقيق 
بـه ترتيـب عبـارت بودنـد از؛ 0/805 ، 0/799 و 0/758 . تجزيه وتحليل داده ها با اسـتفاده از مدل يابی 
معادله سـاختاری، ضرايب هم بسـتگی پيرسـون و رگرسـيون انجام گرفته اسـت و نتايج تحقيق حاکی از 
آن اسـت که؛ متغير دينداری بر شايسـتگی های مهارتی سـربازان با اثر تعديل گری آموزش های معرفتی 
اثـر مثبـت مي گذارد، و همچنيـن آموزش های معرفتی با دينداری، دينداری و شايسـتگی های مهارتی و 
آموزش هـای معرفتی و شايسـتگی های مهارتـی رابطه مثبت معنـی داری وجود دارند. آزمون رگرسـيون 
چندگانه نيز نشان داد که متغيرهای دينداری و آموزش های معرفتی به همراه هم توان پيش بينی متغير 

توسعه شايستگی های مهارتی را دارند.
واژگان کليدي: آموزش های معرفتی. دينداری. توسعه شايستگی های مهارتی. کارکنان وظيفه. سرباز.

چکیده

علی صیادی . مهندس کشاورزی   �
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نقش کارکنان وظيفه دارای تحصيالت تکميلی رشته های مختلف علمی 
در پيشرفت فناوری نانو با هدف پدافند جنگ های نسل چهارم

جنگ های نسل چهارم از تمام شبکه های موجود سياسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی برای 
ناتوان سـازی سيسـتم های دفاعی و امنيتی اسـتفاده می کنند. تاريخ نشان می دهد که پيشرفت 
علم و فناوری می تواند منبع توسـعه توان دفاعی کشـور در برابر اين تهديدات باشـد. فناوری نانو 
به عنوان يک رويکرد جديد و ميان رشته ای به فناوری های موجود، باعث کاهش هزينه های ساخت 
و نگهداری و همچنين بهبود عملکرد تجهيزات دفاعی شـده اسـت. درحال حاضر از فناوری نانو 
برای توليد نانوحسگرها، نانوفيلترها، ساير تجهيزات نوين و همچنين تقويت دستگاه های موجود 
استفاده می شود. تحقيق حاضر در پی تبيين نقش کارکنان وظيفه )سربازان( دارای تحصيالت 
تکميلی رشته-های مختلف علمی در پيشرفت فناوری نانو با هدف پدافند جنگ های نسل چهارم 
است. به طور قطع تعيين الگويی جامع برای دوران خدمت سربازی نياز به تصميم گيری در سطح 
باالی سياسـتگذاری دارد. بنابراين هدف از اين مقاله تنها بررسـی و ارائه پيشنهادات مطلوب در 
راستای خدمت صادقانه برای باالبردن توان دفاعی و کمک به رفع چالش-های اقتصادی کشور 
اسـت. بر همين اسـاس مـروری بر ادبيات گذشـته درخصوص جنگ های نسـل چهـارم، فناوری 
نانـو و خدمـت سـربازی انجـام گرفته اسـت. و سـرانجام يـک الگوريتم جامـع برای بهره منـدی از 
توان اين سـربازان در حوزه فناوری نانو پيشـنهاد شـده اسـت. به عنوان يک نتيجه کلی از مطالعه 
حاضر، اسـتفاده از دانش سـربازان دارای تحصيالت تکميلی رشـته های مختلف علمی در حوزه 
فناوری های نوين مانند فناوری نانو ضمن خدمت سـربازی می تواند نقش مثبتی در توسـعه توان 

دفاعی، ايجاد انگيزه و نشاط در جوانان، بهبود وضعيت اشتغال و رشد اقتصادی ايجاد کند.  
واژگان کليدي: جنگ های نسل چهارم، خدمت سربازی، فناوری نانو، توان دفاعی، اقتصاد.

چکیده

آرش باقری . کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گرایش فرآیندهای جداسازی، دانشگاه صنعتی شریف.   �
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بررسی تجربه زيسته دوره سربازی )پيش از خدمت، ضمن خدمت، پس از خدمت( 
از منظر سربازان فارغ التحصيل کارشناسی ارشد و دکتری

دفاع و حفظ امنيت، در زمره ی نخسـتين وظايف حکومت قلمداد می شـود. دولت ها برای انجام اين 
وظيفـۀ خطيـر از شـيوه های گوناگونـی در تأمين و آموزش نيروی انسـانی اسـتفاده می کنند که خدمت 
سـربازی، رويه ای مرسـوم با سـابقه ای ديرينه در اين جهت اسـت. سـربازان در ابتدا، دوره ای آموزشی را 
برای فراگيری مهارت های ضروری نظامی و عقيدتیـ  سياسی می گذرانند سپس، آن را به صورت نظامی 
يا غيرنظامی ادامه می دهند. يکی از راه های تداوم خدمت سـربازی اسـتفاده از سـربازان دارای مدرک 
کارشناسی ارشد و دکتری است. واضح است که خدمت وظيفه عمومی، پيامدهايی از قبيل اجتماعی، 
اقتصـادی و شـغلی بـرای سـربازان دارد. پژوهش حاضر باهدف بررسـی کيفـی دوره سـربازی )پيش از 
خدمت، ضمن خدمت، پس از خدمت( فارغ التحصيالن کارشناسی ارشد و دکتری برای شناخت دقيق 
و فهم کامل پيامدهای مذکور انجام شده است. اين مطالعه کيفی با مشارکت و همراهی 14 نفر، شامل 8 
مصاحبه با فارغ التحصيالن کارشناسی ارشد و 6 مصاحبه با سربازان دارای مدرک دکتری در شهر تهران 
با روش نمونه گيری هدفمند و مصاحبه نيمه ساختاريافته انجام يافته است. جهت تجزيه وتحليل اطالعات 
به دست آمده از روش تحليل محتوای کيفی استفاده شده است. درون مايه های حاصل از پژوهش شامل: 
پيـش از خدمـت )تغيير قوانيـن و برنامه ريزی ها - بالتکليفی و از دسـت دادن فرصت ها(، ضمن خدمت 
)ضعف در برنامه ريزی بلندمدت  اتالف وقت- ضعف در مخاطبشناسی- ضعف در پايوران- مناسب نبودن 
مباحث آموزشی- فراهم شدن نابهنجاری های رفتاری- ضعف در توجه به شرايط سرباز- مسائل فرهنگی، 

اجتماعی و اقتصادی(، پس از خدمت )احساس رهايی و آزادی( است.
واژگان کليدی: آموزش، نيروی انسانی، سربازی، کارشناسی ارشد، دکتری، پديدارشناسی.

چکیده

سهراب فرج خواه . کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه عالمه طباطبایی )ره( تهران   �
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آموزش کارآفرينی در دوران سربازی، الگوها و روش ها
» مبتنی بر توانمندی های دانشگاه فنی وحرفه ای«

تمرکز بر مهارت آموزی و توجـه به راهکارهاي ريشه ای، اساسي و اثربخش در جهت توانمندسـازي 
جامعه جوان،خصوصًا کارکنان وظيفه نيروهای مسلح کشور )سربازان( از طريق آموزش های مهارتی 
در راسـتاي ترغيـب و توسعه کارآفريني، به ويژه در يگان های آموزش نظامی، يکي از راهکارهاي اساسي 
است که می تواند در نظام مردم ساالری دينی به کاهش مشکالت اقتصادي و اشتغال و همچنين افزايش 
بهره وری و کارايي سربازان منقضی از خدمت در بخش های مختلف جامعه به ايجاد کارآفرينی منجر 
شود؛ تحقيق حاضر، گام های اوليه اجرايي کردن اين راهکار را با شکل گيری نظام جامع مهارت آموزی 
سـربازان در حيـن خدمـت بـا الگوی نويـن در کاهش بيکاری نسـل جوان، ضمن بررسـي ميزان تأثير 
آموزش های مهــارتي موجــود، توانمندسـازي برنامه مهارت آموزی سـرمايه انسـاني مدنظر نيروهای 
مسـلح را ارتقاء بخشـيده، با روش تلفيقی )کمی و کيفی( و توصيفی، مسـائل و مشـکالت پيش روی 
مهارت-آموزی سربازان نيروهای مسلح را شناسايی، براساس برنامه ريزی آموزشی، آموزش کارآفرينی 
در دوران سـربازی را همراه با راهکارهاي بهينه سـازی اين گونه آموزش ها به منظور تحقق اهداف بلند 
قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران در امر مهارت آموزی کارکنان 
وظيفه)سربازان(، افزايش اشتغال، اين پژوهش الگو و روش های مهارت آموزی دانشگاه فنی وحرفه ای 
را الگويـی کارآمد شناسـايی، با تبيين  روند مهارت آموزی دانشـگاه فنی وحرفـه ای، مدل برنامه ريزی 

آموزشی نوين مهارت آموزی کارکنان وظيفه )سربازان( را ارائه نموده است.
واژگان کليدي: توانمندسازي سربازان، نظام آموزش مهارتی، دانشگاه فنی وحرفه ای، کارآفرينی،  

نيروهای مسلح،افزايش اشتغال.

چکیده

فرهاد پردخته . کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران   �
فاطمه محمدی . کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی، سازمان آموزش وپرورش، گیالن   �
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بررسی ارتباط عوامل انگيزشی و توسعه مهارت آموزی سربازان 
)مطالعه موردی: سربازان تيپ»الزهرا« سپاه تهران(

تحقيق حاضر با هدف بررسـی عوامل انگيزشـی مؤثر بر توسـعه مهارت آموزی در بين سـربازان 

انجـام گرفـت. تحقيـق حاضر از نظر اهـداف، کاربردی، از نظـر داده ها کمـی و از نظر نوع مطالعه 

پيمايشـی- مقطعـی اسـت. جامعـه آمـاری مورد پژوهـش حاضـر را سـربازان تيپ »الزهرا« سـپاه 

تهران تشـکيل می دهند که 150 نفر هسـتند. و 107 نفر براسـاس فرمول کوکران به عنوان حجم 

نمونه تعيين شـد. نمونه ها به صورت تصادفی سـاده انتخاب شدند. و از پرسش نامه مهارت آموزی 

و عوامل انگيزی محقق سـاخته جهت جمع آوری داده ها اسـتفاده شـد. و سـپس داده ها با آزمون 

همبسـتگی »پيرسـون« مورد تحليل قرار گرفت. نتايج نشـان داد که چهار مولفۀ آگاهی و دانش، 

وسـايل و امکانـات آموزشـی، اسـاتيد آموزش-دهنـده و برنامه های تشـويقی به عنـوان عامل های 

انگيزشـی به طـور معنـی داری با توسـعه مهارت آموزی سـربازان ارتبـاط مثبت و مسـتقيمی دارد. 

بنابراين با توجه به اهميت انگيزش در توسعه مهارت آموزی پيشنهاد می شود که مسئوالن به اين 

مؤلفه توجه بيشـتری داشـته باشـد و محققين در تحقيقات، بر روی عوامل بيشـتری تمرکز داشته 

باشند. تا عوامل مؤثر بر انگيزش سربازان جلوه و شهود بيشتری پيدا کند.

واژگان کليدي: مهارت آموزی، انگيزش، سرباز.

چکیده

امین عباسی . کارشناس رشته مدیریت بازرگانی   �
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بررسی عوامل مؤثر مهارت آموزی در طول دوره خدمت بر اشتغال زايی 
سربازان )مطالعه موردی: سربازان تيپ »الزهرا« سپاه تهران(

مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر مهارت آموزی در طول دوره خدمت بر اشتغال زايی 

سـربازان انجام گرفـت. روش تحقيق پژوهش حاضر از نظر اهداف، کاربـردی، ازنظر داده ها 

کمی و از نظر نوع مطالعه پيمايشی- مقطعی است. جامعه آماری مورد پژوهش حاضر را کليه 

سربازان تيپ »الزهرا« سپاه تهران تشکيل می دهند که 150 نفر هستند. و 107 نفر براساس 

فرمـول کوکـران به عنـوان حجم نمونه تعيين شـد. نمونه ها به صورت تصادفی سـاده انتخاب 

شـدند. و از پرسشـنامه اشـتغال زايی و مهارت آموزی جهت جمع آوری داده ها اسـتفاده شد. 

نتايج رگرسـيون چند متغيره نشـان داد که مهارت آموزی متغيری تأثيرگذار بر اشـتغال زايی 

سـربازان اسـت. هم چنين هرسـه مؤلفه های ميزان مهارت آموزش-دهنـدگان، آموزش های 

نويـن و طـول دوره هـای مهارت آمـوزی بـر اشـتغال زايی سـربازان تأثيـر مثبتـی دارد. و مؤلفه 

کيفيت دوره های آموزش سهم بيشتری و اصلی تری در تبيين متغير اشتغال زايی را داراست.

واژگان کليدي: سرباز، اشتغال زايی، مهارت آموزی.

چکیده

سعید موسوی جهانی . کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی   �
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به کارگيری و مهارت آموزی پاسدار  بررسی آسيب شناختی پذيرش، 
وظيفه در سازمان نيروی مسلح سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايران

هـدف از ايـن پژوهـش بررسـی و شناسـايی آسـيب های موجـود در رونـد پذيـرش، به کارگيری و 

مهارت آموزی پاسداران وظيفه در سازمان نيروهای مسلح سپاه پاسداران بوده است. روش پژوهش 

از نوع گرندد تئوری بوده اسـت که داده ها از طريق مصاحبه کيفی عميق و باز با 16 نفر، به شـيوه 

نمونه گيری نظری و هدفمند، جمع آوری شده است. نتايج اين پژوهش حاکی از آن بوده است که 

عدم برآورد انتظارات، عدم هماهنگی تخصص و حرفه با پست های اشغال شده، فاصله نقش، اشغال 

بدون بازده پست های سازمانی، عدم وجود فرهنگ متناسب با تعاريف پاسدار وظيفه، ايجاد توقعات 

و انتظارات زياد، نداشتن تجربه کاری و آموزشی، کاهش کارايی نسبت به گذشته، تلف شدن هزينه 

و وقـت از مهم تريـن ايـن آسـيب ها بوده که با تدويـن برنامه های مدون و تصميم گيری های مناسـب 

از سـوی مسئولين، اين مشـکالت به فرصت هايی همچون افزايش نيروی کار ماهر، فرهنگ سازی 

سازمانی، بهبود کارايی پاسداران وظيفه، ايجاد روابط بين سازمانی تبديل شده است.

واژگان کليدی: پاسدار وظيفه، گرندد تئوری، مصاحبه کيفی، نمونه گيری نظری.

چکیده

مجتبی صفاری بادی . دانش آموخته کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه مازندران   �

عرفان اسماعیل زاده کاکرودی . دانش آموخته کارشناسی حقوق دانشگاه علمی-کاربردی نوشهر   �
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رابطه مهارت آموزی دوره سربازی با اشتغال، رويکرد و الزامات

حفظ استقالل و تماميت ارضي يك کشور و ايجاد امنيت و آرامش در جامعه يکي از کارکردهاي 
مهم نظام سياسي هر کشوري است و براي اين کار هم معمواًل نيروهاي نظامي و انتظامي شکل 
مي گيرند. همين اهميت موجب مي شود که در بسياري از کشورها يکي از توانمندي هايي که در 
فرزندان پرورش مي دهند توان نظامي و دفاعي آنان باشد و به طور سازمان يافته در سنين خاصي 
پسران جوان مدتي از عمر خود را در خدمت نظام براي کسب مهارت هاي دفاع از کشور به سر 
مي برند. به داليل مختلفي جوانان از انجام اين امر راضي و خوشـنود نيسـتند و به شـيوه هاي 
مختلـف سـعي در فرار از پذيرش اين مسـئوليت دارنـد. دامنة ايجاد تغييرات در دوره سـربازی 
بسـيار متنوع بوده و حوزه گسـترده اي از آموزش، ايجاد مهارت و کارآموزي را شـامل مي  شـود. 
در مطالعه حاضر، 50 نظرسنجی از طريق پرسش نامه در رابطه با مهارت آموزی دوره سربازی با 
اشتغال، رويکرد و الزامات انجام شد و نتايج حاصل به شکل نمودار رسم شد. براساس يافته ها 
به اين مطلب رسيديم که با توجه به شرايط کنونی بيشتر افراد که اغلب آنان جزو قشر تحصيل 
هستند با مشکل عمده اقتصادی روبه رو می شوند و خواستار اين هستند که آموزش های مهارتی 
انجام گيرد. ولی قبل آن بايد تمام جوانب در نظر گرفته شود و مطالعه ای گسترده صورت گيرد 
که هم نياز بازار کار و هم استعداد و عالقه افراد در نظر گرفته شود و سربازان را به رشد و سعادت 
برسـاند. همچنين با افزايش کالس های کارافرينی و ايجاد انگيزه در جوانان می توان به توليد 

کاالی ايرانی نيز کمک شايانی کرد.
واژگان کليدی: مهارت آموزی،کارافرينی، سربازی، اقتصاد.

چکیده

امیر اصالنی . زمین شناسی نفت   �
سیده وانیا مصطفوی . زمین شناسی نفت   �
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وظيفه  کارکنان  مهارت آموزی  بر  مؤثر  کليدی  پيشران های  تحليل 
)سربازان( جهت فراهم کردن بسترهای اشتغا ل زا 

با توجه به محدوديت بازارهای سـازمانی و غيرسـازمانی )آزاد( جهت جذب نيروهای سـرباز بعد 
از اتمـام دوران خدمـت، توجـه بـه مقوله اشـتغا ل زايی و آمـوزش مهارت های الزم، امـری ضروری و 
اجتناب ناپذيـر اسـت. از آنجـا که هدف اصلی مهارت آمـوزی و آموزش های صـورت گرفته در جهت 
تربيت نيروی کار الزم برای بخش های مختلف جامعه است، به نظر می رسد هدف از اين آموزش ها، 
افزايـش توانايی هـای دانش، مهارت و قـدرت درک افراد و انجام مطلوب تـر کار در محدوده وظايف 
شغلی است. با توجه به اين مسئله، هدف از ارائه اين مقاله بررسی و تبيين جايگاه و نقش مؤلفه های 
مهارت آمـوزی جهـت فراهم کردن بسـترهای اشـتغا ل زا در بين کارکنان وظيفه )سـربازان( واقع در 
کالنتری 11 )شـهيد قرنی( شهرسـتان جيرفت اسـت. برای دسـت يابی به اين مهم، با اسـتفاده از 
نظريه تئوری بنيانی مهم ترين عوامل شناسايی شده و سپس با استفاده از نرم افزار ميک مک ميزان 
تأثيرپذيـری و تأثيرگذاری مسـتقيم و غيرمسـتقيم شـاخص های مؤثر بر اشـتغال تبييـن و درنهايت 
عوامل و شـاخص های تأثيرگذارتر شناسـايی شـده اسـت. نتايج حاصله می تواند در بهبود عملکرد 
متوليان نيروهای انتظامی جهت پياده سـازی الگوهای مناسـب تر مديريتی کمک کند. بررسـی ها 
نشان می دهد که تاکنون مطالعه ای رسمی در اين زمينه انجام نشده است و آنچه مطالعه حاضر را از 
ساير مطالعات متمايز می کند، بررسی متغيرهای کليدی مؤثر و نقش آن ها است  که در اين پژوهش 

به آن توجه شده است.
واژگان کليدي: مهارت آموزی، سربازان وظيفه، اشتغا ل زايی، آينده پژوهی، شهرستان جيرفت.

چکیده

حمدالله سجاسی قیداری . استادیار و عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد    �

سیدرضا حسینی کهنوج . دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، دانشگاه فردوسی مشهد   �
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خدمت وظيفه عمومی؛ اشتغال و کارآفرينی

خدمـت وظيفـه عمومی يکی از نهادهای تاثيرگذار در اقتصاد ايران اسـت که معمواًل به دليل 
نبود اطالعات قابل اسـتفاده و همچنين مالحظات امنيتی که در تخصص سـاير رشته ها است، 
آن چنـان مـورد توجـه محققان اقتصادی قرار نمی گيرد. اين در حالی اسـت که به نظر می رسـد 
خدمت سربازی اجباری تأثيرات اقتصادی فراوانی در جامعه ايران دارد و الزم است تا تحقيقات 
اقتصـادی بـه اظهار نظر پيرامـون اين نهاد نظامی، حقوقی و اجتماعی بپردازند. اين نوشـتار با 
اسـتفاده از روش تحليلـیـ  توصيفـی بـه بررسـی اثرات اقتصـادی خدمت اجباری می پـردازد و 
چگونگی تأثير آن بر محيط کسب وکار و همچنين تأثير آن بر قدرت کارآفرينی نخبگان کارآفرين 
جوان را بررسـی می کند. به نظر می رسـد تأثيرات منفی خدمت اجباری بر محيط کسـب وکار و 
کاهش قدرت سرمايه گذاری نسل جوان شايان توجه باشد. در واقع معضل لزوم ترک کسب وکار و 
اعزام به خدمت موجب می شود تا آن دسته از کارآفرينان جوان که با اقتضای سن، قدرت ريسک 
بااليـی بـرای سـرمايه گذاری فـردی دارند در محدوديت قـرار گرفته و از هر گونه سـرمايه گذاری 
بلندمدت خودداری کنند. افزايش متوسـط سـن ورود به خدمت سربازی به دليل ادامه تحصيل 
نيز موجب تشديد اين تأثيرات منفی شده است چرا که بخش درخور توجهی از کارآفرينان بالقوه 
و دارای قدرت ريسک باال پس از سال ها بالتکليفی قبل از خدمت و پس از انجام خدمت تبديل 
به افرادی می شوند با قدرت ريسک پايين و نيازمند به اشتغال زود بازده که توانايی سرمايه گذاری 
بلندمـدت را ندارنـد و بـه اجبـار خـود جويـای کار خواهند بـود. در ادامه نيز به تأثيـر کالس های 
موفقيـت و کارآفرينـی در ايجاد خوداشـتغالی، کارآفرينی و نگاه اميدوارانه به آينده و به بررسـی 

اجرای طرح آموزش موفقيت و کارآفرينی در نيروهای مسلح خواهيم پرداخت.
واژگان کليدی: خدمت سربازی، اشتغال، کارآفرينی، آموزش، موفقيت.

چکیده

حسین انصاری فرد . دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی   �
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تأثيـر آموزش هـای مهارتـی درروند توسـعه اجتماعـی پادگان های 
شــهر کـرمان

توسـعه اجتماعی به  مثابه فرايندی اسـت که با ايجاد تحول در سـاختار جامعه ظرفيت آن را با 

تأمين نيازهای اعضای آن ارتقا می دهد. توسعه اجتماعی مستلزم ايجاد کيفيتی در جامعه است 

که بر مبنای آن شـهروندان نگرشـی مسئوالنه، باز انديشـانه و خالقانه به مسائل پيرامون خويش 

يافته و با شناسايی ظرفيت ها و محدوديت های جامعه خويش، برای اعتالی آن می کوشد. 

بر اين اسـاس هر نوع اسـتراتژی و برنامه ای برای توسـعه اجتماعی، مسـتلزم قدرت بخشی به 

اعضـای آن جامعـه و مهياکردن مهارت هايی برای آن هاسـت تا به کمک آن ها تغييرات مطلوب را 

ايجاد کنند. 

توسـعه اجتماع محـور بر پايـه اجتماعات فعال و خودگردانی قرار دارد کـه اعضای آن با ارتقای 

آگاهی های خود بر ساختارهای قدرت تأثير گذاشته و در جهت خير و نفع جمعی بيشتر خويش 

قـدم بردارنـد و ايـن مسـئله خـود مسـتلزم وجـود افرادی اسـت که بـر پايـه هويت مدنـی، مدافع 

ارزش هـای محـوری چـون مشـارکت، تعهـد بـه يادگيری مسـتمر، مسـئوليت پذيری، حساسـت 

فرهنگی، مدارا، عقالنيت و ارزش های مشابه ديگر باشند. 

اساس هر برنامه توسعه اجتماعی را بايد تقويت ارزش های شهروندی و زمينه های تسهيل کننده 

چکیده

مهناز نجیب زاده وامق آبادی . دانشجوی دکتری مطالعات اجتماعی-سازمان آموزش فنی و حرفه ای   �
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آن دانسـت. در ايـن راسـتا آموزش هـای فنی وحرفـه ای فراينـدی اسـت کـه به موجـب آن 

کنشـگران بـه  تنهايـی يا در تعامل بـا يکديگر به ارتبـاط و بازآفرينی حيـات اجتماعی بين 

فردی و جمعی خويش می پردازند. آموزش های مهارتی جايگاه مهمی را در زمينه توسعه 

سياسـت های اجتماعی نيروهای نظامی به خود اختصاص داده  اسـت. اين آموزش ها در 

سطح فردی به ارتقای توانايی های افراد می انجامد و با تسری به شبکه های اجتماعی در 

اين مراکز و در فرايندی اجتماعی، توسعه متوازن اين مراکز را نيز به همراه دارد. 

در ايـن تحقيـق نتايـج حاصلـه از بازديـد از مراکـز انتظامی)پـادگان هـا(، برگرفتـه از 

مشاهدات ميدانی نگارنده شامل مصاحبه با سربازان وظيفه، بحث های متمرکز گروهی 

و همچنيـن تکميل پرسـش نامه اسـت. تعـداد 400 پرسـش نامه به طور مسـاوی در مراکز 

آموزشـی پادگان های شـهر کرمان بين دو گروه مهارت ديده و مهارت نديده توزيع شـد تا 

شـاخص های همچنان افزايش ميل به پيشـرفت، ايجاد فضای مشارکتی و تقويت روحيه 

توانمندسازی به گونه بهتری بررسی شوند. نتايج حاصل از تحقيقات ميدانی و پرسش نامه 

نشـان می دهـد که آموزش های فنی و حرفه ای رابطه مثبت و معنـاداری با افزايش ميزان 

رشد توسعه اجتماعی در اين مراکز را دارد.

واژگان کليدی: توسعه اجتماعی، مراکز آموزشی پادگان ها، آموزش های فنی وحرفه ای
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سربازی مهارت محور با رويکرد پيشبرد و بهره وری اقتصادی کشور

خدمت سربازي به عنوان مرحلة انتقال از دوران جواني و تحصيل به مرحلة کار و توليد و نيز زمينه سازی 
تشکيل شخصــيت افــراد، از اهميــت و حساسيت بااليي برخوردار است و ســربازان در دورة خـدمت، بـا 
محيطــي نــو و نظمي متفاوت با نظم محيط قبلي خود مواجه مي شوند. هدف از گذراندن دورة ســربازي 
بـه صـورت فعـال يعني تخصصـي در سازمان يا نهادی خاص را جهت، تحقق پذيری اهداف سه گانه کمک 
بــه خــود، کمک به سـازمان و کمک به جامعه مي دانند که هدف اصلی مقاله اين اسـت که به اين مسـئله 
بپردازيم، کسانی که به هر دليل انجام خدمت وظيفه سربازی را انتخاب کرده می بايست شرايط آموزش های 
فنی و حرفه ای، فرهنگی، هنری و... جهت کسب مهارت عالوه بر آموزش های نظامی برايشان مهيا شود. 
همچنين بررسی تأثير دوره های آموزش مهارت محور در حين خدمت و شناسايی عوامل مؤثر بر آن و شناخت 
موانـع مؤثـر در افزايـش بهره وری اقتصادی جزئی از اهداف بعدی در نگارش اين مقاله هسـتند. رسـالت و 
هدف اصلي حرفه آموزي و مهارت آموزي به افراد در ارتباط با نيازمندي هاي بازار کار، همچنين ارتقاي سطح 
مهارت های موجود براي پاسخگويي به نيازهاي مشاغل مي باشد. بنابراين، برنامه ريزي در ارائه دوره های 
آموزشی بايد از چنين پويايي و انعطاف پذيري برخوردار باشد. روش انجام تحقيق، اين مطالعه، يك مطالعة 
توصيفيـ  تحليلي است. به اين صورت که به تبيين روابط بين متغيرها، عالقه مند است، براي اندازه گيري 
نظرات سـربازان پيرامون موضوع از پرسشـنامة اسـتفاده شـده اسـت، اين پرسش نامه شـامل 32 سؤال که 
براساس طيف ليکرت )خيلی زياد، زياد، تا اندازه ای، کم، خيلی کم( تنظيم شد و برای تحليل پرسش نامه از 

نرم افزار  SPSS که و از آزمون های هم بستگی پيرسون و رگرسيون گام به گام استفاده شده است.
واژگان کليدی: خدمت سربازی، اقتصاد، مهارت آموزی، آموزش.

چکیده

امیر سالمتی . پرسنل پایور گردان 106 ، تیپ 164 متحرک هجومی پیرانشهر   �

زانیار تکمر . پرسنل وظیفه گردان 106، تیپ 164 متحرک هجومی پیرانشهر، کارشناسی مهندسی فضای سبز دانشگاه تهران   �

امیر عباسپورکامیاب . پرسنل وظیفه گردان 106، تیپ 164 متحرک هجومی پیرانشهر، کارشناسی مکانیک دانشگاه تبریز   �

مهرگان شکیبا . پرسنل وظیفه گردان 106، تیپ 164 متحرک هجومی پیرانشهر، کارشناسی برق دانشگاه گیالن   �
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اهميت مهارت آموزی در سربازان وظيفه

آموزش فنی وحرفه ای از ارکان مهم ورود افراد به بازار کار و دسـتيابی به مشـاغل پايدار 

محسـوب می شود که افراد با کسـب مهارت ها می توانند به عنوان نيروهای کارآمد و خالق 

نقش زيادی در پيشرفت و اعتالی کشور داشته باشند. در همين راستا براساس تصميمات 

اتخاذشـده در نيروهـای مسـلح تمامی سـربازان وظيفـه در طول خدمت  بايـد حداقل يک 

مهـارت فنـی را تـا پيـش از پايان خدمـت فراگرفته باشـند. کـه برهمين اسـاس قرارگاهی 

تحـت هميـن عنوان از سـوی سـتاد کل نيروهای مسـلح تشکيل شـده تـا برنامه ريزی های 

صـورت گرفتـه را عملياتی و پيگيری کنـد. آموزش های فنی وحرفه ای ضمن خدمت زمينه 

اشتغال سربازان را پس از پايان دوره سربازی هموارتر می کند، بنابراين رويکردی که اخيرًا 

نيروهای مسـلح در آموزش سـربازان برای توسعه اشتغال در نظر گرفته اند بسيار مناسب و 

تأثيرگذار خواهد بود.

واژگان کليدی: آموزش فنی وحرفه ای، نيروهای مسلح، سربازان وظيفه.

چکیده

رضا احمدی . کارشناسی ارشد مهندسی نفت   �
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الزامات و راهکارهای تبديل دوران خدمت سربازی به فرصت های 
مهارت افزايی و کارآفرينی 

سـربازان بخشـی از بدنة اصلی نيروهای نظامی هسـتند که برای ايجاد و حفظ نظم و امنيت در 
کشور، مد تی را در اختيار نيروهای مسلح قرار می گيرند. بد يهی است که ضمن ضرورِت بی چون و 
چرای اين فرايند مهم از نظر آمادگی دفاعی کشور، در پاره ای از موارد و به ويژه در دوران صلح الاقل 
بخشی از اين فعاليت ها نوعی اتالف وقت و سرمايه محسوب می شود. در رابطه با تحول در خدمت 
سربازی اخبار و نگرش های زيادی وجود دارد. نهادهای مختلف طی سال های اخير تالش کرده اند 
مدل هـای جايگزيـِن مناسـب تری را برای خدمت سـربازی معرفی کنند. به عنوان مثال، پيشـنهاد 
بومی شـدن سـربازی به اين معنا که هرسرباز در شهر يا استان محل زندگی اش خدمت کند و طرح 
سرباز صنعت از جمله پيشنهادات رسمی برای ايجاد تحول در خدمت سربازی است. اما همان طور 
که شاهد آن هستيم، جايگاه فعلی سربازی هنوز در شأن جوانان تحصيل کرده نيست و در شرايط 
کنونی از توانايی های تخصصی سربازان کمتر بهره بردارِی بهينه به عمل می آيد. لذا در مقاله حاضر 
ضمن بيان مشکالت دورة سربازی به خصوص برای تحصيل کردگان، پيشنهادات و راهکارهايی به 
منظور ارتقای مهارت آموزی و افزايش بهره وری در دوران سـربازی و همچنين آماده سـازی جوانان 
بـرای حضـور در عرصـۀ کارآفرينـی و نقش آفرينی در ايجاد کسـب وکارهای خالق ارائه شـده که در 

صورت پياده سازی آن ها می توان در تحقق اقتصاد دانش بنيان نيز گام های مؤثری برداشت.

واژگان کليدي: خدمت سربازی، توانايی های تخصصی، ارتقاء مهارت آموزی، کارآفرينی.

چکیده

از دانشگاه ملی بیرجند،    � انرژی(  . دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی مکانیک )تبدیل  امید دیمی 

ستوان دوم وظیفه، جمعی گردان 326 توپخانه، تیپ 177 متحرک هجومی شهید محمدجعفر نصر اصفهانی تربت حیدریه
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سرمايه انسانی و کارآفرينی درآموزش فني وحرفه اي کارکنان وظيفه 
SWOT با رويکرد اقتصاد مقاومتی مبتنی بر مدل

 در اين مقاله هدف گذاری اصول آموزش فنی وحرفه ای در زمينه تشـکيل سـرمايه انسـانی 

و نيز پرورش روحيه کارآفرينی در کارکنان وظيفه بررسـی شـده اسـت. به اين منظور از روش 

تحليلـیـ  توصيفـی بـا اصـل تحقيقی SWOT اسـتفاده شـده اسـت. نتايج به دسـت آمده از 

پژوهش بر اين امر داللت مي کند که آموزش هاي فنی وحرفه ای با رويکرد کارآفرينی کارکنان 

وظيفـه در راسـتای اقتصـادی مقاومتـی توفيـق شـايان توجهـي در پـرورش نيـروی کار ماهر 

)سـرمايه انسـانی( و تربيت نيروی انسانی خود اشـتغال )کارآفرين( دارد و مي توانند به عنوان 

يك راه ميان بر در جهت توسعه سرمايه انسانی نقش ايفا نمايند. با اين وجود، توفيقات بيشر 

آنان، نيازمند توجه جدي تري به ابعاد انگيزشي، تجهيزاتي، آموزشي و ساختاري در نيروهای 

مسلح است.

واژگان کليـدی: کارآفرينـی، فنی وحرفه ای ، بازار کار، اشـتغال، کارکنـان وظيفه، اقتصاد 

مقاومتی.

چکیده

وحید بهروز . دانشجوی کارشناسی ارشد واحد علوم تحقیقات اهواز   �
حامد بهروز . کارشناس مکانیک دانشگاه آزاد واحد اهواز   �
عارف بهروز . پژوهشگر و کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی تهران   �
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نقش مهارت آموزی سربازان در توسعه و بهره ور شدن اقتصاد کشور

دفاع و حفظ امنيت در جامعه، از نظر اولويت بندی، در صدر  وظايف حكومت قلمدا  می شـود. دولت ها 
برای انجام اين وظايف خطير از شيوه های گوناگونی در تامين و آموزش نيروهای انسانی استفاده می کنند 
که خدمت سربازی، رويه ای مرسوم با سابقه ای ديرينه در اين جهت است. با وجود اين تاريخچه خدمت 
سربازی، در ايران هنوز پاسخ روشنی به اينکه چگونه اين امر پياده سازی شود داده نشده است. از طرفی 
هم بنابه عقيده بسياری از سياستگذاران و اقتصاددانان رشد و توسعه و بهروری اقتصادی به ايجاد اشتغال 
وابسـته اسـت، اما از ميان عوامل موجود در ايجاد اشـتغال، نقش مهارت آموزی بسـيار برجسته است زيرا 
بسياری از کشورها برای ايجاد شغل و افزايش اشتغال تأکيد بسياری بر اين موضوع دارند. در اين پژوهش 
محققين تالش کرده اند تا ضمن بررسي نقش مهـارت آموزی سربازان، در توسعه و بهره وری اقتصاد کشور، 
مسائل و مشكالت پيش رو  و راهكارهـاي بهينه سازی ايـن گونـه آموزش ها شناسايي شوند. روش تحقيق در 
اين مقاله، کيفی بوده و داده ها با استفاده ازفرايند پرسشنامه از طريق تحليل محتوا و با استفاده از نرم افزار 
معادالت سـاختاری SMART-PLS بررسـي و بحث شـده اسـت. نتايج اين تحقيق در پنج حوزه »کسـب 
مهارت آموزی«، »اشتياق جوانان برای ورود به سربازی و توسعه مهارت های فردی و اجتماعی« ، »کسب 
شـغل در آينده و رضايت شـغلی« ، »اجرای اقتصاد مقاومتی« و »رشـد بهره وری و توسـعه اقتصاد کشور« 
، ارائه شده اند. درنهايت، بر اسـاس آزمون فرضيه ها و با اسـتفاده از مدل مفهومی به اين نتيجه رسـيديم 
که کسب مهارت آموزی صحيح در دوران سربازی و به کارگيری بجا از سربازان در حوزه هايی که تخصص 
دارند، منجر به اشتياق بيشتر جوانان برای ورود به سربازی، ديد کلی سربازان برای انتخاب شغل در آينده، 

همچنين اجرای اقتصاد مقاومتی و درنهايت باعث رشد و بهره وری و توسعه اقتصاد کشور می شود.
واژگان کليدی: مهارت آموزی، خدمت سربازی، اقتصاد مقاومتی، بهره وری اقتصاد

چکیده

پرویز کریم نژاد .  دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت مالی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی، تهران   �
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شناسايی و تبيين راهبردها و راه کارهای پرورش سربازان کارآفرين 
برای نقش آفرينی اقتصادی پس از طی دوران سربازی

 سـاليانه، تعداد زيادی از جوانان مرد کشـور بنا بر قانون خدمت وظيفه عمومی به سـربازی 
اعـزام می شـوند، بسـياری از آن هـا در ايـن دوره دوسـاله پـس از طـی دوره و پايان آن با مشـکل 
بيکاری و درآمد ناکافی برای گذراندن زندگی روبه رو می شوند و ضمن آنکه نمی توانند برای خود 
کسب وکاری ايجاد کنند کشور از ظرفيت بالقوه آنان در جهت گسترش توليد و رونق اقتصادی 
محروم می شـود که آثار بسـيار ناگواری برای اقتصاد کشـور درپی دارد، اين پژوهش با بررسـی 
پيشـينه پژوهشـی و تطبيقی سـاير کشـورها و مرور ادبيات علمی درصدد اسـت که راهبردها و 
راهکارهايی که درحين دوره سـربازی می تواند به کارآفرين¬سـازی سـربازان پس از اتمام دوره 
سربازی کمک کند را شناسايی کند؛ ازاين رو پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقيق کيفی 
و استفاده از روش مصاحبه نيمه¬ساختاريافته با 27 تن از فرماندهان فعلی نظامی و نيروهای 
سربازی که خدمت وظيفه خود را به اتمام رسانده اند با استفاده از روش نمونه گيری گلوله برفی 
انجام شـده و با اسـتفاده از روش تحليل تم )مضمون( مصاحبه ها تحليل شده است. يافته های 
اين پژوهش نشان می دهد که چهار راهبرد: 1. فراهم¬کردن بسترهای الزم، 2. تحول آموزشی 
و مهارت افزايـی،3. ايفـای نقـش هدايتـی و 4. نقـش حمايتی کـه هرکـدام دارای راهکارهايی 
نيز هسـتند می تواند در جهت پرورش سـربازان کارآفرين برای نقش آفرينی اقتصادی و تحقق 

آرمان های اقتصاد مقاومتی مؤثر و مفيد باشد.
واژگان کليدی: آموزش سربازی، سرباز کارآفرين، کارآفرينی در سربازی.

چکیده

محمد حق شناس گرگابی . دانشجوی دکترای مدیریت دولتی گرایش تطبیق و توسعه دانشگاه عالمه طباطبایی   �
سید علی موسوی . فارغ التحصیل کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور استان لرستان   �
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متوازن  توسعه  عرصه  در  سربازی  خدمت  فرصت های  از  استفاده 
اقتصادی کشور: توسعه بنگاه های کوچک و متوسط

بـا توجـه بـه افزايش سـطح تحصيـالت مشـموالن وظيفه عمومـي، امکان اسـتفاده مطلـوب از 

توانمنـدي آن هـا در رويکرد غالب خدمت سـربازي وجود ندارد و الزم اسـت رويکردهاي مناسـبي 

جهت به کارگيري توانمندي مشموالن تحصيل کرده در دوارن خدمت سربازي مدنظر قرار گيرد. 

از آنجايي که، اقدامات سازندگي و توسعه اقتصادي، به ويژه در مناطق محروم، پيامدهاي مثبتي 

در حوزه امنيتي درپي خواهد داشت، عرصه توسعه اقتصادي و سازندگي کشور مي تواند به عنوان 

يکي از عرصه هاي خدمت سربازي در دستور کار سياست گذاران قرار گيرد. 

نظر به اينکه بيش از 95درصد بنگاه هاي اقتصادي در کشـور جزو بنگاه هاي کوچك و متوسـط 

به شمار مي آيند، بنابراين استفاده از ظرفيت خدمت سربازي براي توسعه اين بنگاه ها نقش مؤثري 

در توسعه اقتصادي کشور خواهد داشت. 

بر اين اساس، در مقاله حاضر با استفاده از روش نظريه داده بنياد مدل استفاده از فرصت هاي 

خدمت سربازي در عرصه توسعه اقتصادي و سازندگي کشور با تأکيد بر توسعه بنگاه هاي کوچك 

و متوسط تدوين شده است. بدين منظور پس از جمع آوری اطالعات الزم از طريق انجام مصاحبه 

چکیده

سید مجتبی موسوي نقابي . دانشجوی دکتری مطالعات امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی   �
حجت اله واعظي نژاد . استادیار گروه مدیریت دانشگاه گناباد   �
مرتضي انوشه . استادیار گروه مدیریت دانشگاه بین المللي امام خمیني قزوین   �
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بـا صاحب نظـران و بررسـی اسـناد و گزارش هـای مکتـوب، داده های کيفی طی مراحل سـه 

گانه کدگذاری باز، محوری و گزينشی تحليل شد. بنا بر نتايج تحقيق، تدابير و فرامين مقام 

معظم رهبری)مدظله العالی(، الزامات قانونی، افزايش سطح تحصيالت مشموالن، اهميت 

بنگاه های کوچک و متوسط و محدوديت های اين بنگاه ها از جمله داليل و ضرورت هاي طرح 

به کارگيـری سـربازان در عرصـه توسـعه بنگاه های کوچک و متوسـط اسـت. حوزه های قابل 

توسعه با استفاده از تخصص و توانمندی مشموالن عبارت است از توسعه کارآفرينی، توسعه 

بازار، توسـعه منابع انسـانی، توسـعه فناوری و توسعه شـبکه ای بنگاه های کوچک و متوسط. 

ايجاد بستر مناسب برای اجرای طرح مستلزم مشروعيت بخشی، اصالح قوانين و مقررات و 

نهادسازی است. 

با توجه به گسـتردگی نيازهای توسـعه ای بنگاه های کوچک و متوسـط، تيم های توسعه از 

سـربازان بـا تخصص های مکمل تشـکيل می شـود که هر تيـم، گروهی از بنگاه های مشـابه و 

مجاور را تحت پوشـش قرار می دهد. اجرای موفقيت آميز طرح دسـتاوردهای متعددی مانند 

توسـعه متوازن اقتصادی، ارتقای رقابت پذيری بنگاه های کوچک و متوسـط، توانمندسـازی 

مشموالن و خوشايندسازی و ارتقای بهره وری خدمت سربازی به دنبال دارد.

 واژگان کليدي: خدمت وظيفه عمومي، عرصه خدمت سربازي، توسعه متوازن اقتصادي، 

بنگاه هاي کوچك و متوسط.
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بررسی نيازهای آموزش کارآفرينی کارکنان وظيفه با رويکرد اقتصاد 
مقاومتی  )مورد مطالعه: سازمان بسيج مستضعفين(

پژوهش حاضر با هدف بررسی نيازهای آموزش کارآفرينی کارکنان وظيفه با رويکرد اقتصاد مقاومتی 
در سازمان بسيج مستضعفين انجام پذيرفته است. رويکرد تحقيق، کّمی و روش آن مبتنی بر پيمايش 
بوده است. جامعۀ آماری اين مطالعه را کارکنان وظيفه در سازمان بسيج مستضعفين تشکيل داده¬اند 
)N=366( که بر اساس جدول نمونه گيری بارتلت و همکاران )2001(، تعداد 129 نفر از آنان از طريق 
نمونه¬گيری تصادفی ساده برای انجام تحقيق انتخاب شدند. در نهايت 117 پرسش نامه جمع آوری و 
تجزيه و تحليل شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای بود که روايی آن با کسب نظرات کارشناسان و 
خبرگان تأييد شد و پايايی آن نيز بر پايۀ ضريب آلفای کرونباخ 0/968 به دست آمد. برای تحليل عاملی 
نيازهای آموزش کارآفرينی کارکنان وظيفه، از تحليل عاملی اکتشـافی بهره گرفته شـد. نتايج حاصل 
از تحليل عاملی مربوط به نيازسنجی آموزش کارآفرينی نشان داد که متغيرها در هفت عامل )آموزش 
اصـول و مبانـی دانش کارآفرينی، آموزش ارتباطات و تعامالت اجتماعی، مهارت های مديريت کسـب 
و کار، مهارت های عمومی، مشـاوره و راهنمايی شـغلی، آموزش تدوين و توجيه کسـب و کار و آموزش 
قوانين و مقّررات کسب و کار( قرار گرفته¬اند که اين هفت عامل، 80/039 درصد کل واريانس را تبيين 

می نمايند. در پايان، بر اساس يافته های پژوهش، پيشنهادهايی ارائه شد.
واژگان کليدي: آموزش کارآفرينی، اقتصاد مقاومتی، نيازهای آموزشی، کارکنان وظيفه، سازمان 

بسيج مستضعفين.

چکیده

مهدی رحمانیان کوشککی . دکترای جغرافیا، دانشکدۀ شهید مطهری، تهران   �

حمیدرضا مختاری نژاد . کارشناسی ارشد حسابداری، مدرس دانشگاه امام حسین )ع(، تهران   �
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سالمت  ارتقای  بر  سربازی  دوران  مهارت آموزی های  نقش  بررسی 
روانی افراد در زندگی اجتماعی

سـربازان بخشـي از بدنة اصلي نيروهاي نظامي هسـتند که براي ايجاد و حفظ امنيت در 
کشـور و نظم اجتماعي مدتي را در اختيار نيروهاي مسـلح قرار مي گيرند. اين امر در تمامي 

کشورهاي مختلف با اهداف و عبارت هاي متفاوتي مطرح بوده و اجرا مي شود. 
بنابرايـن هـدف از انجـام اين تحقيق، بررسـی نقـش مهارت آموزی های دوران سـربازی بر 
ارتقای سـالمت روانی افراد در زندگی اجتماعی با اسـتفاده از روش توصيفیـ  تحليلی بوده 
اسـت. جامعه آماری تحقيق، شـامل کليه معلمان مرد منطقه يک شهرسـتان زابل اسـت که 

خدمت سربازی خود را بين 5 تا 15 سال اخير به اتمام رسانده اند. 
حجـم نمونـه به صورت تصادفی 35نفر تعيين شـده اسـت. برای آزمون فرضيـات از آزمون 
اسـپيرمن و T تک نمونـه ای اسـتفاده شـد. يافته هـا حاکـی از تأييـد فرضيـات تحقيق اسـت. 
بنابراين، مهارت آموزی های دوران سربازی بر ارتقای سالمت روانی افراد در زندگی اجتماعی 
مؤثر است. لذا پيشنهاد می شود تقويت مراکز مشاوره و ارائه خـدمات مشـاوره اي و مـددکاري 
در زمينـه هـاي فـردي و گروهـي موجود در دوران سربازی در دستور کار قرار گيرد. در همـين 
راســتا، مي تــوان از روان شناسـان و مــددکاران اجتماعي خبره نيز در مراکزي که به صورت 

مستقيم با نيروهاي وظيفه در ارتباط هستند، بهره برد.
واژگان کليدي: سرباز، سالمت روانی، زندگی اجتماعی.

چکیده

�   Maryamnory39@yahoo.com ،مریم نوری .  کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زابل
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مهارت آموزی سربازان و ارتقای امنيت ملی

     دولت های امروزی دو کار ويژه و با اهميتی دارند که عبارت اند از ايجاد نظم به معنای وسيع کلمه 
در داخل و حفظ تماميت کشور و جامعه در مقابل تهديدهای خارجی يا قدرت های ديگر. ايجاد نظم 
در داخـل طبعـًا ابعاد متنوع و متعددی دارد و نيز اليه ها و درجات مختلفی را شـامل می شـود. يکی 
از اين ابعاد ايجاد امنيت است. از آنجايی که اولين تهديدهايی که متوجه امنيت فردی و اجتماعی 
است، خطرهايی است که متوجه هستی، جان و مال اشخاص و نيز اموال عمومی می شود، بنابراين 
دولـت بايـد خود را به گونه ای مجهز کند که بتواند وظايف سـنگين خود را در خصوص تأمين امنيت 
جانی و مالی به انجام برسـاند. يکی از طرق، اسـتفاده از نيروی انسـانی است که گاه به طور موقت و 
به عنوان سرباز مسئوليت حفظ امنيت ملی را بر عهده دارند. امروزه با توجه به پيشرفت های علمی و 
تغيرات فاحش در نوع تهديدها، نبردها و تسليحات ديگر مانند گذشته تنها به کّميت سربازان توجهی 
نمی شـود، بلکـه بايـد از طريـق آموزش های تخصصی کيفيـت عمل آن هـا را باالتر بـرد. در پژوهش 
حاضر، تالش بر آن است که تأثير آموزش و مهارت سربازان در ارتقای امنيت ملی را بررسی کرده و به 
اين سؤال پاسخ داد که چگونه می توان امنيت ملی را از طريق آموزش سربازان افزايش داد؟ پژوهش 
پيش رو گويای آن است که تغيير در آموزش ها و مهارت های سربازان به دليل تغيير در ماهيت تهديدها 
و صحنه های نبرد ضروری است. روش تحقيق در اين پژوهش به نحو کتابخانه ای و از نوع توصيفی 
ـ تحليلی است. بدين منظور برای جمع آوری اطالعات به مطالعه و فيش برداری از کتب و مجالت و 
مقاله های تخصصی حقوق، نظامی و دفاعی و مراجعه به سـايت ها و گردآوری نقطه نظرات مختلف 

انجام و سپس نقد و بررسی شده است.
واژگان کليدی: خدمت سربازی، سرباز، نيروهای مسلح، امنيت ملی، آموزش.

چکیده

�   esfandiarirasoul1990@gmail.com  ،رسول اسفندیاری . کارشناسی مهندسی صنایع
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بررسی اثربخشی مهارت آموزی مبتنی بر سبک زندگی ايرانیـ  اسالمی

پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی مهارت آموزی مبتنی بر سبک زندگی ايرانیـ  اسالمی بر 
سرسختی، اميد و ثمربخشی سربازان نيروی انتظامی پادگان مرکز آموزشی مرزن آباد چالوس 
پرداخته است. اين تحقيق از نوع نيمه آزمايشی است و در زمره پژوهش های کاربردی قرار دارد. 
جامعه آماری در اين تحقيق عبارت است از کليه سربازان نيروی انتظامی پادگان مرکز آموزشی 
مرزن آبـاد چالـوس در سـال 1396. در پژوهش حاضر از بين تمامی جامعه آماری تعداد 40نفر 
از سربازانی که داوطلب همکاري با اجرای پژوهش بودند، به روش دردسترس انتخاب شدند. 
روش گـردآوری اطالعـات در اين تحقيق ميدانـی و به دليل ماهيت موضوع، اطالعات از طريق 
پرسـش نامه )پرسش نامه ثمربخشـی )SES( شـرر و همکاران )1982(، پرسش نامه اميد ميلر 
)MHS( )1988( و پرسش نامه سرسختی کوباسا )1979(( جمع آوري شدند. در تحقيق حاضر 
جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شد، از طرفي به منظور 
اثبات يا رد فرضيه هاي تحقيق از روش های آمار استنباطی، تحليل کوواريانس استفاده کرده و 
نتايج با استفاده از نرم افزار  SPSS -22  تحليل شدند. با توجه به نتايج همان طور که مشاهده 
شـد سـطح معناداری هر چهار آزمون کمتر از 0/05 اسـت که نشـان دهنده تفاوت حداقل بين 
يک متغير وابسته )سرسختی، اميد و ثمربخشی( در گروه های آزمايش و کنترل است. به عبارتی 
مهارت آمـوزی مبتنـی بـر سـبک زندگی ايرانیـ  اسـالمی بر سرسـختی، اميد و ثمربخشـی در 

سربازان تأثير دارد.
واژگان کليدی: مهارت آموزی مبتنی بر سـبک زندگی ايرانیـ  اسـالمی، سرسـختی، اميد، 

ثمربخشی، سربازان.

چکیده

علی محمدی . کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری و انتقال گاز، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان   �
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بررسي تأثير شايستگي بر مهارت های حرفه اي با نقش واسطه اي توانمندي هاي 
چابکي سربازان مورد مطالعه: کارکنان وظيفه )سربازان( نيروی انتظامی استان اردبيل

هـدف از تحقيـق حاضـر بررسـي تأثيـر شايسـتگي بـر مهارت هـای حرفه اي بـا نقش واسـطه اي 
توانمندي هاي چابکي سـربازان )مورد مطالعه: کارکنان وظيفه )سـربازان( نيروی انتظامی استان 
اردبيـل( اسـت. از لحـاظ هـدف، تحقيـق حاضر از نـوع کاربـردی، از لحـاظ نـوع روش، توصيفی و 
هم بسـتگی تعريف شـده و از لحاظ روش گردآوری اطالعات روش تحقيق مدنظر پيمايشـی است. 
جامعـه آمـاري تحقيـق حاضر را کليه سـربازان نيـروی انتظامی اسـتان اردبيل تشـکيل مي دهند. 
اطالعـات بخـش عملـی به شـيوه ميدانـی از طريـق پرسـش نامه از نمونه هـای آمـاری )100 نفر از 
سـربازان نيروی انتظامی اسـتان اردبيل( جمع آوری شـده اند. به منظورگردآوري داده های الزم، از 
پرسـش نامه توانمندي چابکي جرفي، پرسش نامه شايستگی حسن زاده و پرسش نامه مهارت های 

حرفه اي پاترسون استفاده شد. 
داده ها با نرم افزار SPSS نسـخه 22 تحليل شـد و برای تحليل فرضيات از معادالت رگرسـيون 
ساده و گام به گام استفاده شد. نتايج تحقيق نشان می دهد که شايستگی بر مهارت های حرفه ای با 
نقش واسطه ای توانمندی های چابکی سربازان تأثير دارد و با مداخله متغير توانمندی های چابکی 
سربازان تأثير شايستگی بر مهارت های حرفه ای افزايش می يابد. همچنين شايستگی بر مهارت های 
حرفـه ای، توانمندی هـای چابکی سـربازان بر مهارت های حرفه ای و شايسـتگی بر توانمندی های 

چابکی سربازان تأثير مثبت معنی داری دارد.
واژگان کليدي: شايستگي، مهارت های حرفه اي، توانمندي های چابکي، کارکنان وظيفه، سرباز

چکیده

�   Sayyadi.1992@gmail.com ،علی صیادی قوجه بگلو  . مهندس کشاورزی
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افزايـش جذابيـت در جامعـه و نشـاط دوره خدمـت سـربازی، 
رويکردهـا و روش هـا

در اواخـر قـرن بيسـتم بـا تغييـرات اجتماعـی جوامـع و حرکت به سـمت مدرنيته و مشـکالت 
روزافـزون در مسـير زندگی، موضوع شـادمانی و نشـاط بشـر به عنـوان يکی از موضوعـات مهم در 
علوم انسانی بررسی شد. به طور کلی می توان گفت نشاط و شادکامی تحت تأثير جامعه و شرايط 
فردی انسـان ها قرار دارد. با توجه به نقش و اهميت جذابيت و نشـاط اجتماعی در زندگی فردی 
و اجتماعی انسـان، سـعی شد در اين پژوهش به بررسی رويکردهای نظری و روش های اجرايی و 
راهکارهای علمی افزايش جذابيت و نشاط اجتماعی در دوره خدمت سربازی در بعد خاص و در 

کل جامعه در بعد عام پرداخته شود. 
در اين پژوهش از دو روش پژوهش اسـناديـ  کتابخانه ای و روش مرور و تحليل داده ها اسـتفاده 
شـده اسـت. در نتيجه مطالعات نظری و تحليل داده  های موجود اين نتايج حاصل شد: متغيرهای 
تأثيرگـذار بـر نشـاط و جذابيت اجتماعی در جامعه شـامل متغيرهايی در ابعاد فـردی، اجتماعی و 
روان شناختی هستند و مهم ترين متغيرهای تأثيرگذار بر نشاط و جذابيت و شادکامی در دوره خدمت 
سـربازی، امکانات رفاهی، مشـارکت در جمع، عضويت در گروه ها، سـالمت روحی، افزايش ميزان 
دينداری، ورزش و تحرکات بدنی، کاهش استرس و فشار روانی، اعتماد اجتماعی و تعامل اجتماعی 
را شامل می شوند. از اين رو هرگونه اقدام عملی در جهت افزايش ميزان نشاط، جذابيت و شادکامی 
در دوره خدمت سربازی بايد در ارتباط با اين متغير ها باشد. در گام نهايی مهم ترين عوامل کاهنده 
و افزايش دهنده نشاط و جذابيت را در دو سطح فردی و نهادی بررسی کرديم و راهکارهای عملیـ  
اجرايی را در دو بعد سازمان های نظامی و ساير ادارات و نهادهای موجود در جامعه را مطرح کرديم.

واژگان کليدی: جذابيت اجتماعی، نشاط اجتماعی، شادکامی، دوره خدمت سربازی.

چکیده

�   Behzadhemati69@gmail.com ،بهزاد همتی . دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
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کارآفرينی و و ايجاد کسب وکار در دوران خدمت سربازی

زماني کـه کارآفرينـان شـغل جديـدی را شـروع مي کننـد، بالطبـع حداقل بـه يك يا چنـد نيروي 
استخدامي نياز دارند تا کارهاي خود را سامان بخشند. کارآفرينان به علت قابليت اشتغال زايي که 
دارند، به کاهش نرخ بيکاري کمک می کنند که از اهداف آن اقتصادي، اجتماعي دولت    ها است. 
بنابراين، کارآفريني مي تواند زمينه ساز اشتغال نيروي کار باشد و نوآوري که در يك فعاليت اقتصادي 
توسط خود فرد ايجاد مي شود، منجر به ايجاد اشتغال در جامعه خواهد شد. کارآفريني فقط فردي 
نيست؛ سازماني هم مي تواند باشد حتی شرکت های بزرگ اعم از دولتي و خصوصي هم مي توانند 

به کارآفريني دست بزنند. 
امروزه حتي صحبت از دولت کارآفرين به ميان آمده است. در مطالعه حاضر، 50 نظرسنجی از 
طريق پرسش نامه در رابطه با کارآفرينی و و ايجاد کسب وکار در دوران خدمت سربازی انجام شده و 
نتايج حاصل به شکل نمودار رسم شد. براساس يافته ها به اين مطلب رسيديم که با توجه به شرايط 
کنونی اکثر افراد که اغلب آنان جزو قشـر تحصيل کرده هسـتند با مشـکل عمده اقتصادی روبه رو 

شده اند و خواستار اين هستند که آموزش های مهارتی انجام گيرد.
واژگان کليدی: کارآفرينی، سربازی، اشتغال، نوآوری.

چکیده

�   amir.aslani987@gmail.com  امیر اصالنی .  زمین شناسی نفت

�   Sajad.mozafari@yahoo.com  سجاد مظفری . نفت
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مهارت آموزی  کيفيت  ارتقای  بر  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  تأثير 
سربازان  )مطالعه موردی: سربازان تيپ الزهرا سپاه تهران(

مقالـه حاضـر بـا هـدف بررسـی تأثيـر فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات بـر ارتقـای کيفيـت 

مهارت آمـوزی سـربازان انجـام گرفـت. جامعه آماری شـامل سـربازان تيپ الزهرا سـپاه تهران 

می شـود. 108سـرباز به عنـوان حجـم نمونـه بـر اسـاس جدول مـورگان انتخـاب شـدند. ابزار 

جمـع آوری اطالعات پرسـش نامه اسـت. نتايج توسـط نرم افزار spss و بـا آزمون تی تک متغير 

تحليل شـد. نتايج نشـان داد که فناوری اطالعات و ارتباطات بر ارتقای کيفيت مهارت آموزی 

سربازان تأثير معناداری دارد. مؤلفه های فناوری اطالعات و ارتباطات نيز به جز کنترل و نظارت 

بيشتر و فضای هم فکری و هم انديشی تأثير معناداری بر ارتقای کيفيت مهارت آموزی سربازان 

داشـت کـه تجـارب بين المللی و ايجاد فضايی برای اشـتغال زايی بيشـترين تأثيـر را بر ارتقای 

کيفيت مهارت آموزی سربازان دارد.

واژگان کليدي: فناوری اطالعات و ارتباطات، سرباز، مهارت آموزی.

چکیده

�   Saeedmousavijahani@gmail.com ،سعید موسوی جهانی . کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی
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بررسی رابطه توانمندسازی ارگانيکی و تعهدسازمانی کارکنان وظيفه 
در ارتش جمهوری اسالمی ايران

هـدف محـوری پژوهـش حاضـر بررسـی ارتبـاط توانمندسـازی )ابعـاد پنجگانـة آن: احسـاس 
شايستگی، احساس داشتن حق انتخاب، احساس مؤثر بودن، احساس معناداری و احساس اعتماد 
به ديگران( با تعهد سـازمانی در کارکنان وظيفه در ارتش جمهوری اسـالمی ايران است. داده های 
الزم بر اسـاس مدل تحقيق از طريق پرسـش نامه های )دوپرسـش نامه محقق سـاخته که روايی آن 
توسط اساتيد و متخصصان امر و پايايی آن توسط آلفای کرونباخ تأييد شد( توزيع شده بين کارکنان 
اين بانک، جمع آوری و برای بررسی رابطة بين متغير ها و آزمون فرضيات، از رگرسيون چند متغيره 
و مدل معادالت ساختاری )تحليل مسير( استفاده شده است. نتايج حاکی از اين بوده است که در 
سطح اطمينان 95درصد بين توانمندسازی ارگانيکی و ابعاد آن با تعهد سازمانی، رابطة معناداری 
وجود داشـته اسـت به عبارت ديگر بين ابعاد احسـاس شايسـتگی، احسـاس داشتن حق انتخاب، 
احسـاس مؤثربودن، احسـاس معناداری و احسـاس اعتماد به ديگران با تعهد سازمانی در کارکنان 
وظيفه در ارتش جمهوری اسالمی ايران رابطه معناداری مشاهده شد. شايان ذکر است اين روابط 
معنادار به صورت خطی مسـتقيم و با هم بسـتگی نسـبتًا باال بود و در نتيجه می توان ادعا کرد که با 

افزايش ابعاد توانمندسازی، تعهد سازمانی در کارکنان افزايش می يابد.
واژگان کليدی: توانمندسـازی ارگانيکی، احسـاس شايستگی، احسـاس داشتن حق انتخاب، 

احساس معناداری، تعهد سازمانی.

چکیده

ناصر عباس زاده . دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه افسری امام علی)ع(   �
 سید حسن حسینی . مدرس دانشگاه افسری امام علی)ع(   �
مهدی صمیمی . مدرس دانشگاه افسری امام علی)ع(   �



57

ارائه راهکارهايی در راستای توسعه فناوری های نوين جهت بهبود 
کيفيت خدمت سربازی

حفظ اصول اساسی کشور و دفاع از خاک و ميهن در هر کشوری ضروری و امری مهم تلقی می شود. 
از اين رو تشـکيل ارتش حرفه ای و خدمت سـربازی برای تأمين آن در بيشـتر کشـورها اجرا می شود. با  
ايـن  حـال خدمت سـربازی مبتنی بر سـربازی اجباری، مشـکالت بزرگی دارد. وضعيـت   تأمين  نيروي  
انساني  براي  ارتش  و ساير نيروهاي  مسلح  در سطح  جهان  و حتي  منطقه  نشان  مي دهد اکثر کشورهاي  
جهان  به جای  اجباري  کردن  سربازي  به  حرفه اي گري  رو آورده اند. درواقع  سرباز حرفه ای،  کسي  است که  
سربازي  را به عنوان  حرفه  و شغل  خود انتخاب  کرده  است. روي  آوردن  به   حرفه اي گري  در نيروهاي  مسلح  
و تأمين نيروي  نظامي  حرفه ای  به  جای  جواناني  که  مدت  کوتاهي  را از سر  بي ميلي  و به اجبار در خدمت  
نيروهاي  مسلح  به  کار گرفته  می شوند، مزايای فراوانی دارد. از اين رو ستاد نيروهای مسلح می تواند به 
فکر چنين برنامه ای باشد. به کارگيری  نيروهاي  حرفه ای  در نيروهاي  مسلح  هزينه هاي  آموزشي  نيروهاي  
جديد را مرتفع  مي کند. از اين رو نيرويي  کارآمد و حرفه ای  را در خدمت  فرماندهان  نظامي  قرار مي دهد 
و بـه  خيـل  جوانـان  اجازه  مي دهد فارغ   از مانعي  به  نام  خدمت  نظام وظيفه  بـراي  آينده  خود برنامه ريزي  
کنند. اين  طرح  موجب  مي شود براي  تعداد  قابل توجهی  از جوانان  کار دائمی  با آينده ای مشخص  ايجاد 
شود و کشور به جای  در اختيار داشتن  خيلي  از  نيروهاي  نامتخصص  در حيطه  زماني  محدودي  سربازان  
حرفه ای  در اختيار داشته  باشد. اين مقاله به بررسی تأثير فناوری های نوين در راستای خدمت تخصصی 
سربازی و کيفيت مهارت سربازی پرداخته است. درنتيجه پيشنهادها و راه حل هايی در راستای توسعه 

بهبود مشکالت خدمت سربازی بر اساس فناوری های نوين داده شده است.
واژگان کليدي: فناوری های نوين، خدمت سربازی، نيروهای مسلح، ارتش حرفه ای.

چکیده

ساسان برهلیا . ناوبان دوم وظیفه ستاد نیروی دریایی نداجا، کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه    �
berehlia@gmail.com ،گیالن

حمید علیزاده . ستوان دوم وظیفه نیروی هوایی شیراز پایگاه شهید دوران، کارشناسی ارشد فناوری اطالعات    �
alizadeh.hamid13@gmail.com ،دانشگاه شریف
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رابطه مهارت آموزی با اشتغال سربازان، رويکردها و الزامات مبتنی بر بازار کار

در ايـران بـا توجـه بـه آهنگ رشـد جامعـه و افزايش نيـروی تحصيل کرده نامتناسـب با بـازار کار، 
ناهماهنگی الزم بين نظام آموزش و بازار کار، تناسب نداشتن رشد اقتصادی و ظرفيت اشتغال زايی 
و فقدان اطالعات الزم از بازار کار، موضوع اشتغال به يکی از مهم ترين دغدغه های سياست گذاران 
تبديل شـده اسـت. لذا اين مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کسب مهارت و اشتغال به بررسی 
راهکارهای مختلف کسـب مهارت و کاهش نرخ بيکاری در کشـورهای توسـعه يافته پرداخته است. 
همچنين با تبيين روش های مختلف کسب مهارت در مراحل مختلف آموزش با ارائه الگويی مناسب 
منطبق بر شرايط فعلی بازار کار ايران انجام شد. نتايج اين تحقيق نشان می دهد که تجربه بسياری از 
کشورهای با اقتصاد توسعه يافته مبين اين است که بخش عظيمی از دستاوردهای اقتصادی مديون 
توسعه نگری های اشتغال زايی به ويژه از طريق ارتقای آموزش های مهارتی است. اصالح الگوی کسب 
مهارت و توسعه کسب وکار مبتنی بر نياز بازار کار و آموزش مستمر، خود عاملی مؤثر در کسب شغل 
مناسـب خواهـد بود. همچنيـن از فرصت هايی که می تواند تا حـدی مانع از ورود افـراد کم تجربه به 
بازار کار و تجمع يا انباشت نيروی کار اضافه بر نياز بازار کار در جامعه شود، استفاده از آموزش های 
مهارتی در دوران خدمت سربازی است. اگر اين پتانسيل انسانی توسط سازمان های دولتی يا نظامی 
هدف گـذاری و تبييـن شـود، می تواند به يک فرصـت مهارت آموزی، يادگيری حرفـه و تأمين نيروی 

کارآمد و خالق جهت توسعه اقتصادی، سياسی، فرهنگی و حتی نظامی کشور تبديل شود. 
واژگان کليدی: مهارت، اشتغال، بازار کار و سربازی.
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آموزش کار آفرينی در دوران سربازی، الگوها و روش ها 

دوران خدمـت سـربازی فرصـت مناسـب کسـب مهارت هـا و آماده سـازی جوانان بـرای ورود بـه بازار 
کسب وکار است طرح سربازماهر، زمينه مناسبی برای آمادگی جوانان برای حضور در ميدان اشتغال و 
کارآفرينی ضمن يادگيری مهارت های اجتماعی و دفاعی فراهم کرده است. بر اساس اين طرح، جوانان 
يک دوره دووجهی را در خدمت سـربازی پشـت سـر می گذارند و ضمن کسـب توانمندی های دفاعی و 
آمادگـی بـرای حفاظـت از کشـور، بـرای ورود به بـازار کار آماده می شـوند. به منظور افزايـش مهارت ها و 
توانمندی های اشتغال پذيری سرمايه انسانی کشور و همچنين بهره مندی شرکت های اقتصادی توانمند 
داخلی از مهارت ها و خدمات حرفه ای نيروی انسانی جوان و تحصيل کرده، با ايجاد طرح  های کار آفرينانه 
می توانند در جهت خالقيت و پيشـرفت اقتصادی با توجه به سـال توليد ملی و اشـتغال اثرگذار باشـند. 
بنابراين اين تحقيق در راستای بررسی آموزش کارآفرينی در دوران سربازی، الگو ها و روش ها بررسی شد. 
اين پژوهش از نوع ميداني و توصيفيـ  پيمايشي بوده جامعة آماری تحقيق حاضر را کلية کارکنان وظيفه 
و سربازان نيروهای مسلح در شهر مريوان تشکيل می دهند که با توجه به گستردگی جامعة بررسی شده 
با استفاده از روش نمونه گيری در دسترس60 نفر از آزمودنی ها از نيروی های کارکنان وظيفه و سربازان 
به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامة محقق ساخته بود که متناسب 
با سؤاالت تحقيق ساخته شد. برای تجزيه و تحليل داده های مصاحبه از روش تحليل محتوا )استخراج 
مفاهيـم و مقوله هـا از گزاره هـای کالمي( و برای تجزيه و تحليل داده های پرسـش نامه از آمار توصيفي و 
استنباطي استفاده شد که در سطح استنباطی از آمارة کای اسکواير و فريدمن استفاده شد. نتايج تحليل 
نشان داد که مهارت های شخصی، مهارت های مديريتی محيط بر آموزش کارآفرينی، مهارت های فنی بر 

آموزش کار آفرينی در دوران سربازی تأثير می گذارد. 
واژگان کليدی: کار آفرينی، مهارت  های شخصی، مهارت های مديريتی محيط، مهارت های فنی. 
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اثربخشی آموزش مهارت های تابآوری بر سالمتروان سربازان

هدف پژوهش حاضر بررسـی اثربخشـی آموزش مهارت های تاب آوری بر سـالمت روان سربازان 

است. نوع مطالعه نيمه آزمايشی و از نوع پيش آزمونـ  پس آزمون با گروه کنترل بود. 

جامعه آماری شامل سربازان وظيفه ستاد انتظامی کرمانشاه بودند که از بين آن ها تعداد 30 نفر 

به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمايش و کنترل گماشته شدند. برای 

جمعآوری دادهها از پرسش نامه 28 سؤالی سالمت عمومی گلدبرگ استفاده شد. 

داده هـای به دسـت آمـده بـا نرمافـزار SPSS 17 تجزيـه و تحليـل شـدند. نتايـج آزمـون تحليـل 

کواريانس نشان داد که آموزش مهارت های تابآوری افزايش سالمت روان سربازان تأثير معنی داری 

داشته است. )p>0/01(. با توجه به نتايج به دست آمده ميتوان گفت که برنامه آموزش مهارت های 

تابآوری موجب افزايش سـالمت روان سـربازان ميشـود. بنابراين اين برنامه آموزشـی و کارگاه ها و 

تشـکيل گروه های مشـاوره و حمايتی ميتواند جزو برنامههای مداخالتی در جهت بهبود سـالمت 

سربازان استفاده شوند.

واژگان کليدی: مهارت های تابآوری، سالمت روان، سرباز.
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مهارت آموزی سربازان؛ بررسی پيامدها و راه کارها

از يک سو به دليل گسترگی نيازهای ناشی از انقالب صنعتی شيوه های سنتی مهارت آموزی 

پاسخگو نيست و از طرفی بازار کار، تشنة افراد متخصص و مجرب در حرفه ای خاص است. در 

چنين شرايطی بديهی است توانمندسازی نيروی انسانی از طريق آموزش يکی از راهکارهای 

اساسی جهت رونق کسب و کار، افزايش بازدهی کارگاه  ها و تشويق به کارآفرينی خواهد بود. 

يکـی از ابزارهـای مهم آموزش افراد آموزش های فنی حرفـه ای و برگزاری دوره های تخصصی 

است. دوره هايی که افراد پس از برگزاری آن توانايی خوداشتغالی، اعتمادبه نفس الزم جهت 

اداره کسب وکار خود، شناخت الزم از بازار کار و روحية کارآفرينی را دارشته باشند. اين مسئله 

مستلزم برنامه ريزی جامع و کالنی است که هوشياری و همت همگانگی می طلبد. 

اسـتفادة بهينه از سـربازی که جوان اسـت و جويای سـاخت آينده ای روشـن فرصتی است 

طاليـی بـرای رفع چالش  ها و مشـکالت درحال حاضر اقتصاد و اشـتغال جامعه. اين پژوهش 

بـا هـدف بيـان ارتباط تنگاتنـگ مهارت آمـوزی، بازار کار و سـربازی انجـام گرفته و به بررسـی 

راهکارها، دشواری ها و معظالت پيش رو پرداخته است.

واژگان کليدی: خدمت دورة وظيفه، مهارت آموزی، کارآفرينی، بازار کسب وکار.
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مهارت آموزی کارکنان وظيفه و سياست های کلی اقتصاد مقاومتی

اقتصـاد يـک جامعـه نقش مؤثـری در تحوالت سياسـی، اجتماعـی و فرهنگی آن جامعـه دارد. 

رويکرد اقتصاد مقاومتی که در ايران از سوی رهبر معظم انقالب)مدظله  العالی( بيان شده، روشی 

مناسـب بـرای مقابله با تحريم های اقتصادی اسـت که به مقاوم سـازی اقتصـاد و خوداتکايی ختم 

می شـود. اين راهبرد اقتصادی رويکردی برون نگر و درون زاسـت و الزمه آن اتکا به توانمندی های 

داخلـی و بهره گيـری از اسـتعدادها، منابع، پتانسـيل های موجود داخلی اعم از مادی، انسـانی و 

محيطـی اسـت. فلـذا در اين بيـن نيروی انسـانی ماهر يکی از مهم ترين منابع توسـعه اسـت. بايد 

گفت، دوران سربازی به عنوان يکی از مهم ترين برهه های زندگی هر فرد و مقدمه ای برای حضور 

و فعاليـت رسـمی در جامعه اسـت که هم اکنون مسـئله مهارت آمـوزی آن ها طرح و اجرا می  شـود. 

از هميـن رو در پيونـد اقتصـاد مقاومتی با مهارت آمـوزی کارکنان وظيفه، در ايـن پژوهش به دنبال 

پاسخ به اين پرسش هستيم که مهارت آموزی کارکنان وظيفه چه جايگاهی در سياست های کلی 

اقتصاد مقاومتی دارد و چگونه موجب توسـعه و پيشـرفت کشـور را می شـود؟ لذا درصدد هسـتيم 

بـا بهره گيـری از رويکـرد اقتصـاد مقاومتی و ارتباط آن با نيروی انسـانی ماهر و با روشـی تحليلیـ  

تبيينی و بهره گيری از منابع کتابخانه ای و اينترنتی به اين پرسش پاسخ دهيم. 

واژگان کليدي: مهارت آموزی، کارکنان وظيفه )سرباز(، اقتصاد مقاومتی، نيروی انسانی ماهر.

چکیده
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ضرورت بهره گيری از دانش و مهارت سربازان در نيروهای مسلح 

 بخش عظيمی از نيروهای مسـلح را سـربازان تشـکيل می دهند که هر کدام به نوبۀ خود از 
دانش و مهارت¬ خاصی برخوردار هستند. از اين رو ضرورت بهره¬گيری از دانش و مهارت آنان 
در نيروهـای مسـلح، حائز اهميت فراوانی بوده و ضرورتی دوچنـدان می يابد. پژوهش مذکور 
از زمـرۀ تحقيقات کيفی اسـت که از نظر هدف کاربردی و برای گـرد¬آوری اطالعات، از روش 
»کتابخانه ای« اسـتفاده شـده است و سعی شده تا مبانی الزم جهت تبيين موضوع مطرح و از 
همين منابع استخراج شود. نتايج بيانگر آن است که بهره¬گيری از دانش و مهارت سربازان در 
نيروهای مسلح اواًل به نحوه تمرکز، تفکر و چگونگی رفتار آنان در حين خدمت، تأثير گذاشته 
و حس اعتدال، اقتدار و احترام را، با توجه به رضايت آنان از عملکردشان، به دنبال دارد. زيرا 
سـرباز توانسـته اسـت با توجه به تخصص اصلی خودش در جايگاهی که مورد انتظار اوسـت، 
قرارگيـرد و اين شـوق خدمـت را در وی افزون تر می کند. دومًا مشـموالن خدمت نظام وظيفه 
عمومـی به عنـوان يـک گروه اجتماعـی تخصصی و علمـی در نيروهـای مسـلح در زمينه های 
مختلف پتانسـيل بسـيار فراوانی برای کمک به پيشبرد عرصه های مختلف دفاعی و نظامی و 
دفاع دانش محور در زمينه های مختلف دارند که با برنامه ريزی اصولی می توان از اين پتانسيل 

برای دفاع از نظام اسالمی و رسيدن به اهداف سند چشم انداز دفاعی کشور استفاده کرد.
واژگان کليدي: دانش، فنون، تخصص، مهارت، سرباز، سربازی، نيروهای مسلح.
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کارآفرينی فرهنگی سربازان در راستای توسعه فرهنگ اسالمی در کشور

اقدام به کارآفرينی فرهنگی توسط سربازان نظام وظيفه و تحت لوای ستاد کل نيروهای مسلح، يکی از 
راه های کسـب شـغل و مهارت برای آن ها پس از گذارندن دوران خدمت نيز محسوب خواهد شد؛ چراکه 
اقدام به شروع فرايند کارآفرينی نياز به انواع حمايت ها و همکاری ها از جانب نهادهای رسمی و غيررسمی 
در کشور دارد. ستاد کل نيروهای مسلح با حمايت های خود و نيز همکاری با ديگر سازمان ها می تواند به اين 
امر تحقق بخشد. بنابراين اهميت اين نوع از کارآفرينی به اين جهت است که سرباز می تواند از نام و اعتبار 
ستاد کل نيروهای مسلح در جهت القای فرهنگ اسالم به مردم استفاده کند و از همکاری و حمايت های 
خود ستاد و سازمان هايی که ستاد با آن ها همکاری داشته و تفاهم نامه امضا کرده است، استفاده کند. در 
اين پژوهش سـعی شـد عواملی که بر کارآفرينی سرباز تأثير می گذارند، مانند عوامل اقتصادی، محيطی 
و... بررسـی شـوند، سـپس فرصت ها و ايده های کارآفرينی فرهنگی و نيز فرايند کارآفرينی توسـط سرباز 
کارآفرين فرهنگی در عرصه توسـعه فرهنگ اسـالمی در کشـور مطالعه شـده، درنهايت طی توضيحاتی 
موانـع کارآفرينـی در عرصه ترويج فرهنگ اسـالمی در جامعه مطرح شـود. اين پژوهـش با هدف تأکيد بر 
دو مسئله ضرورت کارآفرينی توسط سربازاِن نظام وظيفه جهت رشد خالقيت آن ها و سودآور بودن دوران 
خدمت و نيز دوران پس از خدمت همچنين مسئله ضرورت کارآفرينی فرهنگی در جهت پررنگ تر کردن 
فرهنگ اسالمی در جامعه که به مرور زمان در معرض آسيب قرار دارد، تدوين شد. با تلفيق اين دو موضوع 
مهم )ضرورت کارآفرينی سـربازان و ضرورت ترويج فرهنگ اسـالم در جامعه( به بررسی فرايند کارآفرينی 

فرهنگی سربازان در راستای توسعه فرهنگ اسالمی در کشور پرداخته است. 
 واژگان کليدی: سرباز، ستاد کل نيروهای مسلح، کارآفرينی فرهنگی، فرصت های کارآفرينی، فرهنگ 

اسالمی.  

چکیده

سید امین حسینی نسب . فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، ستوان سوم نظام وظیفه پلیس راهور    �

 www.rahimi.akram1366@gmail.com ،یزد



65

ارتقای مهارت آموزی درسربازی، الزامات، روش ها و راه کارها

سـربازی يکـی از موضوعـات اصلی در زندگی جوانان محسـوب می شـود و بيشـتر پسـران 
ايرانـی می بايسـت مدتـی از عمـر خـود را بـرای گذرانـدن دوره خدمـت، در نيروهای مسـلح 
طی کنند. گسـتره خدمت سـربازی مربوط به کل کشـور اسـت و همه درگير مقوله سـربازی 
هسـتند. همة سـربازان آينده دار و آينده سـاز کشـور هسـتند و اين ويژگی باعث شـد تا فکری 
برای غنی سـازی اين دوران سـربازی انجام شـود. سه هدف برای مهارت آموزی در نظر گرفته 
شـده اسـت. اول آنکه در فضای جامعه جذابيتی در نگاه به سـربازی ايجاد شـود. نکته دوم، 
سـربازان در دوره خدمت شـادابی و نشـاط داشـته باشند و هدف سوم، سـربازان پس از دوره 
سـربازی مهارتی پيدا کنند تا بتوانند به اشـتغال و اقتصاد جامعه کمک کنند. برای رسـيدن 
به اين اهداف چهارمرحله تعريف شـده اسـت. مرحله اول سياسـت گذاری اسـت که برعهده 
ستادکل نيروهايی مسلح قرار دارد. گام دوم نظارت بر اجرای آن و گام سوم پاپش اين ابالغيه 
است که برای پيدا کردن نواقص آن انجام می شود. گام چهارم ايجاد تسهيالت در حين انجام 
مأموريت است. برای نيروهای مسلح نيز وظايفی در پنج سرفصل پيش بينی شده است. گام 
اول تخصيص سـهميه به نيروهای مسـلح اسـت. گام دوم توزيع اين سـهميه به استان ها، گام 
سوم اختصاص اين سهميه به يگان ها، گام چهارم نوع تخصصی که بايد فراگيرند و گام پنجم 

مشخص کردن يگان فراگيرنده آن تخصص است.
واژگان کليـدی: ارتقـای مهارت آمـوزی درسـربازی، الزامـات مهارت آمـوزی، روش هـای 

مهارت آموزی و راهکارهای مهارت آموزی. 
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خانواده  و  سربازی(  شغل)خدمت  بين  تعارضات  مفهومی  مدل  طراحی 
بر تمايل به ترک خدمت کارکنان )سربازان وظيفه( مورد مطالعه: سازمان بسيج 

دانشجويی استان يزد

نيـروی انسـانی، مهم تريـن سـرمايه سازمان هاسـت و هرچـه اين سـرمايه از کيفيـت مطلوب تری 
برخوردار باشد، موفقيت، بقا و ارتقای سازمان بيشتر خواهد بود لذا بايد در مورد بهبود کيفی نيروی 
انسـانی سـعی فراوانی کرد؛ چراکه اين اقدام هم به نفع سـازمان اسـت هم به نفع افراد. لذا بررسی 
عوامل مؤثر بر ارتقای کيفيت نيروی انسانی و ممانعت از ترک خدمت توسط پرسنل در بين سازمان ها 
اهميتی مضاعف يافته اسـت. از طرف ديگر پيامدهايي مرتبط با نقش تعارض شـغل با خانواده، در 
حـوزه خانـواده وجـود دارد در حالي کـه پيامدهاي مرتبط با نقش تعارض خانواده با شـغل در حوزه 
شغل صورت می گيرد. اين مقاله درصدد است تا تأثير هر دو نوع تعارض را بر تمايل به ترک خدمت، 
در بين کارکنان )سـربازان وظيفه( سـازمان بسـيج دانشـجويی استان يزد نشـان دهد. بدين منظور 
متغيرهای استرس شغلی، تعهد سازمانی به عنوان متغير ميانجی در کنار متغير کيفيت زندگی کاری 
بررسـی شـد. نتايج حاصل از برازش مدل نهايی تحقيق بيانگر اين اسـت که هر هفت دسـته متغير 
تعارض شغلـ  خانواده، خانوادهـ  شغل، استرس شغلی، تعهد سازمانی، عوامل سازمانی، غنی سازی 
شغلی و کيفيت زندگی کاری بر تمايل به ترک خدمت کارکنان سازمان بسيج دانشجويی استان يزد 

تأثيرگذار است. براساس اين يافته ها مدل مفهومی تحقيق حاضر در قالب هفت سازه طراحی شد.
واژگان کليدی: تعارض شغل و خانواده، عوامل سازمانی، عوامل فراسازمانی، غنی سازی شغل، 

رضايت شغلی، تعهد شغلی، تمايل به ترک خدمت.
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روش های مؤثر بر افزايش جذابيت و نشاط دوره خدمت سربازی در جامعه

در نيروهاي انساني تشکيل دهنده سازمان هاي نظامي و انتظامي، سربازان و مشموالن، بدنه اصلي 
ارتش و نيروهاي مسلح کشور را تشکيل مي دهند و طبعًا در فرايند استراتژي امنيت ملي از جايگاه و 
موقعيت برجسته اي برخوردار هستند و چنانچه آنان افرادي فاقد انگيزه، فاقد روحيه، نشاط، اشتياق، 
اعتمادبه نفس و رضايت باشند و سازوکارهاي به کارگيري آن ها غيرمنطقي و خردمندانه و هوشمندانه 
نباشـد در اجـراي مأموريت هـاي محوله به ويژه در مصاف با دشـمن جز شکسـت و سـرخوردگي راهي 
ندارند. هدف اين پژوهش، شناخت روش های مؤثر بر افزايش ميزان جذابيت و نشاط و شادابی دوره 
خدمت ضرورت اسـت. نتايج حاصل از اين پژوهش نشـان داد، هر نيروي مسـلحي که منابع انسـاني 
مقتدر و سالم تري داشته باشد، از کارآمدي بيشتري بهره مند خواهد بود. توجه شايان به خواسته هاي 
مشـروع و قانونـي خود سـربازان وظيفه و بـرآورده کردن به موقع اين خواسـته ها از طريق تعامل هرچه 
بيشـتر با خود سـربازان و جويا شـدن نظرات آنان برای تحول در خدمت سربازي می تواند کارآمدترين 
روش برای طراحی و برنامه ريزی کالن دربارۀ راهکارهای اصالح و بهبود کارکرد خدمت سربازی باشد. 
اقداماتـی نظير ايجاد امکانات سـازماني جهت تهيه بليـط اتوبوس و قطار، اعزام سـربازان به اردوهاي 
سـياحتي و زيارتي جهت افزايش روحيه همکاري و مشـارکت آنان به صورت منظم و برنامه ريزي شده، 
تعيين بودجه مشخص و جداگانه به منظور تأمين هزينه های سربازان به گونه اي که هزينه هاي مختلف 
آنان را کفايت نمايد که مستلزم همکاری های مالی و سازمانی دولت با سازمان وظيفه عمومی و ستاد 
کل نيروهای مسـلح اسـت، توزيع سـربازان بر اسـاس تناسـب و سنخيت موقعيت، شـخصيت، توان و 
تخصص و تحصيالت ايشان، بومی سازی سربازی يا ارائه آموزش هاي کارآفريني در حين خدمت به آنان 

می تواند در اين زمينه مؤثر واقع شود که واقعًا نيازمند عزم جدی بين قوايی است.
واژگان کليدي: خدمت ضرورت، جذابيت، سرباز، مهارت آموزی، نشاط.

چکیده

�    Ali.beyki9473@birjand.ac.ir ،علی بیکی . دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند
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الزامات، روش  ها و راهکارهای مهارت آموزی مؤثر کارکنان وظيفه

مهارت نه از جنس دانستن بلکه از جنس توانستن است. اشراف به مفهوم مهارت ضروری است؛ چراکه 
آموزش هدفمند و مؤثر، نيازمند درک مشترک و طراحی يک فرايند پايا است. اين مطالعه با هدف تنظيم 
فرايندی کاربردی بر اسـاس حقايق انجام شـد. مطالعه حاضر، پژوهشـی توصيفی از نوع مقطعی اسـت. 
جامعه پژوهشی، سربازان نيروی دريايی سپاه حاضر در بندرعباس بودند. جمعيت آنان هزار نفر را شامل 
می شود. تعداد نمونه براساس »فرمول کوکران«، 278نفر بود که به رقم 300 گرد شده است. نمونه گيری 
به روش طبقه بندی و برحسـب مقاطع تحصيلی انجام شـده اسـت. افراد به شيوه تصادفی انتخاب شدند. 
ابزار گردآوری داده ها، پرسـش نامه محقق سـاخته ای بود که از لحاظ روايی، توسـط متخصصين بررسی و 
تأييد شد و پايايی پرسش نامه از طريق مطالعه مقدماتی )30نفر( تأييد و با ضريب آلفای کرونباخ )باالتر از 
0.7( محاسـبه شـد. تحليل داده ها با اسـتفاده از نرم افزار SPSS-20 و آمار های توصيفی صورت گرفت. 
پژوهش سـربازان را از لحاظ روحی، فکری، اقتصادی و ميزان عالقه مندی به مهارت آموزی ارزيابی شـده 
اسـت. حوزه های مورد عالقه سـربازان برای کسـب مهارت به ترتيب عبارت بودند از: فنی، رايانه، عمران، 
زبان های خارجی و علوم تجاری. پيشنهادهای مطالعه براساس انتظار سربازان و تحليل متخصصان عبارت 
است از تقسيم نيروها به صورت حرفه ای و منطبق بر نياز يگان ها و همچنين متناسب با تخصص سربازان، 
برگزاری دوره های آموزشی در حين خدمت و حمايت از سربازان در دوره پس از خدمت با ارائه مدرک معتبر 
و مستقل و اعطای گواهينامه و معرفی نامه جهت ثبت نام در چرخه کاريابی کشور، که اين برنامه به صورت 
کامال عملی تشريح شده و جهت اجرا به کار مشترک بين سازمان های مختلف نياز دارد و تمايلی مشترک 

بين دولت، نيروهای نظامی و رسانه ها را طلب می کند.
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آموزش کارآفرينی در دوران سربازی، فرصت ها و چالش های پيش رو

امروزه هم زمان با افزايش جمعيت و نرخ بيکاری در کشـور، نياز به اشـتغال زايی بيش از 
پيش در جامعه احسـاس می شـود. ساليانه، تعداد زيادی از جوانان ذکور کشور بنا بر قانون 
خدمت وظيفه عمومي به سـربازی اعزام مي شـوند. سـربازان، در ابتدا، دوره¬ای آموزشـي 
را بـرای فراگيـری مهارت های ضروری نظامي و عقيدتيـ  سياسـي مي گذرانند سـپس، آن 
را به صـورت نظامـي يـا غيرنظامـي ادامـه مي دهند. از طرفی بسـياری از سـربازان وظيفه و 
در اختيـار نيروهای مسـلح با دغدغه هـای مختلفی از جمله مهارت آموزی و اشـتغال جهت 
تشـکيل زندگـی در آينـده روبه رو هسـتند. در اين مطالعـه ضمن نگاه به وضعيـت اقتصاد و 
اشـتغال در کشـور، سازوکارهای تشويقی و انگيزشـی در توسعه مهارت آموزی، کارآفرينی و 
خوداشتغالی سربازان جهت ورود به بازار کار آينده و نقش مهارت آموزی سربازان در توسعه 
و بهره¬ور شـدن اقتصاد کشـور بررسـی می  شـود. مطالعه حاضر با تکيه بر روش پژوهشی، 
نتايـج طـرح آزمايشـی ارائـه شـده در يکـی از دوره هـای آموزشـی خدمـت نظـام وظيفـه را 
به عنوان جامعه آماری نمونه بررسی می کند. رضايتمندی 78 درصدی دانشجويان گواهی 

بر اثربخشی و کارآمدی اين طرح است.
واژگان کليدي: مهارت آموزی، اشتغال، کارآفرينی، بازار کار، خدمت سربازی
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نقش مهارت آموزی سربازان در توسعه و بهره ورشدن اقتصاد کشور

ار آنجا که هدف اصلی آموزش های فنی و حرفه ای تربيت نيروی کار الزم برای بخش های مختلف 
جامعـه اسـت ، به نظر می رسـد هـدف از ايـن آموزش ها، افزايش تـوان دانش، مهارت و قـدرت درک 
افـراد و انجـام مطلوب تر کار در محدوده وظايف شـغلی اسـت. آموزش های فنی و حرفه ای به سـبب 
انعطاف پذيری نشئت گرفته از خصيصه های بازار کار و اوضاع اقتصادی کشور و نيز به دليل آموزش 
و ايجـاد مهارت هـای الزم در افـراد برای توانايی در احراز مشـاغل، نقش به سـزايی در اشـتغال دارد. 
ايـن آموزش هـا هم مهارت های خـاص الزم برای صنعت و هم مهارت های عمومی بـازار کار را فراهم 
می سـازد و همچنين برای شـاغلينی که به دليل تغييرات تکنولوژی دچار کاهش کارايی می شـوند 
امکان به روز شـدن و تکميل مهارت را فراهم می کند. لذا به اين نوع آموزش ها به عنوان ابزاری برای 
مقابله با بيکاری نگريسته می شود؛ به ويژه بی کاری ساختاری که ناشی از تغييرات در اقتصاد جهانی 
می باشد. در واقع خصيصه اين آموزش ها، نوع پرورش »کارآفرينی« است. به اين معنی که سربازان 
پس از کسـب مهارت  و تخصص دانش فنی، قادر خواهند بود که فرصت های شـغلی مناسـبی  را به 
دست آورند يا  در نهايت فرصت شغلی ايجاد کنند. يکی از اهداف آموزشی کارآفرينی در آموزش های 
فنـی و حرفـه ای، بهبود توانايی های فردی و تخصصی مهارت آموزان اسـت. آمـوزش فنی و حرفه ای 
می تواند از طريق دانش افزايی، باعث افزايش فرصت های بازار شـده و سـطح تقاضای کارآفرينی را 
ارتقـا بخشـد. در اين مقالـه، راجع به مفهوم مهارت آمـوزی و تبيين نقش و جايـگاه آموزش های فنی 
و حرفـه ای در ايجـاد کارآفرينی و اشـتغال زايی  برای سـربازان وظيفه، رسـالت و اهداف مراکز فنی و 
حرفه ای در زمينه کارآفرينی، ضرورت توجه به آموزش کارآفرينان کاردان، اهداف و دستاوردهای آن 

و راه کارهای مهم جهت آموزش های فنی و حرفه ای بحث می شود.
واژگان کليدی: مهارت آموزی سربازان، کارآفرينی، اشتغال، بهره وری، توسعه اقتصادی.
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نقش انديشه ورزی در مهارت اندوزی سربازان و توسعه فرهنگیـ  
اجتماعی کشور

راهبـری تفکـر و انديشـة سربازان يكي از عوامل بسيار تأثيرگذار بر مهارت انـدوزی، خدمت داوطلبانه 
سربازی توسط جوانان و بهره وري باالي اين دوران در افزايش توانمندي نظامي و دفاعي و نيـز توسـعه 
فرهنگی و اجتماعی کشور به منظور حفظ و حراست از امنيت اين مرز و بوم است. در نگاهی گذرا به روند 
خدمت در کشور می توان دريافت، ماهيت و مهارت سرباز در جامعه پيرامونی خود، بعد از مدتی يا ديده 
نمی شود يا با يک تغيير ملموس در پيچ و خم نظام نامه های گذشته و فعلی از نهاد خود رنگ می بازد. در 
عمل، چنين دگرگونی های ساختاری که بر اساس خط سير و خروجی انديشه نوشته نشده باشند، دچار 
سستی در ساختار و حتی خأل در مرکزيت شده و قبل از خدمت يا حين و درنهايت بعد از آن، محکوم به 
شکست هستند. ميزان بهره وری و تأثيرپذيری مجامع نظامی از کارکنان وظيفه ريشه در تأسيس، هدايت، 
حمايت و فرمانبری از سيستم يکپارچة مرکزی و مجامع انديشه ورز دارد. ايمان واقعی برخی کشورها به 
ميزان بهره وری آناليز مهارت و انديشـة سـربازان باعث شده است ريسک  های قوای انسانی در نيروهای 
مسلح در حوزه های سياسی، اقتصادی، اطالعاتی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و فنی و نظير آن همه و 
همه از درون اين مراکز نشئت گرفته و در مسير اجرايی ستادهای مرکزی و مجموعه های تابعه قرار گيرند. 
دعوت به انديشـه ورزی در جمهوری اسـالمی ايران توسط رهبر معظم انقالب)مدظله  العالی( بيانگر نياز 
کشور به انديشيدن و تفکر است. ديدگاه عميق ايشان به انديشه ورزی، لزوم پيدايش آن از رأس تا اليه ها و 
توسعه انديشه ورزی در بين آحاد جوامع از اهميت ويژة اين مهم پرده برمی دارد .از اين رو تقويت فرهنگ 
تفکر و نقش انديشه ورزی در مهارت اندوزی سربازان می تواند به توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور کمک 
کرده و به عنوان الگوی نظامی نوين در کشور از وجود يک انقالب يا يک دگرگونی اجتماعی در نيروهای 

مسلح، رنگين تر باشد. شعار عملياتی اين مقاله »هر سرباز وظيفه يک کرسی انديشه ورزی است«.

چکیده

�   sajadbj@gmail.com ،سجاد حاج علی . کارشناس مدیریت صنعتی
�   mkamalara@yahoo.com ،سید محمود کمال آرا . کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
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بررسی و ارزيابی راهکارهای ارتقای مهارت آموزی کارکنان وظيفه 
در حين خدمت سربازی

آمـوزش در زندگي بشـر قدمـت ديرينه دارد در حال حاضر آموزش نيروي انسـاني ماهر و کارآمد 
در تحوالت و پيشرفت هاي اقتصادي به ويژه در کشورهاي در حال توسعه نقش مهمي دارد. امروزه 
يکـي از دغدغه هـاي مهم و جدي کارکنان وظيفه در حال خدمت مقدس سـربازی ورود به بازار کار 
و اشـتغال اسـت؛ به ميزاني که فرايند اين گذر تسـهيل شـود. سـربازان پس از اتمام دوران خدمت 
خود وارد بازار کار می شـوند و مي توانند به آرامي و بدون اسـترس و اضطراب و سـرگرداني در بازار 
کار اشـتغال يابند. يک سـازمان برای اينکه بتواند در عرصۀ رقابت ايجادشـده در عصر حاضر موفق 
شود، بايد هم دانش خود را مديريت کند و هم دست به خالقيت بزند. مديريت دانش فرايند کشف، 
کسـب، توسـعه و ايجـاد، تعليـم و نگهـداری، ارزيابـی و به کارگيری دانش در زمان مناسـب توسـط 
فـرد توانمنـد در سـازمان اسـت و خالقيت در تعامل فرد با محيط شـکل می گيـرد؛ محيط منجر به 
تحريک فيزيکی و اجتماعی می شـود و خالقيت را در اعضا تقويت می کند. اين پژوهش به صورت 
کتابخانه ای است که اطالعات آن از طريق بررسي اسناد و مدارك کتابخانه اي به دست آمده است. 
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که دوره های مهارت آموزی در حين خدمت سربازی برای کارکنان 
وظيفه، ابزار بسيار مناسبي براي بهبود اشتغال جوانان جويای کار خواهد بود؛ در نتيجه، احتمال 
جوانان بيکار در جامعه کاهش يافته، نيازها و خواسته هاي بازار کار برآورده شده و خود و جامعه را 

از دغدغه های بيکاری رها می سازد. 
واژگان کليدی: اشتغال، ايران، آموزش، بيکاری.
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به کارگيری سربازان در شرکت های دانش بنيان، راهی در سوی تأمين 
منابع برای شرکت های دانش بنيان و توسعه اقتصادی کشور

منابع انسـانی برای رونق توليد و کسـب هر شـرکت و نيز هر اقتصاد اهميت بسـياری دارد. 
بـا توجـه به اهميت بـه روز بودن و حرکت همگام با دانش های مدرن، شـرکت های دانش بنيان 
به نيروی انسـانی خالق و انديشـه نو بسـيار نيازمند هسـتند. از آن جهت از بين شـرکت های 
دانش بنيـان بيـش از 50 درصـد آن ها نوپا هسـتند، دسـتيابی منابع انسـانی بـا تجربه به دليل 
هزينه باالی مالی، برای آن ها کاماًل ميسر نيست، به همين جهت استفاده از نيروی های تازه 
فارغ التحصيـل دانشـگاهی می توانـد در کاهش هزينه های اسـتخدام و اداری از يک سـو و نيز 
افزايش خدمات آن ها به اقتصاد کشور از سوی ديگر تأثيرگذار باشد. در اين تحقيق به بررسی 
جايـگاه سـرباز شـاغل در شـرکت های دانش بنيان و اسـتفاده از خدمـات آن ها در طـی دوران 
خدمت با توجه به سـند برنامه ششـم توسـعه و نيز اصول اقتصاد مقاومتی پرداخته می شـود. 
طبق بررسـی صورت گرفته، رشـد بيش از 60 درصدی تعداد شـرکت های فوق از سال 1392 
الـی 1396 و نيـز افزايـش بيش از 40 برابری تعداد افراد شـاغل در اين شـرکت ها، با توجه به 
رشـد شـرکت های دانش بنيان و افزايش آن ها در سـال های آتی، پيش بينی می شـود که سهم 
شـرکت های دانش بنيان در اشـتغال کشـور افزايش يايد. اسـتفاده از نيروهای فارغ التحصيل 
دانشـگاهی در شـرکتهای دانش بنيان می تواند از يک سو زمينه سـاز رشد اقتصاد دانش بنيان 

کشور باشد و از سوی ديگر زمينه ساز اشتغال فارغ التحصيالن دانشگاهی خواهد بود.
واژگان کليدی: سرباز، دانش بنيان، اقتصاد، تأمين منابع انسانی.
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�   dr.dapam@yahoo.com ، پیام داغانی . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
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خدمت سربازی، هويت و امنيت

خدمت سـربازي به عنوان تجربه ايی متفاوت از زندگی جمعی نسـبت به ديگر شـکل های زندگی 
جمعی و گروهی براي جوانان ايرانی مطرح است. جوانان سرمايه هاي اجتماعی هر کشور محسوب 
می شـوند که در تعيين خط مشـی آينده نقش مهمی ايفا می کنند. نقش جوانان در فرايند سـربازي، 
در شـکل گيري انسـجام اجتماعی و هويت بخشی ملی از ارزش و اعتبار بيشتري در تصميم گيري ها 
برخوردار است. فضاي مبتنی بر انسجام اجتماعی و هويت ملی از حيث روانیـ  فکري بستر الزم براي 
پيشرفت هاي اقتصادي و سياسی را فراهم می آورد و از سوي ديگر اين دو عامل نقشی اساسی و مهم 
در تأمين امنيت داخلی ايفا می کنند. خدمت سـربازي به عنوان يک هنجار برآمده از جامعه ايرانی، 
بخـش گسـترده اي از جامعـه را تحت تأثيـر قرار می دهـد که اين نيروي گسـترده، تأثيـر بی بديلی در 
شکل گيري و تقويت انسجام اجتماعی و هويت ملی می گذارد. مقاله حاضر به تبيين سياست گذاري 
خدمت سربازي و فرايند ملت سازي در ايران بر اساس ره يافت داده بنياد می پردازد. در اين پژوهش 
سعی شده است که با بهره گيري از فرايند چرخ هاي سياست گذاري به تبيين چگونگی ورود مسئله 
ملت سـازي و همچنيـن خدمـت سـربازي به تقويـم سياسـت گذاري در ايـران معاصر پرداخته شـود. 
همچنين در اين مقاله نقش خدمت سربازي در شکل گيري و تقويت انسجام اجتماعی و هويت ملی 
بررسـی می شـود و درصدد اسـت تا با نوعی نگرش تحليلی ـ توصيفی و بهره گيري از ادبيات نظري 
با نگاهی جامعه شناسـانه به آن بپردازد و در اخراالمر به مقوله امنيت برخاسـته از اين علت )خدمت 

سربازی( اشاره شود.
واژگان کليدی: خدمت سربازی، هويت ملی، امنيت، انسجام اجتماعی.
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الزامات، روش  ها و راهکارهای ارتقای مهارت آموزی سربازان

پژوهـش حاضـر از نـوع کتابخانـه ای و اسـنادی بوده و هـدف آن ارائـه راهکارهـا و روش های 
افزايش کمی و کيفی در آموزش های مهارتی کارکنان وظيفه نيروهای مسلح است.آموزش های 
فنی وحرفـه ای می توانـد در فعاليت هـای فعلـی سـربازان در مراکـز نظامـی و نيـز آينده شـغلی 
آنان نقش اساسـی داشـته باشـد. تاکنون آموزش  های مهارتی ارائه شـده به سـربازان محدود به 
حرفه های آموزشی موجود در پادگان ها و مراکز نظامی و انتظامی بوده و با چالش  هايی روبه رو 
بوده است، در حالی که بسياری از دوره های مبتنی بر بازارکار در مراکز آموزش فنی وحرفه ای 
دولتی و آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد اجرا می شود و کارکنان وظيفه به طور معمول از اين 
دوره ها استفاده نکرده اند. در سياست گذاری های نوين، مسئوالن نيروهای مسلح و همچنين 
مديـران آموزش  های فنی وحرفه ای با بخش بندی و تعيين نيازهای مهارتی سـربازان، عالوه بر 
آموزش    های فنی وحرفه ای، دوره های روان شـناختی و آمادگی شـغلی را نيز برای آنان در مراکز 
آموزش فنی وحرفه ای دولتی و همچنين آموزشـگاه   های فنی وحرفـه ای آزاد برنامه ريزی و اجرا 
می  کنند. درنتيجه سربازان عالوه بر موفقيت در وظايف نظامی، پس از اتمام دوره سربازی نيز 
می توانند با اندوخته مهارتی اين دوران به شغلی آبرومند دست يافته و در چرخه توليد داخلی و 

اقتصاد ملی قرار گيرند. 
واژگان کليدی: آموزش های مهارتی، مراکز آموزش فنی وحرفه ای، سربازان، مهارت های نرم.
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کارکنان  مسئوليت پذيری  ارتقای  راهکارهای  و  چالش ها  ارزيابی 
وظيفه نيروهای مسلح در مهارت آموزی برای ارتقای امنيت ملی

مسـئله امنيـت ملی بـا توجه به موقعيت اسـتراتژيک کشـورمان در صـدر موضـوع و دغدغه های 

مديران ارشد و کالن قرار دارد. نيروی وظيفه در اين بين با توجه به مهارت آموزی و حضور همه جانبه 

در کليـه عرصه هـای نظامـی نقـش تعيين کننـده ای دارنـد. بـا ايـن حال بـه نظر می رسـد بيگانگی 

خط مشـی ميان نيروی وظيفه و کادر نيروهای مسـلح باعث شـده اسـت، پرسـنل وظيفه در دوران 

خدمت سربازی نسبت به آموزش های نظامی مسئوليت پذيری الزم را نداشته باشند؛ مسئله ای که 

چالش هـا و راهکارهـای آن دغدغـه اصلی اين پژوهش اسـت. ابزار جمـع آوری داده دراين پژوهش 

مصاحبه عميق با 10 تن از افسران وظيفه تيپ 230 نيروی زمينی ارتش با روش گلوله برفی بوده 

اسـت و ابزار تحليلی اسـتفاده شـده نيز تحليل تم انتخاب شـد. نتايج اين پژوهش نشـان می دهد: 

بی معنايی، بی قدرتی و همچنين انزوای اجتماعی سه چالش اصلی کادر نيروهای مسلح در ارتقای 

مسـئوليت پذيری پرسـنل وظيفه در امر ارتقای مهارت آموزی بوده و ارتقای مشـارکت دهی، ارتقای 

ارتباطـات بيـن فرماندهـان و پرسـنل وظيفـه، تنوع آموزشـی و همچنيـن به روزينه کـردن اطالعات 

اصلی ترين راهکارهای برون رفت از اين چالش است.

واژگان کليدي: کارکنان وظيفه، نيروهای مسلح، بيگانگی خط مشی، تيپ 230 نيروی زمينی 

ارتش.
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نقش قوانين ايران در پرورش سربازان مهارت آموز و بانشاط 

مقدمه: قوانين هميشه تنظيم کنندة روابط بين اشخاص وافراد بوده اند، اگر قوانين به درستی 
شناخته شوند، بدون شک حقوق و تکاليف بين طرفين منظم تر اعمال خواهند شد. اين اصل در 
پرورش سرباز مهارت آموز نيز جريان دارد. هدف: مقاله حاضر با هدف بررسی قوانين ايران برای 
شـناخت حقوق حاکم بر سـربازان، حمايت  ها وکاسـتی ها در ايجاد سـازوکارهايی برای پرورش 

سربازی شاداب ومهارت آموز تدوين شده است. 
روش تحقيق: در اين تحقيق 16 قانون و مصوبه معتبر و غيرمنسوخ ايران به صورت کتابخانه ای 

بررسی شده است.
نتيجه: در حقوق ايران حمايت  های بسـيار خوب، اما پراکنده ای از نهاد »سـرباز مهارت آموز 
و بانشـاط« صـورت گرفتـه اسـت همچنيـن در قوانيـن مانعـی بـرای تحقـق آن وجـود نـدارد، 
حمايت هـای قانونـی را می تـوان به تعبير کلی در دو دسـته جای داد: دسـتة اول، مهارت آموزی 
سـربازان در زمان هايـی غيـر از اوقات فراغـت اسـت کـه تابـع شـرايط خـاص و اذن مقـام معظـم 
رهبری)مدظله  العالـی( در شـرايط صلح و عدل اسـت، اما مهارت آموزی در زمـان اوقات فراغت 
تابع آيين نامه های قانون خدمت نظام وظيفةعمومی خواهد بود. حمايت های روحی و معنوی از 
سربازان در قوانين مختلف از جمله قانون خدمت نظام وظيفه با کاستی هايی به چشم می خورد.
پيشـنهاد: ايجـاد شـورای صنفـی رفاهی سـربازان امـری غير حاکميتی و همسـو بـا اهداف 
افزايش انگيزه سربازان است که جای خالی آن در قوانين و آيين نامه  ها مشاهده می شود، اين 

نهاد می تواند يکی از عوامل مؤثر بر بانشاط سازی سربازان باشد. 
واژگان کليدي: قوانين، مهارت آموزی، جذاب سازی، نشاط

چکیده

بهشتی،    � شهید  دانشگاه  روزانه  حقوق  کارشناسی  دانشجوی   . محمدی  زاده  حسن  حسن  محمد 
Mohammadlaw2016@gmail.com



78

تحليل موضوعی و ترسيم نقشه علمی سه دهه مطالعات بين المللی 
آموزش کارکنان نظامی 

علم سنجی يکی از متداول ترين روش های ارزيابی فعاليت های علمی و مديريت پژوهش در جهان 
محسوب می شود، با توجه به تحقيقات جهانی در حوزه آموزش کارکنان نظامی اين مطالعه به منظور 
تحليل علم سـنجی و مصورسـازی کلمات موجود در عنوان، چکيده، و کلمات کليدی مقاالت اين 
حـوزه از سـه پايگاه اطالعاتـی pubMed, Web of Sciences و Scopus انجام گرفت. اطالعات 
توصيفـی کتابشـناختی و اسـتنادی مقـاالت بعـد از آماده سـازی برای تحليـل آمـاری وارد نرم افزار 
HistCite12.03.1 شـدند و از نرم افزار VOSviewer 1.6.5 برای مصورسـازی اسـتفاده شـد. 
مطابـق يافته ها در سـه دهه در پايگاه اطالعـات Web of Sciences و Scopus تعداد مقاالت اين 
حوزه افزايش يافته است. برخی از کلمات که در مقاالت تکرار شده بودند شامل آموزش مقدماتی، 
بهداشـت و درمان، خدمات اورژانس پزشـکی، تکنيک های پزشـکی اورژانس، طراحی تجهيزات، 
شبيه¬سـازی رايانه ای، برنامه رايانه ای، آسـيب ورزشـی، پزشـکی هوا فضا، مديريت مالی، تناسب 
اندام، طب سـنتی، طب روان پزشـکی، آموش مداوم، کمک های اوليه، آموزش به بيمار. براسـاس 
نتايج اين مطالعه حوزه های تحقيقاتی برجسته با مصورسازی واژگان پرتکرار در مقاالت به تصوير 
کشـيده شـد و الگوی مناسبی برای تعيين مهارت های آموزشـی برای نيروهای نظامی و همچنين 

برای ارتقای سطح کمی و کيفی تحقيقات به پژوهشگران نيروهای انتظامی کمک خواهد بود. 
واژگان کليدي: توليدات علمی، مقاالت، تحقيقات مهارت آموزی، علم سنجی. 

چکیده

و    � و دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری، مامایی  . دانشجوی کارشناسی پرستاری  صادق مشتاقی کوجل 
 nursemoshtaghi@gmail.com ،پیراپزشکی شرق گیالن، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت

ابوذر رمضانی . دانشجوی دکترای تخصصی کتابداري و اطالع رساني پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران   �
�   yektakooshali.mh@ ،محمدحسین یکتاکوشالی . کارشناس رادیولوژی و سرباز آموزشی پادگان شهدای کرمانشاه

gums.ac.ir
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بررسی نقش روحيه نظامی گری و مهارت آموزی سربازان در برقراری 
و ارتقای امنيت ملی

خدمت سربازی، موضوعی است که هم جامعه بستر رشد روحيه نظامی گری و مهارت آموزی 
سـربازان آينده با آن درگير اسـت و هم حکومت و به ويژه نيروهای مسـلح که تأمين کننده نياز 
اساسـی جامعه به امنيت هسـتند، با آن سـروکار دارند. هدف اين مقاله بررسـی نقش روحيه 
نظامی گـری و مهارت آمـوزی سـربازان در برقراری و ارتقای امنيت ملی درشـهر قزوين اسـت. 
جامعـه آمـاری آن شـامل کليـه مشـمولين اعزامـی وظيفـه عمومی شـهر قزوين که بر اسـاس 
معيارهـای ماننـد سـن، تحصيالت و متأهـل و مجرد بودن انتخاب شـدند. بـرای تعيين حجم 
نمونـه، باتوجـه بـه در نظرگرفتن حجم جامعه آمـاری و خطای قابل قبول 5 درصد با اسـتفاده 
از فرمـول کوکـران تعداد حجم نمونـه برابر با 100نفر به صورت تصادفی تعيين شـده اند. ابزار 
گردآوری اطالت از دوپرسش نامه روحيه نظامی گری )غضنفری،1387(با ضريب الفای %96 
و پرسش نامه محقق ساخته مهارت آموزی با ضريب پايايی آن 86% تعيين شده است. يافته ها 
نشان دهنده اين مطلب است که بين روحيه نظامی گری و مهارت آموزی سربازی در برقراری و 

امنيت ملی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
واژگان کليدي: روحيه نظامی گری، مهارت آموزی، سربازان، ارتقای امنيت ملی.

چکیده

مهدی مظفری . دانشیار دانشگاه بین الملل امام خمینی)ره( استان قزوین   �
کلثوم روشن قیاس . کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، مدرس مرکز علمی و کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی    �

استان قزوین، پژوهشگر دفتر تحقیقات نیروی انتظامی استان قزوین
احمد اشرفی . کارشناسی ارشد فلسفه، رئیس دفتر تحقیقات نیروی انتظامی استان قزوین   �
مهدی محمودی . دانشجوی دکتری علوم انتظامی ؛ فرماندهی نیروی انتظامی استان قزوین   �
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پارادايم ارتقای کيفيت و اثربخشی مهارت آموزی کارکنان وظيفه

در هـر نظـام آموزشـی يـا فراينـد آموزشـی، اثربخشـی و کيفيـت آموزش از مسـائل مهم به شـمار 

می آيد. اين مقاله با رويکردی فراتحليلی درصدد بررسـی تجربيات نويسـندگان در امر آموزش های 

فنی وحرفه ای اسـت تا روش های آموزشـی تجربه شـده را در قالب يک الگوی جديد و اثربخش ارائه 

نمايد. روش پژوهش حاضر کتابخانه ای و از نوع فراتحليل اسـت و جامعه بررسی شـده شـامل کليه 

مسـتندات موجود در حوزه آموزش های مهارتی ويژه سـربازان می شـود که بررسی شده اند. نتيجه 

حاصل شـده، بيانگر اين موضوع اسـت که الگوی آموزشـی مؤثر و متناسـب با دوران خدمت وظيفه 

می   بايسـت مؤلفه هايـی چون آمايش سـرزمين و نيازسـنجی آموزشـی متاثر از زادبـوم، زمينه قبلی 

مهـارت، ابعـاد روان شـناختی )عالقـه و انگيـزه( و همچنيـن آينـده مـکان زندگی کارکنـان وظيفه 

)سـربازان( را به صـورت ضـرورت انکارناپذيـر مـورد توجـه قـرار دهـد در غيـر اين صـورت نمی تـوان 

آموزش های اثربخشی را انتظار داشت.

واژگان کليدي: نيازسنجی آموزشی، آمايش سرزمين، زمينه قبلی مهارت، ابعاد روان شناختی، 

آينده مکان زندگی. 

چکیده

�   hajamanyolmeh@yahoo.com،حاج امان یلمه . کارشناسی ارشد مهندسی صنایع،مدیر کل دفتر راهبری اجرای آموزش

شهرام شکوفیان . کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار، کارشناس مسئول دفتر راهبری اجرای آموزش ،   �
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81

تأثير وضعيت روحية کاری و آمادگی جسمانی سربازان در عملکرد و 
بهره وری آنان )مطالعه موردی: شهرستان اروميه(

پژوهش حاضر در راستای تعيين تأثير وضعيت روحية کاری و آمادگی جسمانی سربازان در 

عملکرد و بهره وری آنان انجام شده است. اين پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، 

توصيفی پيمايشی است. جامعه آماری تحقيق حاضر، کليه سربازان وظيفه شهرستان اروميه 

است. حجم کل جامعه کارکنان 2349 نفر بوده است که از اين تعداد 330 نفر به عنوان نمونه 

انتخاب شده اند. برای تحقق اهداف تحقيق حاضر دو فرضيه اصلی تدوين شد که جهت تأييد 

يا رد فرضيه ها از رگرسيون استفاده شد. نتايج بررسي حاکي ازآن است که آمادگی جسمانی 

سربازان به اندازه )0/744(، روحيه کاری سربازان به اندازه )0/721( باعث افزايش بهره وری 

می شوند و همچنين آمادگی جسمانی سربازان به اندازه )0/712(، روحية کاری سربازان به 

اندازه )0/625( باعث افزايش عملکرد سربازان می شوند.

واژگان کليدي: روحيه کاری سربازان، آمادگی جسمانی سربازان، عملکرد، بهره وری.

چکیده

احسان فیاضی . دانشجوی دکتری آمار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران   �

 آرش میرترابی . دانشجوی دکتری آمار، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران   �
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تأثير خدمت سربازی بر بهبود مهارت های رايانه ای، ارتباطی، اداری 
و فنی سربازان

براساس آمار به طور متوسط هر سال 800 هزار مشمول در کشور به خدمت سربازی اعزام می شوند. تحقيق 
حاضر با استفاده از يك پرسش نامه محقق ساخته و با هدف ارزيابي تأثير خدمت سربازی بر افزايش مهارت های 
رايانه ای، ارتباطی، اداری و فنی سربازان وظيفه متناسب با رشته تحصيلی آن ها انجام شده است. نمونه آماری 
اين تحقيق 132 نفر بود که از اين تعداد 60 نفر از سربازان واحدهای ستادی نيروی انتظامی و 72 نفر از سربازان 
واحدهای سـتادی ارتش هسـتند. نتايج نشان داد که بيش از نيمی از پاسـخ دهندگان، تأثير دوران سربازی در 
زمينـه تسـلط بر زبان خارجی، نرم افزارهای اداری، تحقيق و جسـت وجو در اينترنـت، نرم افزارهای گرافيکی، 
نرم افزارهای تخصصی رشته خود، مهارت های فنی مرتبط با خودرو، لوازم الکترونيکی و تأسيسات ساختمان 
را کم و خيلی کم می دانند. از سوی ديگر، بخش اعظم پاسخ دهندگان بر نقش متوسط، زياد و خيلی زياد اين 
دوران بـر تسـلط در زمينه تهيه گزارش، حضور مؤثر در جلسـات و توانايی نامه-نگاری و ارجـاع نامه های اداری 
تأکيد کرده اند. بررسـی سـؤاالت مطرح شده در بخش تقويت مهارت های ارتباطی نشان داد که بيشترين تأثير 
خدمت بر افزايش تحمل و صبر سربازان بوده و رتبه های بعدی به ترتيب به برخورد مؤدبانه، تقويت رازداری، بهبود 
برنامه ريزی و تنظيم وقت، بهبود آراستگی ظاهری، صراحت گفتار، استقالل در تصميم گيری، تقويت اعتقادات 
مذهبی، قاطعيت در رفتار، بهبود مديريت مالی و اعتماد به ديگران، اختصاص يافته است. به عنوان جمع بندی 
کلی، بيش از 55 درصد سربازان، تأثير دوران خدمت بر يافتن شغل مناسب را متوسط، زياد و خيلی زياد عنوان 
کردند. با توجه به مدت زمان تقريبًا دوساله خدمت سربازی و حضور نيروی جوان و آماده در اين دوران، می توان 

با برنامه ريزی بهتر و دقيق تر و با ارائه آموزش های فنی، اين خيل عظيم را برای ورود به بازار کار آينده آماده کرد.
واژگان کليدي: تقويت صبر و تحمل، بهبود مديريت مالی، تهيه گزارش، نامه های اداری.  

چکیده

احسان توکلی . دکتري تخصصي، مهندسي کشاورزي، آبیاري و زهکشي، دفتر تحقیقات کاربردی فا.ا. خراسان رضوی،    �
eh_ta84@yahoo.com

محمدرضا نوروزی . کارشناسي ارشد، مهندسي برق، سیستم هاي قدرت، دفتر تحقیقات کاربردی فا.ا. خراسان رضوی،    �
m.r.norouzi1369@gmail.com
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بررسی ايجاد شغل در گردشگری، کشاورزی، دام پروری جهت تربيت 
نيروی کارآفرين از بين سربازان وظيفه نيروهای مسلح

در بسـياری از کشـورهای جهـان سـوم، حمايت هـای الزم از جهـات مختلـف از کارآفرينان 
نمی شود و به عکس مشاغل داللی و واسطه گری و رانت خواری از رونق بيشتری برخوردار است 
و برای افرادی که در اين بخش ها که برای توسعه اقتصادی نافع نيستند، بلکه عمدتًا مضر هم 
هسـتند، سـودآوری بسـيار بااليی دارد. بنابراين انگيزه های حرکت و تالش کارآفرينان را که 
قصد خدمت به توسـعه اقتصادی کشـور را دارند کم رنگ يا کند می کند. با توجه به محورهاي 
همايش و ايجاد يك کار و طرح براي هدفمندي سربازي به فکر آن افتاديم که با توجه به نيروي 
کار که بخش مهم يك حرفه است و نيروي انساني الزم براي آن مشموالن که بخشی از جامعه 

را تشکيل مي دهند، مي توانند منابعي براي اين طرح باشند.
به طور کلي اين طرح از چند بخش تشـکيل مي شـود. ١. نيروي کار )مشـموالن( ٢. منابع 
مالي )دولت، نظام وظيفه، منابع طبيعي، شـهرداري، گردشـگري( مشـارکت مردمي يا حتي 
خود مشموالن که خود اين دو بخش مي تواند به قسمت های مختلفي تقسيم و بررسي شود. 
هر سـاله تعداد زيادي از سـربازان براي کشـور خدمت می کنند. مشـموالن محترم با توجه به 
مشـکالت جامعـه کـه جوانان مـا درگير آن بوده اند که عمدة آن بيکاري اسـت و مسـائل بعد از 
خدمـت بـه فکر آن افتاده اند، با ايجاد کارآفريني و کسـب وکار براي آنان ايـن امکان را به وجود 

آورده اند که بعد از اتمام خدمت خود حرفه اي را آموخته و وارد بازار کار شوند.
واژگان کليدي: سربازان، کارآفرينی، اشتغال زايی و مهارت آموزی.

چکیده

�   amir.aslani987@gmail.com ، امیر اصالنی . زمین شناس نفت

�   Younesyaghoobi@gmail.com ، یونس یعقوبی ممقانی . مدیریت بازرگانی 
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بررسی ابعاد تأثيرگذاری زيست واليی بسيج در افزايش مهارت های 
سربازان: رويکردی تمدنی 

   دوره خدمـت سـربازی به مثابـه پديـده اجتماعی، تجربه ای اسـت که در دوره جوانـی برای افراد 
و با کارکردهای متفاوتی شـکل می گيرد. اما به نظر می رسـد ارکان و مؤلفه های تشکيل دهنده دوره 
سـربازی به مثابه پديده اجتماعی، قابليت تحليل تمدنی داشـته باشـد. عقالنيت، وجود نظام های 
اجتماعی مختلف )فرهنگی، اجتماعی، سياسی، اقتصادی(، حقيقت و ملکوت، عينيت و کارآمدی، 
پويايـی و حرکـت و هماهنگـی و يکسـويی عناصـر، از ارکان و مؤلفه هـای تشـکيل دهنده اين پديده 
اجتماعی محسوب می شود. با نگاه به ابعاد عظيم پديده های بسيج و دوره سربازی مشخص می شود 
که اين پديده ها، هم در خود عناصر و ارکان مشترک تمدنی را دارد و هم عامل مؤثری در تقويت اين 
ارکان هستند. تحکيم و تقويت مؤلفه های تمدنی دوره سربازی می تواند از جمله ساز و کارهای تقويت 
ارکان تمدن نوين اسالمی از طريق بسيج، به شمار رود. يکی از راه های بررسی اين امر تحليل الگوی 
زيسـت تمدنی در بسـيج اسـت. موضوع اين نوشـتار، الگوی زيسـت خانوادگی جاری در پياده روی 
زيسـت واليی بسـيج و کارکردهای آن در تحکيم نهاد خانواده تعيين شـده اسـت. روش اين پژوهش 
کتابخانه ای و رويکرد آن توصيفی و تحليلی است. عقالنيت تمدن ساز، ظرفيت کارآمدی درخور توجه 
در عرصه هـای اقتصـادی، سياسـی، اجتماعی و فرهنگی، ايجاد پويايـی و حيات مبتنی بر محبت، 
اتصال به حقيقت ذکرالله و هماهنگی و هم سويی عناصر مختلف از مهم ترين يافته های اين پژوهش 

در تحليل الگوی زيست خانودگی اربعين است. 
واژگان کليدی: دوره سربازی، نيروهای مردمی، بسيج، تمدن.

چکیده

هادی غیاثی . دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق علیه السالم،   �
hadi.ghiasi@gmail.com 
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بررسي تأثير رشد مهارت آموزي و اشتغال سربازان وظيفه بر امنيت اجتماعي

امروزه در جوامع و کشـورهاي توسـعه يافته و در حال توسـعه، آموزش و مهارت آموزي سـربازان 
وظيفه حائز اهميت است و در برنامةريزي توسعة کشورها نقش راهبردي دارد. هدف اين پژوهش، 
بررسـي اثرپذيري امنيت اجتماعي از رشـد مهارت آموزي و اشـتغال سـربازان وظيفه است. روش 
تحقيـق در ايـن پژوهـش، توصيفـي و تحليلـي بـوده که از بيـن 200نفر سـربازان وظيفه در سـال 
1396به طور تصادفي در يکی از مراکز نظامی خدمت وظيفه بررسـي شـده است. براي گردآوري 
اطالعات از ابزار پرسش نامه و مطالعات کتابخانه اي استفاده و اطالعات جمع آوري شده با نرم افزار 
SPSS تجزيـه و تحليـل و فرضيـات مورد آزمون قرار گرفته اسـت. براي روايي پرسـش نامه پس از 

تهية مقدماتي، پرسـش نامه در اختيار اسـاتيد دانشـگاه و کارشناسـان قرار گرفت و نظر ايشان در 
پرسش نامه اعمال شد. نتايج تحقيقات نشانگر آن است که بين رشد مهارت های فني وحرفه اي، 
اشتغال و احساس امنيت اجتماعي در بين مهارت آموختگان و مهارت آموزان سربازان وظيفه رابطة 
معناداري و جود دارد. به گونه اي که هرچه ميزان آموزش و يادگيري مهارت های فني وحرفه اي در 
بين مهارت آموزان باالتر رود، باعث رشد اشتغال به کار در بين آنان مي شود در نتيجه، باعث کاهش 
سطح بيکاري، کاهش معضالت اجتماعي، کاهش تبعات منفي بيکاري، بهبود وضعيت اقتصادي 
و افزايش آرامش روحي و رواني در سربازان بعد از اتمام خدمت خواهد شد. آموزش بايد به صورت 
دوره اي تکرار شود تا مهارت آموختگان متناسب با نياز بازار و تکنولوژي جديد بتوانند از آن در کار 
خود استفاده کنند و باعث پيشرفت آنان شود. در اين ميان، يافته های اين تحقيق نشان می دهد 

نقش مرکز فنی حرفه ای و همکاری مراکز نظامی با اين مراکز نقش بسزايی در اين امر نيز دارد.
واژگان کليدي: امنيت اجتماعي، مهارت آموزي، فني وحرفه اي، اشتغال، سرباز

چکیده

سیامک مسعودی . ناس ارشد شهرسازی )گرایش برنامه ریزی شهری( دانشگاه هنر تهران،   �
Siyamak.masoudi@yahoo.com 
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بررسی تأثير آموزش نظام وظيفه عمومی بر مهارت های شخصيتی سربازان

آموزش در نيروهای نظامی کشور از اهميت شايانی برخوردار است و اثرات مختلفی بر توانمندی 
نيروهای وظيفه دارد. اين تحقيق با هدف، بررسی تأثير دوره های آموزشی عمومی بر مهارت های 
شـخصيتی سـربازان وظيفه تحت آموزش در يکی از مراکزآموزشـی نظامی انجام شـد. اين مطالعه 
روی 150نفـر از سـربازان تحـت آمـوزش دوره اعزامی ابتدای دی ماه 1396 انجام شـد که به روش 
نمونه گيری تصادفی انتخاب شدند. داده ها به صورت پيش آزمون و پس آزمون با پرسش نامه محقق 
ساخته براساس مدل 5عاملی شخصيت جمع آوری شد. مهارت های فردی براساس 6مؤلفه روحيه 
کار تيمی، مهارت های برقراری ارتباط، مسئوليت پذيری، تجربه فردی، اعتمادبه نفس و برنامه ريزی 
 Minitab15 زوجی با نرم افـزار T عملياتـی شـد. داده ها به کمـک روش های آمار توصيفـی و آزمون
تحليل شـد. يافته های پژوهش نشـان می دهد، ميانگين حاصل شده برای مهارت های شخصيتی 
در پيش آزمون و پس آزمون اختالف معنی دار نشان داد )p=./...1(. مؤلفه اعتمادبه نفس بيشترين 
ميزان تغيير در ميانگين دو آزمون )83/%18 ( و مؤلفه مهارت های ارتباطی، کمترين ميزان تغيير 
)54/%8( را داشتند. بنابراين نتايج نشان می دهد، دوره های آموزشی وظيفه عمومی با معنی داری 
پذيرفتنی بر توسعه مهارت های شخصيتی سربازان تأثيرگذار است. ميانگين سنی 25/4 سال برای 
نمونـه آزمـون، کوتاه بودن دوره آموزش و اکتسـاب برخی از اين مهارت هـا در طول دوره تحصيالت 
دانشگاه و غيره، از مهم ترين علل پايين بودن تغيير در ميانگين مؤلفه ها در دو آزمون به شمار می رود.

واژگان کليدی: دوره آموزش نظامی، مهارت شخصيتی، سربازی.

چکیده

�   Siyamak.masoudi@yahoo.com ،سیامک مسعودی . کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه هنر تهران
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بررسی آسيب های اجتماعی و روانی دوران خدمت سربازی و اثرات 
آن بر زندگی پس از خدمت سربازی

اين تحقيق با هدف بررسـی آسـيب های سـربازان وشناسـايی هرچه بيشـتر اين مشـکالت 
نوشـته شـده اسـت. دوره ضرورت خدمت مقدس سـربازی در کشـور جمهوری اسالمی ايران 
به صورت جمعی، رايگان و اجباری اسـت و در حسـاس ترين ايام زندگی يعنی در دوره جوانی 
انجام می شود که زمان انتخاب مسئوليت های مهم و جايگاه اجتماعی همانند اشتغال، ازدواج 
اسـت در اين بازه زمانی مهم اعزام به خدمت می شـوند و به دور از تمامی وقايع مهم و حسـاس 
زندگی قرار دارند. نتيجه اين تحقيق بيانگر اين است که مشکالت فراوانی در مسير سربازان 
مانند، ناکارآمدی نيروی انسـانی، اجباری بودن، مشـکالت اقتصـادی )حقوق کم، نپرداختن 
به موقـع بيمـه و حقوق، بهـروه وری پايين سـربازان، بيـکاری(، روانی )سـازگارنبودن خلقيات 
روحی و روانی سـربازان با فضای محل خدمتی زندان، اسـترس، دلهره، اضطراب، شکسـتن 
غرور، خودزنی، فرار در حين خدمت(، اجتماعی )تأخير در ازدواج، خودکشی، اجباری بودن، 
دوری از خانواده، غيرتخصصی بودن آموزش ها، تبعيض بين سربازان، تبعيد سربازان، افزايش 
تقلب های صورت گرفته جهت فرار از خدمت، اغفال شدن توسط ديگر سربازان، نابودی نيروی 
انسـانی، ديدگاه پايين جامعه نسـبت به سـربازان، فرار مغزها و عدم بررسـی مشـکالت آن ها( 

وجود دارد و در ادامه به بررسی هرچه بيشتر اين مشکالت پرداخته می شود.
واژگان کليدی: آسيب های سربازان، جايگاه اجتماعی، خدمت سربازی. 

چکیده

�    khosrokhosravi16@gmail.com ،خسرو خسروی . دانشجو مقطع کارشناسی مهندسی عمران،دانشگاه بزرگمهر قائنات

�   nariman.hatami93@gmail.com ،نریمان حاتمي میالنلو . دانشجو مقطع کارشناسی مهندسی عمران،دانشگاه بزرگمهر قائنات
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بررسی تأثير توسعه جذابيت خدمت مقدس سربازی بر ارتقای روحيه 
نشاط و شادی سرباز

 نشاط و شادمانی پديده و رخدادی اجتماعی است که صاحب نظران و نظريه پردازان مختلف با ديدگاه های 
متفاوتی به آن پرداخته اند. پژوهش و تحقيق حاضر با هدف بررسی تأثيرات توسعه جذابيت خدمت مقدس 
سربازی بر ارتقای روحيه نشاط و شادی سرباز انجام گرفته است. جامعه آماری اين پژوهش 110نفر از سربازان 
مرکز آموزش 05 کرمان هستند که با استفاده از روش نمونه گيری چند مرحله ای خوشه ای انتخاب شده اند. 
اين پژوهش بر اساس اهدافی که دارد از نوع توصيفی محسوب شده و بر اساس ماهيت و روش مطالعاتی آن از 
نوع توصيفیـ  تحليلی است و از پرسش نامه محقق ساخته که روايی و پايايی آن تأييد شده و جهت جمع آوری 
داده ها اسـتفاده شـده اسـت. داده های الزم از نمونه آماری که تعداد آن ها 110 عدد بود، انجام شـده اسـت. 
به  منظور سـنجش پايايی پرسـش نامه ها از ضريب آلفای کرونباخ اسـتفاده شـده که برای همه متغيرها تأييد 
می شود چرا که مقداری بزرگ تر از 0.7 دارند که حکايت از مطلوبيت ابزار دارد. نتايج حاصل از آزمون نسبت 
نشان می دهد که مؤلفه های توسعه جذابيت، انگيزه خدمت، نشاط و شادابی بيشتر از حد متوسط است که 
در آن تأثير معناداری وجود دارد. نتايج تحقيق نشان می دهد که توسعه جذابيت در خدمت سربازی به وسيله 
ايجاد و توسعه يکسری امکانات با کمترين هزينه، انگيزه خدمت و ايجاد نشاط و شادابی سربازان در طول دوران 
خدمت مقدس سربازی افزايش می دهد که باعث می شود سربازان خدمت سربازی را با عشق و عالقه سپری 
کنند. همچنين انگيزه و نشاط باال در سربازی موجب توانمندسازی سرباز می شود و با توجه به اينکه در جامعه 
خوشحال و خرسند توليد بهتر، اشتغال بيشتر و اقتصاد سالم تر خواهد بود از وجود اين انگيزه و اشتياق باال 

ميتوان در جهت مهارت آموزی سربازان و تخصصی  کردن سربازی به نحو احسن و شايسته بهره برد.
واژگان کليدي: سرباز، انگيزه، نشاط، شادابی، خدمت مقدس.

چکیده
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بررسـی  هايی در جهـت بهبـود مشـکالت اقتصـادی و روانـی 
پيشـنهادها و  سـربازان،کارکردها 

سـربازان بخشـی از بدنة اصلی نيروهای مسـلح نظامی و انتظامی هسـتند که برای ايجاد 

و حفظ امنيت در کشـور و نظم اجتماعی مدتی در اختيار نيروهای مسـلح قرار می گيرند. به 

بحث توانمندسـازی و مهارت آموزی سـربازان اخيرًا بسيار توجه شـده است. در هرحال، بايد 

چه از طرف خود سـرباز و چه ازسـوی مسئوالن، شرايطی ايجاد شود که جوان دوران خدمت 

سربازی را مفيد به حال خود و جامعه تلقی کند و دوسال خدمت خود را اتالف عمر به شمار 

نيـاورد و از طرفـی، با از ميان بردن جنبه های منفی اين دوران، شـرايطی ايجاد شـود که يک 

جوان با نگرش مثبت و مهارت های سازنده نيروهای مسلح را ترک کند.

بنابراين، هدف از پژوهش حاضر، بررسی برخی از مشکالت سربازان، اثربخشی راهکارها 

و اقدامـات انجـام شـده، اصالحـات و آمـوزش مهارت  هـای مختلـف بـر کاهـش مشـکالت و 

پيشنهادهايی برای افزايش نشاط و بهره وری نيروی انسانی است.

واژگان کليدي: سـربازان وظيفه، مهارت آموزی، نشـاط، مشکالت اقتصادی، اصالحات و 

نواقص قانون.

چکیده

�   alirezar74uhbakhsh@gmail.com ،علیرضا روح بخش . لیسانس حقوق-فارغ التحصیل دانشگاه بیرجند
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مهارت آموزی سربازان؛ توسعه فرهنگی و اجتماعی 

از جمله اهداف و آرمان های هر نظامی دسـتيابي به جامعه اي با نيروي انسـاني توانمند و ماهر 
بـا بسـتری از آرامـش خاطـر جهت کار و تـالش اسـت. در اين ميان با بهـره از راهبردهای سـازمان 
بين المللـي کار مي تـوان با نگرشـی درسـت ضمن پيشـگامی، از شايسـتگي های حرفـه ای در تراز 
اسـتانداردهاي جهاني اسـتفاده کرده و با بازنگري زيرسـاختهاي آموزش رسـمي و غيررسـمي به 
توسـعه ای پايدار و دانش بنيان با مشـارکت فعال تمامي افراد جامعه در عرصه های گوناگون دسـت 
يافت، که خود نيازمند ايجاد حداقل بسترهاي الزم در زمينه های اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و 
سياسي است. از طرفي وجود فرصت های برابر و عادالنه براي توسعه توانمندی ها و شايستگي های 
قشـر جوان در بعد مهارت های شـغلي در اين روند توسـعه پايدار، نقش مهمی ايفا می کند و دوران 
خدمت اجباری سربازی يکی از بازه های زمانی تأثيرگذار در اين مسير است. در اين مقاله به رابطه 
دوسـويه آموزش هـای مهارتـی نيروهـای وظيفه و شـاخصه های فرهنگـی و اجتماعی نسـل جوان 

پرداخته می شود.
واژگان کليدي: فنی وحرفه ای، مهارت آموزی، سربازی، مشارکت فعال.

چکیده
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بررسی سازوکارهای انگيزش کارکنان وظيفه جهت مهارت آموزی

انگيزه محرک رفتار انسان هاست و عدم انگيزش مناسب، تحقق اهداف رفتاری را دشوار 
می سـازد. مهارت آموزی کارکنان وظيفه نيز از اين امر مسـتثنی نبوده و نيازمند سازوکارهای 
مناسـبی برای انگيزه بخشـی به مخاطبان اين طرح اسـت. در پژوهش حاضر سـعی کرديم با 
رويکردی کيفی و با اسـتفاده از روش فراترکيب، سـازوکارهای انگيزش ذکر شده در مباحث 
رفتارسـازمانی را بررسـی کنيم و پس از جمع بندی، مدلی اوليه در اين خصوص ارائه دهيم. 
درگام بعـدی بـه ارائـه مصاديقی عينی برای هرکدام از ابعاد مـدل و انگيزش کارکنان وظيفه 
پرداختيم. ابعاد اصلی اسـتخراج شـده در مدل عبارت اند از: نيازها با دودسته کلی نيازهای 
غريـزی و نيازهـای اکتسـابی، ادراک برابری شـامل دو دسـته ادارک برابری درونـی و ادراک 
برابـری بيرونـی، تقويت¬کننده هـا، تأثيـر اهداف شـامل ميـزان تحقق پذيری هـدف، ميزان 
مطلوبيت آن و ميزان هم راسـتايی آن با اهداف فردی اسـت. همچنين ادارک خودکارآمدی 
به عنـوان يکـی ديگـر از عوامـل تأثيرگذار مدنظر قـرار گرفته اسـت. هرکدام از ايـن عوامل به 

تفصيل شرح داده شد و پيشنهاداتی برای اجرايی سازی هرکدام ارائه شدند.
واژگان کليدی: انگيزش، مهارت آموزی، سربازی، خدمت وظيفه، انگيزه.

چکیده
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رابطه مهارت آموزی و اشتغال، رويکردها و الزامات

بـا عنايـت بـه سياســت ها و اسـتراتژي های کالن کشـور در قالب چشـم انداز 20سـاله و برنامة پنجم 
توسـعه، عطـف توجـه و تمرکز بر راهکارهاي ريشه اي، اساسي و اثربخش ضرورتي اجتناب ناپذير اسـت. 
توانمندســازي نيروي انساني از طريق آموزش مهارت های شغلي و تخصصي، در راســتاي ترغيــب و 
توسـعة کارآفريني، به ويژه در مراکز آموزش مهارتي، يکي از اين راهکارهاي اساسي محسوب مي شـود، 
که می تواند به عرضة نيروي انساني توانمند و کارآفرين و درنهايت کاهش مشکالت اقتصادي و اشتغال 
و همچنين افزايش بهره وري و کارايي شـاغلين بخش  های مختلف منجر شـود. بنا به عقيده بسياری از 
سياست گذاران و اقتصاددانان رشد و توسعه اقتصادی به ايجاد اشتغال وابسته است؛ اما از ميان عوامل 
موجود در ايجاد اشتغال، نقش مهارت آموزی و کارآفرينی بسيار برجسته است؛ زيرا بسياری از کشورها 
بـرای ايجـاد شـغل و افزايش اشـتغال تأکيد بسـياری بر ايـن دو موضـوع دارند. هدف اين مقاله بررسـی 
موضوع مهارت آموزی،کارآفرينی و اشـتغال اسـت. همان طور که ذکر شـد، مهارت آموزی يکی از عوامل 
اصلی برای اشـتغال محسـوب می شـود. آموزش به طور کلی ايجاد تغيير در رفتار فرد اسـت، اما اجرای 
برنامه های آموزشی عالوه بر تغييرات مثبت رفتاری، مزايای ديگری از جمله افزايش بهره وری و کارايی 
تحرک اجتماعی، پيشرفت شغلی، گسترش خالقيت و نوآوری را درپی خواهد داشت، به عالوه يکی از 
راه های مهم برون رفت از معضل بيکاری، کارآفرينی و افزايش سـطح مهارت اسـت. فقدان مهارت الزم 
برای ورود به بازار کار از موانع مهم بهبود وضعيت اشـتغال اسـت. با توجه به مطالب گفته شـده می توان 
نتايج را به اين صورت بيان کرد که آموزش های فنی وحرفه ای می تواند از طريق بهبود کارايی نيروی کار 

منجر به افزايش بهره وری افراد شود.
واژگان کليـدی: مهارت آموزي، توانمندسـازي، نظام آموزش مهارت و فناوري، کارآفرينی، اشـتغال، 

توسعه اقتصادی. 

چکیده
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بررسی پيامدها و کارکردهای آموزش های مهارتی بر سربازان آموزشی 
پادگان شهيد خرازی اصفهان در سال 1396

سـربازان بخشـی از بدنه اصلی نيروهای نظامی هسـتند که برای ايجاد و حفظ امنيت در کشور 
و نظم اجتماعی، مدتی را در اختيار نيروهای مسلح قرار می گيرند. يکی از مهم ترين دغدغه ها در 
دوران سـربازی، حفظ سـالمت جسمی و روانی سـربازان است. بررسی جامعه شناختی پيامدها و 
کارکردهای آموزش های مهارتی بر سـربازان پادگان شـهيد خرازی اصفهان در کاهش اسـترس و 
نگرانی آينده شـغلی پس از دوران سـربازی بود. اين طرح پژوهشـی از نوع شبه آزمايشـی به صورت 
پيش آزمونـ  پس آزمون با گروه کنترل است. بدين منظور تعداد 300 نفر از سربازان وظيفه با روش 
نمونه گيری در دسترس با جايگزينی تصادفی در دو گروه کنترل و آزمايش قرار گرفتند. گروه آزمايش 
از سربازانی انتخاب شدند که در حين خدمت از دوره های آموزشی سازمان آموزش فنی وحرفه ای 
کشور استفاده کرده بودند و گروه کنترل هيچ گونه آموزشی دريافت نکردند. قبل از شروع آموزش و 
پس از پايان آموزش، پرسش نامه استرس اجرا شد. داده ها با نرم افزار spss و با روش آماری تحليل 
واريانس با اندازه گيری مکرر تجزيه  و تحليل قرار شدند. يافته ها نشان داد که آموزش های مهارتی 
در مقايسه با گروه کنترل به طور معنادار باعث کاهش استرس سربازان برای جذب شدن به بازار کار 
پس از دوران سربازی شده است. نتايج نشان داد با آموزش های مهارتی می توان بر کاهش بيکاری 
در سـربازان وظيفه دسـت  يافت. بنابراين با توجه به اينکه سـربازان وظيفه که در يگان های نظامی 
به  سـر می برند وقت آزاد دارند و با توجه به نقش ارزنده آموزش های مهارتی بر آينده شـغلی آن ها، 

اجرای دوره های آموزشی مهارتی برای سربازان وظيفه توصيه می شود.
واژگان کليدي: سازمان آموزش فنی وحرفه ای، آموزش های مهارتی، سربازان وظيفه، استرس.
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آموزش کارآفرينی در دوران سربازی، الگوها و روش ها

در سـالهاي اخيـر کارآفرينـی به عنـوان راهکاري که از طرف عموم اسـتقبال می شـود، در جهت 

بهبـود وضعيـت اقتصادي و اجتماعی مطرح شـده اسـت. در اين عرصه سـازمان نظام وظيفه ايران 

با چشـم اندازهای برنامه ای مختلف، به  سـمت توسـعه کارآفرينی در دوران خدمت سـربازی جهت 

کسـب مهارت ها و آماده سـازی جوانان برای ورود به بازار کسـب وکار و کارآفرينی هسـتند. با توجه 

به اينکه افزايش آموزش کارآفرينی باعث ترقی شـاخص های فرهنگ کارآفرينی و در نتيجه رشـد و 

تعالی کارآفرينی و نهادينه شدن فرهنگ آن می شود و از سوی ديگر با رشد فرهنگ کارآفرينی سطح 

آموزش آن نيز تغيير يافته و اين تعامل سـبب رشـد و توسـعه اقتصادی می شـود، بنابراين طراحی 

دوره های خاص سربازان برای فراگيری مهارت های کارآفرينی، ضروری به نظر می رسد. در مطالعه 

مروری حاضر، نخسـت مقاالت مربوط به پژوهش های انجام شـده درخصوص کارآفرينی و آموزش 

کارآفرينی اسـتخراج شـدند، سـپس با توجه به مطالب جمع آوری شـده الگوها و روش هايی جهت 

آموزش کارآفرينی به سربازان ارائه شده است. 

 واژگان کليدی: نوآوری، کارآفرينی، آموزش کارآفرينی، کسب و کار، سربازی.

چکیده
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تحليلی بر نقش فرمانده گروهان در پرورش توان دفاعی سربازان 
تحت امر در راستای توسعه فرهنگ دفاعی در جامعه

آنچه مسلم است خدمت سربازی و پرورش توان دفاعی سربازان ضمن اينکه به عنوان يکی از 
راه کارهای دفاع از مرز و بوم کشور مطرح است، باعث توسعه فرهنگ دفاعی در جامعه می شود. 
لذا اين مقاله که به منظور تحليل نقش فرمانده گروهان در پرورش توان دفاعی سـربازان تحت 
امر در راستای توسعه فرهنگ دفاعی در جامعه، صورت گرفته است، از نظر هدف کاربردی و از 
نظر نحوه گرد آوری داده ها، توصيفی و برای گرد آوری اطالعات از منابع کتابخانه ای اسـتفاده 
شـده اسـت. نتايج نشـان می دهد که فرمانده گروهان که فرماندهی بالواسطه بخش عظيمی 
از سربازان را برعهده دارد، چنانچه خود از توان دفاعی بااليی برخوردار باشد نقش اساسی در 
پرورش توان دفاعی سربازان دارد. چرا که او نزديک ترين فرمانده به سربازان بوده و بيش از هر 
فرمانده ديگر با او حرف می زنند و با او سروکار دارند، رفتارهای او را می بينند و بيشتر از هر کس 
ديگر سربازان به سخنان او گوش می دهند و بر اساس آن عمل می کنند؛ لذا فرماندهان گروهان 
سربازی »بايد در همه رفتارهای شايسته، سرمشق ديگران باشند و نظامی گری و پرهيزکاری و 
ضابطه گرايی را در عمل به سربازان تحت امر بياموزند« تا آنان بعد اتمام دوران خدمت در توسعه 

فرهنگ دفاعی در جامعه اثرگذار باشند. 
واژگان کليـدي: نقـش، فرمانـده گروهان، سـرباز، سـربازی، پـرورش توان دفاعی، توسـعه، 

فرهنگ دفاعی.
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ارائه الگوی ارتقای مهارت آموزی کارکنان وظيفه در يک سازمان نظامی

 هـدف تحقيـق حاضر ارائه الگوی ارتقای مهارت آموزی سـربازان دريک سـازمان نظامی اسـت که تحقيق 
کاربردی و از نظر ماهيت و روش از نوع پيمايشی انجام می شود. برای گردآوری اطالعات از مصاحبه استفاده و 
تجزيه و تحليل اطالعات به روش کيفی انجام می گيرد. جامعه آماری يک سازمان نظامی مستقر در شهرستان 
تبريز و روش نمونه گيری نظری و با بهره مندی از تکنيک های هدفمند، که بر مبنای آن مصاحبه با فرماندهان 
و مسـئولين و مديران نظامی و کارشناسـان و اسـاتيد فنی وحرفه ای اسـتان انجام می گيرد. با عنايت به اينکه 
طرح مهارت آموزی سربازان وظيفه در ستاد کل نيروهای مسلح از خرداد ماه سال 1396 با حضور فرماندهان 
و مسئوالن عالی رتبه نظامی به صورت رسمی آغاز شده، که يکی از رسالت های نيروهای مسلح استفاده بهينه 
از ظرفيت سربازان در راستای افزايش توان رزم و تقويت بنيه دفاعی کشور است عالوه بر آن توانمندسازی و 
مهارت آموزی سربازان نيز جزو اولويت های نيروهای مسلح به حساب می آيد؛ در نتيجه مهارت سربازان از طريق 
آموزش مهارت¬هاي شغلي و تخصصي، در راسـتاي ترغيـب و توسـعة كارآفريني، ميتواند به عرضة نيروي 
انساني توانمند و كارآفرين و درنهايت كاهش مشكالت اقتصادي و اشتغال در بخش¬هاي مختلف منجر شود. 
ضمنًا عالوه بر تغييرات مثبت رفتاری مزايای ديگری از جمله افزايش بهره وری و کارايی دارد. به عالوه يکی از 
راه های مهم برون رفت، گسترش خالقيت و نوآوری خواهد بود. همچنين از فرصت موجود در دوران سربازی 
نهايت استفاده را کرده و باعث ارتقا يا يادگيری مهارت می شود. درضمن خدمت سربازی به عنوان کارورزی در 
ارتقای مهارت نامبرده را درپی خواهد داشت. درنهايت الگوی پيشنهادی ارائه و پيشنهاداتی در اين راستا داده 

می شود که باعث بهره دهی بهتر و مطلوب در ارتقای مهارت آموزی سربازان می شود.
واژگان کليدی: مهارت آموزي، سازمان نظامی، اشتغال، بهره وری . 

چکیده
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مقايسه و بررسی الگوهای مختلف سربازی جهت ارائه طرحی مناسب در 
راستای بهره وری و ايجاد اشتغال مناسب برای سربازان پس از خدمت

خدمـت مقـدس سـربازی يا به قولـی ديگر اجباری به دليـل تبعات اقتصـادیـ  اجتماعی آن 
همـواره يکـی از موضوعـات مورد بحث و چالش برانگيز مسـئوالن بوده اسـت. در کشـور ايران 
اين دوره با نارضايتی فراوانی از سـوی مشـموالن همراه بوده و به عقيده آن ها صرفًا تلف شـدن 
دوسـال از بهترين سـال های دوران جوانی اسـت. در اين پژوهش و بررسـی تالش شد تا ضمن 
معرفی مدل ها و الگوهای مختلف سـربازی در کشـورهای مختلف، الگوی مناسـبی ارائه شود. 
در اين راسـتا هفت الگوی مختلف ارائه شـد که با انجام نظرسـنجی از يک جامعه آماری 100 
نفره از مشموالن حين خدمت، ميزان عاليق افراد به هريک از آن ها مشخص شد. برطبق نتايج 
به دست آمده بيشترين عالقه به سربازی براساس الگوی چندجانبه هدفمند با 36% و کمترين 
عالقه به الگوی فعلی با 0% تعلق دارد که نشـان دهنده ناکارآمدی طرح فعلی اسـت. با در نظر 
گرفتن نياز نيروهای مسـلح کشـور به ايجاد ثبات امنيت در داخل و مرزها و همچنين با در نظر 
گرفتن وجوه اقتصادی و لزوم ايجاد اشـتغال و انگيزه مناسـب در کارآفرينی مشـموالن، طرح 

سرباز حرفه ایـ  صنعتی در اين مقاله ارائه شد.
واژگان کليدي: الگوهای سربازی در دنيا، الگوی چندجانبه هدفمند، طرح سربازی حرفه ای 

ـ  صنعتی.

چکیده

شهریار آذرفر . فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه علم و صنعت    �

Shahriar.Azarfar@gmail.com 
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نقش تکنولوژی های نوين در مهارت آموزی کارکنان وظيفه مبتني بر 
آموزش های فناورانه و ارتباطات نوين

در سال های اخير گسترش آموزش های مهارتی برای کشورهای مختلف بسيار حائز اهميت بوده 
اسـت. توجه به سـرمايه های انسـانی خـالق و ماهر و روش  هـای نوين آموزش هـای مهارتی می تواند 
عاملی مهم در راستای توسعه کشورهای جهان سوم باشد. از لوازم پيشرفت در عصر فناوری، تربيت 
نيروی انسانی است که بر عهده نظام آموزشی يک کشور قرار دارد. ايران اسالمی نيز به عنوان کشور 
در حال توسعه بايد ابتدا ذخيره قدرتمند و پيشرفته ای به نام نيروی انسانی داشته باشد، تا بتواند اين 
سـير صعودی را طی کرده، به کشـوری پيشرفته مبّدل شـود. اين موضوع در يک قالب خردتر مانند 
نيروهای مسـلح نيز صدق می کند. اين امر ممکن نخواهد شـد، مگر در پرتو نظام آموزشی پيشرفته 
که گام به گام خود را با دانش نوين مجهز کند. در اين مقاله با شـيوه سـندکاوی و مبتنی بر مطالعات 
کتابخانه ای و بررسی تطبيقی نظريه ها و نکات ارائه شده درخصوص موضوع، سعی شده است ضمن 
بررسی ابزارهای ارتباطات نوين به چگونگی کاربردی کردن آن ها در نيروهای مسلح و به ويژه کارکنان 
وظيفه پرداخته شود. به عالوه اينکه اهميت ارتباطات نوين و بررسی تجربه های مهارت آموزی نوين و 

فناورانه جهان خصوصًا در يگان های نظامی برخی کشورها نيز اشاره شده است.
واژگان کليدی: مهارت آموزی، آموزش های فناورانه، کارکنان وظيفه، ارتباطات نوين.

چکیده

امین بهاری سعدی . دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، مدرس گروه تبلیغات و بازاریابی و معارف اسالمی، دانشکده    �

aminbahari89@gmail.com ،فنی مهندسي شهید باهنر، دانشگاه فنی و حرفه ای، شیراز

محمد کاظم باقری . دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، مدرس گروه تبلیغات و بازاریابی و معارف اسالمی،    �

 mk3410@gmail.com ، دانشکده فنی مهندسي شهید باهنر، دانشگاه فنی و حرفه ای، شیراز
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چگونگی مهارت آموزی سربازان وظيفه پيش از خدمت و حين خدمت

معضـل بيـکاری و اشـتغال جوانـان يکـی از دغدغه هـای جـدی در ميـان خانواده هـا، جوانان 

و مسـئوالن کشـوری محسـوب می شـود. بيکاری در ميان فارغ التحصيالن دانشـگاهی نسبت به 

افرادی که در رشته های فنی وحرفه ای تحصيل کردند بيشتر است. 

آموزش فنی وحرفه ای از ارکان مهم ورود افراد به بازار کار و دستيابی به مشاغل پايدار محسوب 

می شـود که افراد با کسـب مهارت ها می توانند به عنوان نيروهای کارآمد و خالق نقش زيادی در 

پيشرفت و اعتالی کشور داشته باشند. در اين مقاله متوليان آموزش مهارت کشور )هنرستان های 

فنی وحرفه ای و کاردانش، سازمان فنی وحرفه ای کشور، دانشگاه فنی وحرفه ای و دانشگاه جامع 

علمـی کاربـردی( معرفـی و بـر ضـروت مهارت آمـوزی قبل از خدمت سـربازی تأکيد شـده اسـت 

همچنين پيشنهادی برای آموزش مهارت حين خدمت سربازی ارائه شد.

واژگان کليدي: مهارت آموزی، اشتغال، خدمت سربازی.

چکیده

فریدون محمدی . کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دپارتمان مهندسی مکانیک، دانشکده فنی شهید یزدان پناه،    �

Mohammadi-f@tvu.ac.ir ،دانشگاه فنی و حرفه ای استان کردستان
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برنامه های  کيفيت  ارتقای  واقعيت مجازی در  فناوری  نقش  تحليل 
آموزش نظامی و صنعتی

فنـاوری واقعيـت مجـازی، دنيای واقعـی را با اسـتفاده از ابزارهـای نرم افزاری و سـخت افزاری 

در يک محيط مجازی رايانه ای تعاملی، امن، بدون ريسـک و بدون اسـترس توسـط بصری سـازی 

سـه  بعدی گرافيکـی، شبيه سـازی می کنـد تا هم کسـب تجربه عملی، حسـی، عاطفـی، بصری و 

صوتـی جامـع و فراگيـری بـرای مخاطبان فراهم شـود و هم امـکان تجزيه و تحليل دقيق و سـريع 

نرم افزاری ميسر باشد.

     هدف اصلی از فناوری  نوين واقعيت مجازی در سراسر جهان آشنايی، آموزش و تسلط منابع 

انسانی )کارکنان، متخصصان، سربازان، نيروهای نظامی و ساير نيروهای انسانی( در موقعيت  و 

چکیده

بهروز رضا سروش . کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار، هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای،    �

behsoroosh@gmail.com ،دانشکده فنی مالصدرا- رامسر

مهرداد رفیعی . کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار، هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده    �

فنی مالصدرا- رامسر

سیدیوسف هاشمی . کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار، هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای،    �

دانشکده فنی مالصدرا- رامسر

ای،    � حرفه  و  فنی  دانشگاه  علمی  هیات  نرم افزار،  کامپیوتر-گرایش  مهندسی  ارشد  کارشناس   . پورکار  محمدرضا   

دانشکده فنی مالصدرا- رامسر

 سیدمحمدرضا میرطالبیان . کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار، هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه    �

ای، دانشکده فنی مالصدرا- رامسر
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شرايط مختلف و خطرناک کارخانه، آزمايشگاه، اداره، مراکز آموزشی، ميدان جنگ، کابين 

خلبان و غيره در محيط شبيه سازی رايانه ای است. 

     اين تحقيق نشان می دهد که امروزه شبيه سازهای فناوری واقعيت مجازی/ افزوده، 

چگونـه توسـط صنعـت، نيروهای نظامی و سـاير سـازمان ها جهت کاهش هزينـه  تحقيق، 

تسريع توسعه پروژه، حداقل سازی منحنی زمان آموزش يا توليد محصول، افزايش کيفيت 

خدمـات و بهينه سـازی طراحـی، بـدون سـاخت نمونه هـای اوليه، عدم تسـت های دشـوار 

آزمايشـگاهی، حـذف شـرايط خطرنـاک در محيط مجـازی تعاملـی، امن و بدون اسـترس 

استفاده می شود و نرم افزارهای کاربردی واقيعت مجازی به عنوان يک درمانگر، فشارهای 

روانـی، اختـالل اسـترس و بيماری های روحی ناشـی از صدمات ميدان جنـگ جانبازان و 

کهنه¬سـربازان نظامـی را بـا بازسـازی وضعيت دقيق شـرايط مبارزه، موقعيـت خطرناک، 

زمان های اسـترس و شـرايط نبرد گذشـته، با نفوذ در احساسـات به مقابله يا کاهش تلفات 

فشارهای روانی کمک می کند. 

واژگان کليدی: فناوری واقعيت مجازی، شبيه سازی رايانه ای، آموزش امن.
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ارائه چارچوب پيشنهادي مهارت های آموزش پذير در دوره سربازی 
مبتنی بر نياز بازار کار با تأکيد بر نقش نيروهای متخصص بسيجی 

هـدف از اجـراي پژوهش حاضر اسـتقرار الگويي اسـت که منجر به شناسـايي مهارت هـای آموزش پذير در 
محيط  های نظامی و الزم برای اشتغال سربازان، در نتيجه کمك به اشتغال قشر جوان و سربازان شود. پژوهش 
حاضر کاربردی و از نظر ماهيت و روش از نوع توصيفیـ  پيمايشی است. براي گردآوري اطالعات از مصاحبه هاي 
نيمه ساختاريافته استفاده شد، تجزيه و تحليل اطالعات به روش محتوايی انجام می گيرد. روش نمونه گيري 
نظري و با بهره مندي از تکنيك هاي هدفمند )قضاوتي( و گلولة برفي )زنجيره¬اي( انجام می شود که بر مبناي 
آن مصاحبه با مسئولين فنی حرفه ای استان و فرماندهان و مديران نظام يگان ها و کارکنانی که در اين حوزه، 
تجربه و تخصص داشتند، صورت گرفت. باتوجه به اينکه سازمان آموزش فني وحرفه اي کشور به عنوان متولي 
نظام آموزش مهارتي کشـور چند سـالي اسـت که طبق تفاهم نامه به ارائه آموزش هاي مهارتي به سـربازان در 
محيط های نظامی می پردازد که با تأکيد فرامين مقام معظم رهبری)مدظله  العالی( نسبت به امر مهارت آموزی 
سربازان از سال 1396 اين اقدامات با جديت بيشتری انجام می گيرد. مطالعه و بررسي مهارت های آموزش پذير 
در دوره سربازی مبتنی بر نياز بازار کار نشان مي دهد که سازمان نظامی با توجه به شرايط از الگوي خاصي که 
مبتني بر نياز بازار کار باشد، پيروي نکرده است. ضرورت ايجاب مي کند که درخصوص اشتغال منابع انساني 
متخصـص، مطالعات علمي و اساسـي انجام گيـرد. بنابراين برنامه ريزي و سياسـت گذاري جدي در خصوص 
اشـتغال سـربازان پس از خدمت مقدس سـربازی از ضرورت هاي کار و رفاه اجتماعی و اشـتغال کشـور است. 

درنهايت بعد از ارائه الگو و شناسايی مهارت های مورد نياز سربازان پيشنهاداتی ارائه می شود.

واژگان کليدي: سازمان نظامی، سربازان، مهارت آموزي، نظام اشتغال کشور، نقش بسيج.

چکیده

جوان    � پژوهشگران  باشگاه  عضو  تهران(،  دانشگاه  دولتی)دانش¬آموخته  مدیریت  تخصصی  دکترای   . پیوسته  اکبر 
A.peyvasteh@ut.ac.ir ،ونخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز

حسن قالوندی . دانشیار، عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه، ارومیه،   �
مهدی رحیمی آذر . دانشجوی کارشناس ارشد، گروه مدیریت، واحد ممقان، دانشگاه آزاد اسالمی، ممقان   �
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بررسی تأثير پاداش و رضايتمندی سربازان بر توسعه مهارت آموزی 
آن ها  )مطالعه موردی: خودکفايی نيروی دريايی سپاه(

تحقيق حاضر با هدف بررسی تأثير پاداش و رضايت ندی سربازان بر توسعه مهارت آموزی 
آن هـا در خودکفايـی نيـروی دريايـی سـپاه انجـام شـده اسـت. تحقيـق حاضـر از نظـر هدف 
کاربردی اسـت و از حيث روش نيز می توان آن را يک تحقيق توصيفی ـ پيمايشـی برشـمرد. 
ابـزار استفاده شـده در اين پژوهش پرسـش نامه اسـت که بيـن 90نفر از سـربازان خودکفايی 
نيروی دريايی سپاه توزيع و جمع آوری شده است. نتايج به دست آمده از تحقيق حاضر نشان 

می دهد که 
1. وجود تشويقی مرخصـی و هديــه در قبــال جــديت در انجــام وظــايف؛ 

2. درک نيازهـــا و مشـــکالت خـــاص ســـربازان توســـط فرماندهان و اقدام در جهت 
رفع آن ها؛ مجهز بودن قرارگاه سربازی بـه وسـايل ورزشـی، بـه ترتيـب مهم تـــرين عوامـــل 
اساســـی، انگيزشـــی و عملکـــردی مـــؤثر بــر رضــايت ســـربازان شــناخته شـــدند، کــه 

فرماندهان و مسئوالن يگان ها بايد در اين زمينه اقدام الزم به عمل آورند.
واژگان کليدی: پاداش، رضايتمندی مشـتری، توسعه مهارت آموزی، سربازان خودکفايی 

نيروی دريايی سپاه.

چکیده

�   H.jarahimoghadam@gmail.com ،حامد جراحی مقدم . دانشگاه شیراز
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روش های آموزش کارآفرينی در دوران مقدس سربازی

کارآفرينـی امـری آموزش پذيـر، تقويت پذيـر و پرورش پذيـر اسـت. افزايـش آمـوزش کارآفرينـی 

باعـث ترقی شـاخص های فرهنـگ کارآفرينی و در نتيجه رشـد و تعالی کارآفرينی و نهادينه شـدن 

فرهنگ آن می شـود و از سـوی ديگر با رشـد فرهنگ کارآفرينی سـطح آموزش آن نيز تغيير يافته 

و اين تعامل سـبب رشـد و توسـعه اقتصادی می شـود. اين مقاله از نوع مروری بوده و در تدوين آن 

از جسـت وجوهای اينترنتـی با اسـتفاده از موتورهـای جسـت وجوگر و در داده پايگاه های معتبر و 

مطالعات کتابخانه ای در کتب و مقاالت علمی اسـتفاده شـده اسـت. دسـتيابی به مجموعه ای از 

روش های مرسوم و جديد در آموزش کارآفرينی برای اثربخش  کردن آموزش با توجه به موقعيت ها 

و شـرايط مختلف بسـيار حائز اهميت اسـت. آموزش اثربخش کارآفرينی به فراهم آوردن امکانات 

مختلفی از جمله روش های تدريس بستگی دارد و آشناکردن مدرسان با مجموعه تقريبًا کاملی از 

روش های تدريس شرايط آموزش را بهبود بخشد و با توجه به امکانات در دسترس به انتخاب روش 

و آموزش متناسب با آن شرايط اقدام نمايند.

واژگان کليدي: کارآفرينی، روش ها و الگوهای آموزش کارآفرينی، تدريس کارآفرينی.

چکیده

�   1Mahdihemmati@gmail.com .  مهدی هّمتی
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بررسی فناوری های نوين مؤثر در مهارت آموزی سربازان

امـروزه فناوری هـای نوين در حـوزه آموزش و يادگيری نقش مهمی ايفـا می کند و می تواند 
فرايند مهارت يابی فردی را شکوفا کند. 

فناوری هـای نويـن در دنيـای معاصر، ايـن توانايی را دارند کـه فرايند آمـوزش و يادگيری را 
تسهيل بخشند و عوامل اصلی آموزش اعم از محيط و همچنين وسايل کمک آموزشی و غيره 
را تحت تأثير خود قرار دهند. وسـايل آموزشـی در فرايند آموزش می تواند ياری رسـان باشـد و 
محيط آموزشی نيز به سبب تفاوت اساسي با ساير محيط ها نيازمند دقت و توجه بااليی است. 
به غير از دانش آموزان و دانشـجويان، سـربازان نيز در محيط های آموزشـی می توانند با کسب 

مهارت در دوران خدمت سربازی، مشکل اشتغال بعد از اين دوره را حل کنند.
هـدف از اين پژوهش اسـتفاده از فناوری های نوين در راسـتای آمـوزش و ارائه راهکارهايی 
جهت ارتقای سـطح مهارت آموزی و يادگيری در دوران خدمت سـربازان اسـت. روش تحقيق 
به صورت کتابخانه ای انجام می شود که بر اساس نمونه های مشابه و فاکتورهای مهم در آموزش 

و اثرات فناوری نوين در آن ارائه می شود. 
واژگان کليدي: فناوری نوين، سربازان، مهارت آموزی، محيط آموزشی

چکیده

�   gh.mohsen_031@yahoo.com . محسن قاسمی
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نقش مهارت آموزی اشتغال زا سربازان در کارآفرينی، رشد و توسعه اقتصادی

بنـا بـه عقيـده بسـياری از سياسـت¬گذاران و اقتصاددانان رشـد و توسـعه اقتصادی يک کشـور 
به ايجاد اشـتغال وابسـته اسـت. اما از ميان عوامل موجود در ايجاد اشـتغال، نقش مهارت آموزی و 
کارآفرينی بسيار برجسته است؛ زيرا بسياری از کشورها برای ايجاد شغل و افزايش اشتغال تأکيد 

بسياری بر اين دو موضوع دارند. 
هدف اين مقاله بررسـی تأثير مهارت آموزی، کارآفرينی و اشـتغال سـربازان بعد از دوران خدمت 
اسـت. همان طور که ذکر شـد، مهارت آموزی يکی از عوامل اصلی برای اشتغال محسوب می شود، 
آموزش به طور کلی ايجاد تغيير در رفتار فرد است اما اجرای برنامه های آموزشی عالوه بر تغييرات 
مثبـت رفتـاری، مزايـای ديگـری از جمله افزايـش بهـره وری و کارآيی تحرک اجتماعی، پيشـرفت 

شغلی، گسترش خالقيت و نوآوری را درپی خواهد داشت. 
همچنيـن يکـی از راه های مهـم برون رفت از معضل بيکاری، کارآفرينی و افزايش سـطح مهارت 
است. فقدان مهارت الزم برای ورود به بازار کار از موانع مهم بهبود وضعيت اشتغال است. با توجه 
به مطالب گفته شـده می توان گفت آموزش های مهارتی سـربازان می توانـد از طريق بهبود کارآيی 
نيروی کار منجر به افزايش بهره وری آن ها در آينده کاری شود. همچنين بر اساس تحقيقات انجام 
شـده کارآفرينی مهم ترين منبع اشـتغال زايی اسـت و مهارت آموزی اثر مطلوبی بر رشـد اقتصادی 
و اجتماعـی جامعـه دارد، زيرا با اسـتفاده صحيح از امکانات اقتصـادی و خلق فرصت های تجاری 

جديد، موجب بهبود عملکرد بنگاه های توليدی و خدماتی می شود.
واژگان کليدي: آموزش های مهارتی، رشد وتوسعه اقتصادی، کارآفرينی و اشتغال زايی.

چکیده
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فناوری نانو و مهارت آموزی: استفاده از ظرفيت های نظامی نانو با 
توسعه منابع انسانی

 فناوری نانو دست کاری اتم ها و مولکول ها در ابعاد بين 1 تا 100 نانومتر است. قابليت های شگرف 
اين فناوری به ويژه ابعاد نظامی آن، دولت ها را به تکاپوی جدی در اين حوزه واداشته است. بدون شک 
فناوری نانو در تعامل با ديگر دانش ها همگرا مشـتمل بر فناوری زيسـتی و فناوری اطالعات، يکی از 
منابع اصلی تأمين کننده آينده رفاه بشری در هزاره پيش رو خواهد بود. ورود به موقع ايران در عرصه 
فناوری نانو، تجربه ای موفق در اين حوزه را رقم زده و اين کشور به يکی از پيشتازان جهانی اين فناوری 
تبديل شده است. در سال های اخير، نيروی انسانی خبره و کارآمد، فراتر از امکانات سخت افزاری و 
نرم افزاری، به عنوان مهم ترين هسته پيشرفت در فناوری نانو شناخته شده است؛ اما متأسفانه، ايران 
در شـرايط کنونی، دچار ضعف شـديد در تأمين نيروی انسـانی کيفی در فناوری نانو است. عاملی که 
می تواند در سال های آتی مانعی در مسير تجاری سازی محصوالت نانو مقياس در ايران شود. ماهيت 
عصر حاضر يعني، شـرايط و چگونگي عملکرد بازار کار و ظهور اقتصاد دانش بنيان، سياسـت گذاری 
و برنامه ريـزی توجـه به منابع انسـاني توانمند و آموزش های مهارتی را ضروری سـاخته اسـت. سـتاد 
کل نيروهـای مسـلح ايـران با درک اهميت مهارت آموزی در ايجاد اشـتغال و بهره مندی سـازمان ها و 
نهادهـای مختلـف از ظرفيت های انسـانی نيروهای مسـلح، طرحی با عنوان مهارت آمـوزی کارکنان 
وظيفه راه-اندازی کرده است. مطالعه حاضر نشان می دهد که با تعامل سازمانی ميان نيروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ايران و ستاد ويژه توسعه فناوری نانو در به کارگيری منابع انسانی نيروهای مسلح 
در بخش های نظامی اين فناوری، می توان از ظرفيت های نظامی فناوری نانو در تقويت صنعت دفاعی 

ايران استفاده و اشتغال پايدار در اين زمينه ايجاد کرد.
واژگان کليدي: فناوری نانو، ظرفيت های نظامی، مهارت آموزی، توسعه انسانی، چالش ها.

چکیده

�   skazemi9@yahoo.com شهریار کاظمی آذر . کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی
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رابطه بين مهارت آموزی با اشتغال و کار آفرينی )مطالعه موردی: سربازان 
وظيفه تيپ نيروی مخصوص 110 سلمان فارسی(

هدف اين پژوهش بررسـی رابطه بين مهارت آموزی با اشـتغال و کارآفرينی سـربازان وظيفه بود. 

روش انجام تحقيق، توصيفی و از نوع هم بسـتگی و به شکل ميدانی انجام شد. جامعه مورد مطالعه 

شامل کليه سـربازان وظيفه ترخيص شـده تيپ نيروی مخصوص 110 سـلمان فارسـی سپاه که در 

طول چند سال گذشته در کالس های مهارت آموزی شرکت کردند که صدودو نفر به صورت تصادفی 

جهت اجرای پژوهش انتخاب شدند. براي گردآوري اطالعات در تحقيق حاضر يک پرسش نامه دو 

قسمتی بود. بخش اول شامل مشخصات دموگرافيک، سوابق تحصيلی، ويژگی های خانوادگی... 

و بخش دوم سؤاالت پرسـش نامه شامل سـؤال هايی بود که جهت سنجش ميـزان مهارت آمـوزی و 

اشتغال و کارآفرينی افراد به کار می رود. از روش هاي آمار توصيفی فراوانی، درصد، ميانگين وجدول 

براي توصيف يافته ها و ازآمار استنباطی ضريب هم بستگی پيرسون و آزمون رگرسيون برای تجزيه 

وتحليل داده ها اسـتفاده شـد. يافتهها نشان داد که بين بين مهارت آموزی با اشـتغال و کارآفرينی 

سربازان وظيفه رابطه معنادار وجود دارد.

واژگان کليدی: مهارت آموزی، اشتغال، کار آفرينی، سربازان وظيفه. 

چکیده
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تأثير مهارت های کارآفرينی و قابليت های نوآوری ضمن خدمت در 
کارکنان وظيفه نيروهای مسلح بر ايجاد اشتغال پس از خدمت

هـدف اصلی تحقيق حاضر بررسـی تأثير مهارت هـای کار آفرينی و قابليت های نوآوری ضمن 
خدمت در کارکنان وظيفه نيروهای مسـلح بر ايجاد اشـتغال پس از خدمت است. تحقيق حاضر 
از نظر هدف کاربردی و از نوع تحقيقات توصيفیـ  پيمايشی است. در تحقيق حاضر از دو روش 
گردآوری کتابخانه ای و ميدانی استفاده می شود. جامعه آماری تحقيق حاضر آقايانی است که در 
شهر تهران از پايان سربازی آن ها بيش از يک سال گذشته است که تعداد آن ها  شمارش پذير نبوده 
لذا تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. روش تجزيه و تحليل حداقل مربعات جزئی 
و نرم افزار Smart PLS اسـت. درنهايت نتايج نشـان می دهد که هر دو فرضيه تأييد می شـوند و 
به اين معناست که مهارت های کارآفرينی وقابليت های نوآوری ضمن خدمت درکارکنان وظيفه 
نيروهای مسلح برايجاد اشتغال پس ازخدمت تأثيرگذار است و اين تأثير به صورت مثبت است پس 
بايـد بـه نقش مهارت های کارآفرينی وقابليت های نوآوری ضمن خدمت درکارکنان وظيفه توجه 
داشت. پس الزم است سازمان نظام وظيفه با انتقال ايده ها و نوآوری های سربازان به سازمان های 
دانش بنيـان و پارک هـای فنـاوری به مرحله توليد و اجرايی کردن اين نوآوری ها در سـطح جامعه 
پرداخت. همچنين پيشنهاد می شود که در ضمن خدمت نظام وظيفه کارگروهی تشکيل شده تا 
بتوان با شناسايی صحيح مهارت ها و قابليت های هريک از سربازان به رشد و بهبود آن پرداخته و 

با ايجاد راهکارهای مناسب در راستای اشتغال زايی اين افراد در جامع گام هايی برداشته شود. 
واژگان کليدی: مهارت های کارآفرينی، قابليت های نوآوری، کارکنان وظيفه، نيروهای مسلح، 

اشتغال.

چکیده
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بررسـی نقـش فنـاوری اطالعـات در ارتقـای کيفيت زندگـی کاری 
سـربازان )مطالعه مـوردی سـربازان وظيفـه شهرسـتان البرز(

 نيروهای مسـلح از جمله سـازمانی اسـت که به واسطه ارتباط گسـترده در حوزه های گوناگون با 
مردم و سازمان ها و نيز ضرورت وجود خدمات آن در هر زمان و مکان به جامعه نقش کليدي و اساسی 
درگسترش و ارتقای جامعه اطالعات دارد. بنابراين هدف اين مقاله بررسی نقش فناوری اطالعات 
در ارتقای کيفيت زندگی کاری سـربازان اسـت؛ که گروه مورد مطالعه، مشـمولين اعزامی وظيفه 
عمومی شهر الوند هستند. نحوه محاسبه حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و اعضاي نمونه 
به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. نوع پژوهش کاربردي و روش آن توصيفی، پيمايشی است 
که از طريق روش کتابخانه اي و ميدانی داده ها جمع آوري شـده اند که تعداد120 نفر از مشـمولين 
اعزامـی وظيفه عمومی شـهر الوند به پرسـش نامه پاسـخ داده انـد. داده های پژوهش با اسـتفاده از 
پرسـش نامه محقق سـاخته که پايايی آن توسـط ضريب آلفاي کرونباخ 80 درصد و روايی آن توسط 
اعتبار صوری تأييد شـده اسـت. يافته های به دسـت آمده بيانگر اين اسـت که فناوري اطالعات بر 

ارتقای کيفيت زندگی کاری سربازان تأثير می گذارد.
واژگان کليدي: فناوری اطالعات، کيفيت زندگی کاری، مشمولين اعزامی، شهر الوند

چکیده
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تبيين تأثيرگذاری مهارت ورزی سربازان با زندگی بعد از خدمت آنان

فلسـفه وجـودي نيروهـاي مسـلح و به کارگيـري افراد وظيفـه در اين نيروها بـه معني حفظ 
آمادگـي جهـت دفاع از تماميت ارضي کشـور اسـت. به کارگيـري کارکنان وظيفـه از هر دين، 
مذهـب، قوميـت، تخصـص، توانايـي، در راسـتاي اهـداف خدمت سـربازي منطقي بـوده و از 
طرف همه پذيرفته مي شود ليکن با  به کارگيري مناسب سربازان ضمن منطبق بودن با اهداف 
سربازي؛ الزم است، حتی االمکان نيازهای مهارتی آنان در بعد از خدمت جهت اشتغال زايی 
فراهم شود. لذا هدف اصلی اين تحقيق تبيين تأثير رابطه بين مهارت ورزی سربازان با زندگی 
بعـد از رهايـی از خدمـت آنان و هدف فرعی شـناخت عوامل اثرگذار بر مهارت ورزي سـربازان 
وظيفه در دوران خدمت سـربازی اسـت که متناظر با اهداف، سـؤاالت طراحی شـده اسـت. 
روش تحقيق با رويکرد آميخته از روش هم بستگی استفاده شده و نوع تحقيق کاربردی است. 
برای تجزيه وتحليل دادها، پرسش نامة تحقيق بين 100 نفر جامعه آماری )به علت محدودبودن 
جامعه آماری، جامعه نمونه نيز منطبق با جامعه آماری اسـت. لذا جامعه نمونه تحقيق همان 
100 نفر اسـت( توزيع شـد. نتايج نشـان می دهد کـه 26 عامل در مهـارت ورزی حين خدمت 
کارکنان وظيفه مؤثر اسـت و اين 26 عامل بر زندگی پس از خدمت آنان نيز طبق نظر جامعه 
آماری مؤثر هسـتند. ولی 92% اين عوامل اثر مثبت و مسـتقيم با زندگی بعد خدمت کارکنان 
وظيفه داشـته و 8% از عوامل اثر منفی و معکوس دارند. به منظور تطبيق يافته های تحقيق با 
واقعيت های ميدانی تعداد 20 پرسـش نامه عالوه بر جامعه آماری بين سـربازان وظيفه ای که 
مدرک کارشناسی به باال داشتند در سازمان های متفاوت نظامی نيز توزيع شد؛ نتيجه حاکی 

از آن بود که 85% درصد جواب ها با جامعه آماری تحقيق هم پوشانی دارد. 
واژگان کليدی: سربازی، مهارت ورزی، مهارت ورزی کارکنان، رهايی بعد از خدمت.

چکیده
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روش هاي افزايش نشاط و رضايت شغلی سربازان از ديدگاه مردم 

افزايش جذابيت در جامعه و نشاط سربازان يکي از عوامل بسيار تأثيرگذار بر خدمت داوطلبانه 
سربازي توسط جوانان و بهره وري باالي اين دوران در افزايش توانمندي نظامي و دفاعي جوانان 
براي حفظ و حراسـت از امنيت کشـور اسـت. اين مقاله با هدف بررسـي نظرات مردم درخصوص 
اهميـت نشـاط سـربازان و عوامـل تأثيرگـذار بـر افزايش آن با يك سـؤال اصلي و پنج سـؤال فرعي 

تدوين شد. 
ايـن تحقيـق بـه روش پيمايشـي با حجم نمونه 384 خانوار اسـتان فارسـی کـه از طريق فرمول 
کوکران از حجم 7872280 نفري جامعه آماري خانوارهاي شـهر شـيراز به دسـت آمد و به شـيوه 
نمونه گيري خوشـه اي انجام گرفت. نتايج تحقيق نشان داد که 17% پاسخگويان نشاط اجتماعي 
سربازان را در حال حاضر باال و 47% آن درحد متوسط و 35% اين نشاط را پايين ارزيابي کرده اند. 
از بيـن عوامـل اجتماعي، فرهنگي، زيسـتي و نظامي مطرح شـده در تحقيق، پاسـخگويان نقش 
عوامل اجتماعي را دررتبه اول، عوامل زيستي را در رتبه دوم، فرهنگي را سوم و نظامي را در رتبه 

چهارم اهميت در افزايش نشاط سربازان ارزيابي کردند.   
واژگان کليدي: سرباز، نشاط سربازان، خدمت سربازي، قشربندي اجتماعي. 

چکیده

محمد عزیزی . فرماندهی گردان یکم )عمار یاسر( مرکز آموزش شهدای وظیفه ی نداجا   �

ذبیح الله بیغرض اردکانی  . جانشین فرماندهی گردان یکم )عمار یاسر( مرکز آموزش شهدای وظیفه ی نداجا   �

علی جاللی . ریاست آموزش و تامین گردان یکم )عمار یاسر( مرکز آموزش شهدای وظیفه ی نداجا   �

حمیدرضا حسینی نسب . افسر طرح ، پژوهش و مطالعات گردان یکم )عمار یاسر( مرکز اموزش شهدای وظیفه ی نداجا   �
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بررسی داليل بی انگيزگی جوانان نسبت به انجام خدمت سربازی و 
ارائه راهکار برای کاهش آن

در ايـن پژوهـش سـعی بـر آن اسـت تا با بررسـی خدمت سـربازی در ايـران، به بيـان عوامل 

بی انگيزگـی جوانـان کشـور نسـبت بـه خدمـت سـربازی بپردازيم. خدمـت سـربازی در ايران 

به عنـوان يـک دوره اجبـاری مطرح اسـت و فوايدی نيز دارد ولی وجود برخی مشـکالت باعث 

بی انگيزگی جوانان نسبت به خدمت مقدس سربازی شده است. در پژوهش حاضر ضمن بيان 

علـل بی انگيزگی مشـموالن خدمت برای اعزام، در تالش هسـتيم تا بـا ارائه راهکارهايی اين 

مشکل را تا حدودی حل کنيم. پس از جمع آوری و تحليل داده هايی که از طريق پرسش نامه 

به دست آمدند هفت عامل به عنوان علل اصلی بی انگيزگی مشمولين خدمت نسبت به خدمت 

سربازی شناسايی و بيان شد.

واژگان کليدي: خدمت سربازی، سرباز، بی انگيزگی مشمولين خدمت

چکیده

�   Contact.akbari93@gmail.com ،محمد جواد اکبری . کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه علم و فرهنگ تهران
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رابطه مهارت های آموزشی سربازان و ارتقای امنيت ملی

امنيت پديده ای پيچيده، مهم و اغماض  برای حيات بشـری اسـت. امنيت فارغ از نوع جامعه و 
حکومت نظام سياسی حاکم بر آن، يک مفهوم بنيادين جزء دغدغه های اساسی و عوامل محوری 
ايجادکننده آن يعنی نيروهای مسـلح اسـت. عوامل و زمينه های ايجاد و سـلب امنيت با عنايت به 
بعد نيروی انسانی )سربازان( بسيار گسترده و متعدد است و از يک جامعه به جامعه ديگر درجات 
و مراتـب اولويت بنـدی آن تفاوت دارد. اما همه عوامل و نيروها در جامعه بشـری چه به صورت يک 
نظام سياسـی متمرکز تعريف شـده باشـد و چه فاقد حاکميت شناخته شـده در سطح بين المللی 
باشـد، همگی نسـبت به مسـئله امنيت حساس و نگران هسـتند، گويا توجه نگاه انسان به مسئله 

امنيت از جمله نيروهای نظامی و سربازان يک امر درونی و روانی و عقيدتی است. 
قشر سربازان نيز با مالحظه ماهيت مهارتی آن ها نقش مهمی در امنيت ملی کشور دارند. اين 
مقاله به دنبال پاسـخ به اين سـؤال اسـت که مهارت آموزی و توانمندسـازی سـربازان چه نقشی در 
ارتقای سـطح امنيت ملی کشـور دارد؟ در پاسخ بايد اظهار داشـت که ميزان برخورداری سربازان 
از ظرفيت های علمی، آموزشی و حرفه ای نقش شايان توجهی در کيفيت بخشی به سطح امنيت 
ملـی جامعـه دارد. روش بحـث تحليلـی و توصيفـی بـا رويکـرد هم بسـتگی با ابـزار کتابخانـه ای و 

استنادی است.
واژگان کليدی: سربازان، امنيت، مهارت، آموزش. امنيت ملی.

چکیده
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افزايش جذابيت دوره سربازی در جامعه

 افزايش جذابيت دوره سربازی يکي از عوامل بسيار تأثيرگذار بر خدمت داوطلبانه سربازي 
توسط جوانان و بهره وری باالي اين دوران در افزايش توانمندي نظامي و دفاعي جوانان براي 
حفظ و حراسـت از امنيت کشـور اسـت. اين مقاله با هدف بررسـي نظرات مردم درخصوص 
جذابيت دوره سـربازی و عوامل تأثيرگذار برافزايش آن با يك سـؤال اصلي و پنج سؤال فرعي 
تدوين شـد. اين تحقيق به روش پيمايشـي با حجم نمونه 384 خانوار مرودشـتی و شـيرازی 
کـه از طريـق فرمـول کوکـران از حجـم 454059 نفري جامعه آمـاري خانوارهاي شـيرازی و 
مرودشتی به دست آمد و به شيوه نمونه گيری خوشه ای انجام گرفت. نتايج تحقيق نشان داد 
کـه %17پاسـخگويان جذابيـت دوره سـربازی را در حال حاضر باال و %47 آن در حد متوسـط 
و %35ايـن جذابيـت را پاييـن ارزيابـي کرده اند. از بيـن عوامل اجتماعي، فرهنگي، زيسـتي 
و نظامي مطرح شـده در تحقيق، پاسـخگويان نقـش عوامل اجتماعي را در رتبـه اول، عوامل 
زيستي را در رتبه دوم، فرهنگي را سوم و نظامي را در رتبه چهارم اهميت در افزايش جذابيت 

دوره سربازی ارزيابي کردند. 
واژگان کليدي: سرباز، جذابيت دوره سربازی، خدمت سربازی.

چکیده

�   mahmoodimehdi46@gmail.com ، محمدمهدی محمودی . دانشگاه تربیت مدرس

�   h.mahmoudi@chmail.ir ، حسین محمودی  . دانشگاه تربیت مدرس
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نيازسنجی آموزشی سربازان نظام وظيفه تيپ زرهی 21 امام رضا)ع( 
شهر نيشابور

هدف پژوهش حاضر نيازسنجی آموزشی تيپ زرهی 21 امام رضا)ع( شهر نيشابور است. بنابراين 
روش تحقيق حاضر از نوع پيمايشی و تکنيک به کار گرفته شده، تکنيک نمونه گيری و استفاده از 
پرسـش نامه اسـت. جامعه آماری در اين تحقيق شـامل مجموعه تيپ زرهی 21 امام رضا)ع( شـهر 
نيشـابور اسـت. نمونـه آمـاری اين پژوهش بـه 75 نفر تعيين شـد. ابزار گـردآوري اطالعـات در اين 
پژوهش پرسـش نامه 29 سـؤالی محقق سـاخته اي اسـت که بر اسـاس مطالعات عميق و مصاحبه 
با متخصصان و به کمک اسـاتيد متخصص تهيه شـده اسـت. از آنجايی که پرسـش نامه اين تحقيق 
محقق ساخته بوده و عالوه بر آن سؤاالت آن به رؤيت چند تن از کارشناسان مربوطه رسيده و مطابق 
با نظرات آنان اصالحات اندکی به خصوص در ترجمه و معادل سـازی به عمل آمده اسـت لذا روايی 
آن به طريق محتوايی حاصل شده است ضريب الفای کرونباخ کل پرسش نامه برابر 0/91 محاسبه 
شده است. در اين تحقيق ابتدا 9 نياز آموزشی از طريق پرسش از صاحب نظران خبره و پيشينه های 
نظری و تجربی تحقيق شناسايی شدند سپس از طريق پرسش نامه بسته جهت تأييد يا حذف عوامل 
را در بين افراد نمونه آماری توزيع کردند. نتايج حاصل از رتبه¬بندی نيازهای آموزشی نشان داد که 

به ترتيب »نياز توسعه ای« و »نياز حل مسئله« در باالترين و پايين ترين رتبه ها قرار داشتند.
واژگان کليدي: نيازسنجی، آموزشی، نياز آموزشی، نياز توسعه ای، نياز مکملی، نياز حل مسئله

چکیده

مهزیار رضوانی . دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، بهینه سازی سیستم ها، دانشگاه سمنان    �

m.rezvani@semnan.ac.ir 

�    beheshtinia@semnan.ac.ir ،محمدعلی بهشتی نیا . دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه سمنان 
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بررسی عوامل فردی، محيطی و سازمانی فرار از خدمت سربازی

خدمـت سـربازی به عنـوان مرحلة انتقـال از دوران جوانی و تحصيل به مرحلـة کار و توليد و 
نيز زمينه سـاز شـکل گيری شـخصيت افراد، از اهميت و حساسـيت بااليی برخوردار است و با 
توجه به اينکه سربازان در دورة خدمت، با محيطی نو و نظمی متفاوت با نظم محيط قبلی خود 
مواجه می شـوند؛ سـرباز بايد خود را با مقررات حاکم در نيروهای مسـلح تطبيق دهد تا دچار 
مشکالت رفتاری نشود. هدف اصلی اين تحقيق بررسی عوامل فرار از خدمت سربازی در بين 

کارکنان وظيفه و همچنين ارائه راهکارها و پيشنهادهايی برای مقابله با آن است.
نتايـج حاصل از اين تحقيق نشـان می دهد که فـرار از خدمت معلول عوامل متعددی نظير 
فردی، محيطی و سـازمانی اسـت که در بين عوامل فردی، متأهل بودن، اعتياد به مواد مخدر 
)سنتیـ  صنعتی(، بيماری اعضای خانواده، در بين عوامل محيطی، سختی خدمت در مناطق 
محروم و صعب المعيشه، سختی خدمت در مناطق عملياتی و خطرات ناشی از برخورد با اشرار 
و گروهک های تروريستی و معاند، حضور مستمر در محل خدمت و کمبود مرخصی و در بين 
عوامل سازمانی، تبعيض در بين سربازان و تشويق و تنبيه های ناعادالنه، تحميل وظايف خارج 
از حد توان به سـربازان وظيفه، توجه نداشـتن به خواسته های به حق و قانونی سربازان وظيفه 

مهم ترين عوامل هستند.

چکیده

�   niknam_pc@yahoo.com . هادی جمشیدی
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جايگاه فناوری های نوين در ارتقای مهارت آموزری سربازان

سرباز به عنوان يکی از عناصر اساسی در نيروهای مسلح نقش مؤثری در اثربخش سازی يگان ها 
دارد. با گسترش فزاينده علوم و فنون و لزوم تغييرات سريع در برنامه های آموزشی در عصر کنونی، 
به منظور اسـتفاده حداکثری از ظرفيت و توانايی های سـربازان برای برطرف کردن مشـکالت نظام 
جمهوری اسـالمی يکی از دغدغه های اصلی نيروهای مسـلح اسـت. از آنجا که رويکردهای سنتی 
قـادر بـه برآورده سـاختن تمامی نيازهای آموزشـی افراد نيسـت، بهره گيری از فنـاوری اطالعات و 
ارتباطات به ويژه آموزش مجازی می تواند بسياری از موانع و مشکالت شيوه سنتی آموزش از جمله 
کاهش ساعات حضور فرد در محل خدمت و اختالل در برنامه های روزانه، همگام نبودن آموزش با 
تغييرات علمی و پژوهشی، محدوديت های فرمانی و مکانی و غيره را برطرف و راه را برای پيدايش 
نوين آموزش نيروی انسانی هموار نمايد. در اين رابطه می توان با فراهم آوردن امکانات، تجهيزات 
و زيرسـاخت های الزم در يگان های نيروهای مسـلح، دوره های آموزش مجازی از راه دور مبتنی بر 
شـبکه را برقرار کرد تا افراد در هر زمان و مکان به برنامه های آموزشـی دسترسـی داشـته باشـند، 
اطالعات الزم به طور سـريع و به موقع و همگام با تغييرات در اختيار آن ها قرار گرفته و فرصت های 
سـازمان يافته به منظور بازآموزی، ارتقا و کسـب دانش و مهارت های جديد و به روز برای آنان فراهم 
آيد. در اين مقاله، با اين پيش فرض که آموزش ضمن خدمت در ارتقای دانش و مهارت سربازان تأثير 

عمده ای دارد، بر آموزش به طور مجازی نيز تأکيد شده است.
واژگان کليـدی: آمـوزش ضمـن خدمـت، فناوری هـای نوين، آمـوزش مجازی، نيروی انسـانی، 

بهره وری.

چکیده

�   Muhammadnadery92@gmail.com .  محمد نادری
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دوره  در  سربازان  توانمندی  و  آموزش  اثربخشی  ميزان  بررسی 
آموزشی و ارائه راهکارهای بهبود آن

همـه سـازمان ها به دنبـال حصول اطمينـان از موفقيت عملکردشـان هسـتند، بزرگ ترين 

سـرمايه آموزشـگاه ها و پادگان ها سـرمايه انسـانی آن ها اسـت و شـايد بزرگ ترين هدف آن ها 

نيز آموزش و مهارت آموزی  باشـد. اين پژوهش نيز در راسـتای تحقيق درباره آموزش سربازی 

اسـت و سـعی می کند با در نظر گرفتن يک دوره آموزشـی ميزان اثربخشی آن را بررسی کند 

)خود نويسـنده در اين دوره آموزشـی حضور داشـته اسـت(. در حقيقت اين پژوهش با روش 

توصيفی و کاربردی و با مطالعه کتابخانه ای و توزيع پرسش نامه بين سربازان به بررسی ميزان 

مهارت آموزی و آموزش سـربازان پرداخته اسـت. بعد از تجزيه و تحليل پرسـش نامه ها شـش 

گزينه مهم آموزشـی و مهارتی انتخاب شـده و بررسـی ميزان اثربخشـی به صورت گسترده بر 

روی اين شـش گزينه انجام گرفته اسـت. که در بين اين شـش گزينه، يادگيری مهارت رزمی 

بيشترين تأثير را داشته است. 

واژگان کليدی: آموزش، مهارت آموزی، سرباز، اثربخشی، بهره وری.

چکیده

�   Hamid94.HL@gmail.com ، حمید لک . کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت از دانشگاه عالمه طباطبایی تهران



120

نقش سربازی در ايجاد اشتغال، کارآفرينی و کمک رساندن به کاهش 
هزينه های دولت پس از خدمت سربازی

 يکـی از چالش هـای اصلی خدمت سـربازی انگيزه اندک برخی جوانان برای رفتن به سـربازی 
است. ايجاد فضايی مناسب برای مهارت آموزی و ارائه تسهيالت اشتغال زايی پس از پايان خدمت 
به طـور قطـع می توانـد انگيزه جوانـان برای رفتن بـه خدمت سـربازی را افزايش دهد. بدون شـک 
ترغيب جوانان به رفتن خدمت سـربازی آن ها را از آسـيب های اجتماعی و حقوقی فرار از خدمت 
مصـون نگه داشـته و زندگی جوانان را اعتال می بخشـد. آمـوزش فنی وحرفـه ای از ارکان مهم ورود 
افراد به بازار کار و دستيابی به مشاغل پايدار محسوب می شود که افراد با کسب مهارت ها می توانند 
به عنوان نيروهای کارآمد و خالق نقش زيادی در پيشرفت و اعتالی کشور داشته باشند. آموزش های 
فنی وحرفه ای ضمن خدمت زمينه اشتغال سربازان را پس از پايان دوره سربازی هموارتر می کند. 
از طرفی ديگر موضوع تأمين مالی و سرمايه گذاری همواره يکی از چالش های پيش روی دولت برای 
اشتغال بوده است که بخشی از آن، از طريق مهارت آموزی جبران می شود. به گفته وزير تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با بهره مندی از موضوع مهارت آموزی می توان حدود 25درصد از کسـری سـرمايه 
را جبران کرد. با توجه به اهميت موضوعات ذکر شده سعی بر آن است تا با استفاده از مؤلفه هاي 
تاريخي، نظامي، سياسـي، اقتصادي و اجتماعي به بررسـي آسـيب ها و کاسـتي هاي سربازگيري 
حرفه اي از خالل مباني و ضرورت هاي پيدايش اوليه آن در کشورهاي پيشرو در اين زمينه پرداخته 
شود و همچنين نقش خدمت سربازی در ايجاد مهارت و کارآفرين بار آوردن سرباز را بررسی کرد که 

نتيجه آن کمک به کاهش هزينه های دولت است.
واژگان کليدي: سربازی، کارآفرين، فنی وحرفه ای، انگيزه، اشتغال، مهارت، هزينه

چکیده

�    ramin_kz20@yahoo.com، رامین کاظمی . کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
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مهارت محوری در نظام تربيت و آموزش نيروهای مسلح در وضعيت 
موجود و وضعيت مطلوب

پژوهش حاضر، با هدف مهارت محوری در نظام تربيت و آموزش نيروهای مسلح در وضعيت 

موجود و وضعيت مطلوب انجام گرفته است. آموزش يگاني، يکي از سطوح آموزش در نيروهاي 

مسـلح بوده که منجر به افزايش مهارت افراد مي شـود و تأثير مستقيمي بر آمادگي رزم نيروها 

دارد. در ايـن راسـتا، توجه به آموزش يگاني اهميت خاصـي دارد. از طرفي، اتخاذ تدابير الزم 

براي ارزشيابي مستمر از نحوه اجراي سياست ها، برنامه ها و شيوه های اجراي تربيت و آموزش 

در مجموعه عناصر نظام آموزشـي و عملي کردن آن تدابير، براي سـنجش ميزان اثربخشـي و 

تحقق هدف های آموزشي، امري الزم و ضروري بوده و از اهميت بااليي برخوردار است.

از اين رو، اين پژوهش جهت بررسي مهارت محوری در نظام تربيت و آموزش نيروهای مسلح 

در وضعيت موجود و وضعيت مطلوب شکل خواهد گرفت.

واژگان کليدي: مهارت محوری، نظام تربيت و آموزش، نيروهای مسلح.

چکیده

�   armin.mahdiani8@gmail.com . آرمین مهدیانی
محمد علی امیرآبادی   �
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ساماندهی تخصص و به کارگيری بهينه کارکنان وظيفه

مسئله سربازی تخصصی در کشور عزيزمان از جمله موضوعاتی است که طی ساليان متمادی 
مورد توجه و تأکيد ويژه مسـئولين، علی الخصوص مقام معظم رهبری )مدظله  العالی( قرار گرفته 
اسـت و تالش هـای زيـادی از سـوی نهاد هـا و سـازمان های مرتبـط درخصوص به کارگيـری بهينه 
کارکنـان وظيفه صورت گرفته اسـت. هدف از اين مقاله بررسـی بخشـی از چالش هـای موجود از 
نخستين مراحل جذب سرباز تا به کارگيری در يگان خدمتی، عدم ارتباط فعاليت و رشته تحصيلی 

سربازان و سپس ارائه و ترسيم راهکار در سه گام 
الف. تقسيم هوشمند مشمولين متناسب با رشته، مهارت و تخصص آنان 

ب. مهارت آموزی و به کارگيری تخصصی 
ج. کارآفرينـی تخصصـی به عنـوان مقدمات به کارگيری تخصصی پرداخته شـده اسـت. به نظر 
می رسد با اجرای صحيح و کامل گام های طرح شده و تکميل زنجيره مهارت و آموزش تخصصی 

بتوان به بخش عمده ای از اهداف خدمت تخصصی دست يافت.
واژگان کليـدي: سـربازی تخصصـی، به کارگيـری بهينـه، جـذب سـرباز، تقسـيم هوشـمند، 

مهارت آموزی، کارآفرينی

چکیده

�   ariazi@mail.kntu.ac.ir ، علیرضا ریاضی . کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا

�   rezamasoumii@yahoo.com ، رضا معصومی دزقی . کارشناسی مهندسی کامپیوتر
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روش های نوين آموزش کارآفرينی در دوران سربازی

کارآفرينـی امری آموزش پذير، تقويت پذير و پرورش پذير اسـت. افزايـش آموزش کارآفرينی 
باعث ترقی شاخص های فرهنگ کارآفرينی و در نتيجه رشد و تعالی کارآفرينی و نهادينه شدن 
فرهنگ آن می شود و از سوی ديگر با رشد فرهنگ کارآفرينی سطح آموزش آن نيز تغيير يافته 
و اين تعامل سبب رشد و توسعه اقتصادی می شود. آموزش اثربخش کارآفرينی، مستلزم فراهم 
آوردن امکانـات مختلفـی از جمله روش های تدريس اسـت. جهت تغيير در روش های تدريس 
می توان از شيوه های سخنرانی، بحث گروهی، حل مسئله، مصاحبه با يک کارآفرين، تدوين 
طرح کسـب و کار، آموزش های ديداری، مورد کاوی، اجرای نمايشـنامه ها و مسـابقات، مدل 
ايفـای نقـش، شبيه سـازی، آمـوزش خالقيـت و تمريـن آن در کالس، اسـتفاده از روش توفان 
فکری، بازديدهای علمی از مراکز اقتصادی و تجاری دانشکده های اقتصاد و مراکز رشد، دادن 
تمرين های خارج از کالس شامل خواندن کتاب، ژورنال و مقاالت جديد و ارائه کالسی آن ها، 
ايجاد وبالگ و بررسـی نظرات دانش پژوه ها اسـتفاده کرد. در مقاله حاضر سـعی شده است با 
بررسـی روش های نوين آموزش و با اسـتفاده از نظر سربازان، شيوه های نوين تدريس مباحث 
کارآفرينی بحث و بررسی می شود. در اين تحقيق از يک پرسش نامه محقق ساخته که پايايی 
آن با اسـتفاده از ضريب آلفای کرونباخ 0/93 به دسـت آمده، اسـتفاده شـد. همچنين جامعه 
آماری مدنظر 20 نفر از سربازان سپاه صاحب االمر)عج( و تيپ 82 استان قزوين است. نتايج 

پرسش نامه در نرم افزار spss تحليل و به شکل نمودار و جدول پرداخته شد.
واژگان کليدي: آموزش نوين، کارآفرينی، پيشبرد اقتصادی، سربازی

چکیده

امیرمهدی قاسمی .کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی ، نیروی وظیفه سپاه صاحب االمر)عج( استان    �

yahoo.com@amirmehdi777 ،قزوین
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مـدل ارتقـای مهارت آمـوزي در دوره سـربازي مبتنـي بـر رويکرد 
داده بنيـاد: الزامـات، روش هـا و راهکارها

بـا توجـه به اهميـت ارتقای مهارت آمـوزي در دوره سـربازي، هدف پژوهش حاضـر، طراحی مدل فرايند 
ارتقای مهارت آموزي در دوره سربازي است. جهت طراحی مدل مذکور از روش تحقيق »نظريه داده بنياد« 
استفاده شده است. بدين منظور با انجام مصاحبه با مسئوالن حوزه خدمت وظيفه عمومي و مطالعه اسناد 
سـازمانی، منابـع اطالعاتی الزم جمع آوری شـده و بـا انجام کدگذاری باز، محوری و گزينشـی مدل ارتقای 
مهارت آموزي در دوره سـربازي تدوين شـد. بنابر نتايج تحقيق، ارتقای مهارت آموزي در دوره سربازي طيف 
وسيعی از ضرورت ها، الزامات، روش ها و اقدامات را شامل می شود. طبق تحليل داده هاي تحقيق، اجراي 
تدابيـر مقـام معظم رهبري)مدظله  العالی( و رفع چالش هـاي موجود از جمله داليـل و ضرورت هاي ارتقای 
مهارت در دوره سربازي است. با توجه به ماهيت مهارت آموزي و پرهيز از آموزش هاي صرفًا تئوريك روش هايي 
ماننـد نقش آفرينـي، آموزش در حين عمل، کوچينگ، منتورينگ و اسـتاد شـاگردي وجـود دارد. براي اين 
منظـور اصـالح قوانين و مقررات، تدوين سـند راهبـردي خدمت وظيفه عمومي، تغيير نگرش مسـئوالن و 
تأمين زيرساخت از الزامات بوده و اقداماتي از قبيل اصالح ساختاري، تدوين سياست هاي تشويقي، تعيين 
زمينه هاي آموزش و تدوين برنامه عملياتي از جمله اقدامات مهم است. با توجه به نتايج تحقيق عواملي مانند 
آمادگي اوليه سربازان و آمايش سرزميني مي  تواند بر روي اقدامات اثر گذاشته و ارتقای مهارت آموزي در دوره 
سـربازي را سـخت تر يا راحت تر کند. مهم ترين پيامد ارتقای مهارت آموزي در دوره سـربازي، توانمندسازي 

سربازان، توسعه اشتغال و کارآفريني، افزايش بهره¬وری و خوشايندسازي سربازي خواهد بود.
 واژگان کليدي: خدمت وظيفه عمومي، ارتقای مهارت آموزي، نظريه داده بنياد.

چکیده

�    Vaezi.h45@gmail.ir،حجت اله واعظي نژاد . دانشجوی دکتری مطالعات امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
�   Morteza_Anoosheh@Yahoo.Com ،مرتضي انوشه . استادیار گروه مدیریت دانشگاه بین المللي امام خمیني قزوین 
�    mjt.moosavi@gmail.com ،سید مجتبي موسوي نقابي . استادیار گروه مدیریت دانشگاه گناباد
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ارزشيابی دوره های آموزش فنی وحرفه ای از ديدگاه سربازان فراگير 
)مطالعه موردی: گروه 24 بعثت نزسا بروجرد(

آموزش هـای فنی وحرفـه ای می تواند نقش بسـيار مهمی در کارآفرينی ايجاد کند و چه بسـا 
کـه بخـش عظيمی از اين آموزش ها بتواند منشـأ خدمات آموزشـی و همچنيـن خدمات ايجاد 
شـغل و حرفـه بـرای اجتماع باشـند؛ لذا هـدف از پژوهش حاضر ارزشـيابی دوره هـای آموزش 
فنی وحرفـه ای از ديدگاه سـربازان فراگير گروه 24 بعثت نزسـا بروجرد بـود. بدين منظور 140 
نفر از فراگيرانی که در سال 1396 در دوره های فنی وحرفه ای ضمن خدمت شرکت داشت اند 
به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطالعات پژوهش، پرسش نامه¬ای 
محقق سـاخته طراحی شـد که نظرسـنجی در چهـار طيف زمـان آموزش، محتوای آموزشـی، 
تجهيزات و امکانات آموزشی و توجه به نياز بازار کار را شامل می شد. داده-های گردآوری شده 
بـه کمک شـاخص هاي آمـاري( درصد فراواني و نسـبت) از طريـق نرم افـزار SPSS)22( مورد 
تجزيه و تحليل قرار گرفت. به طور کلی شواهد حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که دوره های 
فنی وحرفـه ای از نظر سـربازان فراگير در ابعاد زمان آمـوزش )58 درصد(، توجه به نياز بازار کار 
)64 درصد(، تجهيزات و امکانات آموزشی )67 درصد( و به ويژه محتوای آموزشی )78 درصد( 

از رضايتمندی مقبولی برخوردار است.
واژگان کليدي: آموزش فنی وحرفه ای، مهارت آموزی، سربازان وظيفه، نزسا

چکیده

معین نجم زاده بغدادی . کارشناس ارشد یادگیری و کنترل حرکتی، دانشگاه عالمه طباطبائی تهران، گروه 24    �
najmmoein@gmail.com ،بعثت نیروی زمینی سپاه بروجرد

احمد شعبانی . گروه 24 بعثت نیروی زمینی سپاه بروجرد   �
 عباس گودرزی . گروه 24 بعثت نیروی زمینی سپاه بروجرد   �
سهراب روزبهانی . گروه 24 بعثت نیروی زمینی سپاه بروجرد   �
نوید متین فرد . گروه 24 بعثت نیروی زمینی سپاه بروجرد   �
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بررسی و تعيين اولويت ابعاد آموزش مهارت های غيرنظامی سربازان 
دارای تحصيالت تکميلی

خدمـت ســربازی، رويــداد انتقالـی مهمـی اسـت کـه  در  زمينه هـای مختلـف زندگی فـرد، اثر 

می گـذارد. موضـوع ايـن پژوهـش بررسـی ابعاد آمـوزش مهارت هـای غيرنظامـی سـربازان دارای 

تحصيالت تکميلی است. ضرورت اين امر از آنجا ناشی می شود که عوامل مختلفی از جمله روند 

تحوالت جهانی، سياست های اشتباه در قبال جوانان، آسيب پذيری شرايط فرهنگی و بحران های 

فضای اقتصادی کشور تا جدايی از خانواده  و نــظام های  حــمايتی، جــدايی از دوستان، انضباط 

زيـاد و اجبـاری، تغييـر تغذيـه و برنامه خـواب و... با توجه بـه درهم تنيدگی ابعـاد مختلف زندگی 

اجتماعی، ضرورت يک برنامه ريزی جامع آموزشی را برای افزايش مهارت های غيرنظامی جوانان 

در دوره سربازی آشکار می سازد. 

با عنايت به ارتقای سطح سواد دانشگاهی جــامعه و به تبع، از آنجا که گروه مؤثری  از سربازان 

را افـراد دارای تحصيـالت تکميلی تشـکيل می دهند درک صحيح  از نيازهای مهارتی سـربازان  با 

توجه به ادراکی که از دوره سـربازی دارند، اهميت زيادی دارد. مسـئله اين پژوهش بررسـی ابعاد 

چکیده

هادی غیاثی فتح آبادی . دانشجوی کارشناسی¬ارشد دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق)ع(   �
Hadi.ghiasi@gmail.com 

سجاد رجبی . دانشجوی کارشناسی¬ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق)ع(   �

Sajadrajabi1530@yahoo.com 
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آموزش های غيرنظامی سـربازان دارای تحصيالت کارشناسی و کارشناسی ارشد و تعيين 

اولويت های آموزشی مورد انتظار آنان است. اين پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ 

گردآوری داده ها، توصيفی-پيمايشـی به شـمار می رود. موضوع و تحليل اطالعات بر پايه 

تلفيق روش های MADM فازی صورت گرفته اسـت. بر اسـاس نتايج اين پژوهش آموزش 

مهارت های اجتماعی، سياسـی و اقتصادی باالترين اولويت در بين ابعاد مختلف آموزش 

مهارت های غيرنظامی مورد انتظار سربازان را دارد. 

باالترين ميزان تعامل متعلق به آموزش مهارت های اجتماعی اسـت. پس از آن آموزش 

مهارت های فرهنگی و دينی بيشترين تعامل  را دارند. همچنين باالترين اثر خالص متعلق 

به آموزش مهارت های دينی، علمی و اجتماعی است. 

واژگان کليدی: آموزش، مهارت های غيرنظامی، خدمت وظيفه سربازی، ديمتل فازی، 

تحليل فرايند شبکه¬ای.
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بررسي نقش مهارت آموزي سربازان در توانمندسازي نيروي انساني کشور

با عنايت به مشکالت گريبان گير جامعه در بخش اقتصاد و اشــتغال و همچنــين سياســت ها و 
استراتژی های کالن کشور در قالب چشم انداز 20ساله و برنامة پنجم توسـعه، عطـف توجـه و تمرکز 
بر راهکارهای ريشه های، اساسی و اثربخش ضرورتی اجتناب¬ناپذير اسـت. توانمندسـازی نيروی 
انسانی از طريق آموزش مهارت های شغلی و تخصصی، در راســتای ترغيب و توســعة کارآفرينی، 
به ويـژه در مراکـز آمـوزش مهارتـی دوره خدمت مقدس سـربازی، يکـی از اين راهکارهای اساسـی 
محسوب می شـود که می تواند به عرضه نيرو انسانی توانمند و کارآفرين و درنهايت کاهش مشکالت 
اقتصادی و اشتغال و همچنين افزايش بهره وری و کارايی شاغلين بخش های مختلف کشور منجر 
شـود. در ايـن پژوهش تالش شـده تا ضمن بررسـی ميزان تأثيـر آموزش های مهارتی سـربازان، در 
توانمندسـازی نيـروی انسـانی، مسـائل و مشـکالت پيـش رو و راهکارهـای بهينه سـازی اين گونـه 
آموزش ها شناسايی شوند. نتايج اين تحقيق در چهار حوزه »ويژگی های نيروی انسانی توانمند«، 
»عملکرد و ضرورت آموزش های مهارتی سـربازان در تربيت نيروی انسـانی توانمند«، »چالش ها و 
موانع پيش رو« و »راهکارهای بهينه سـازی دوره های آموزشـی سـربازان« اين گونه آموزش ها، ارائه 

شده است.
واژگان کليـدی: آموزش هـای مهارتـی سـربازان، توانمندسـازی نيـروی انسـانی، مهارت آموزی 

سربازان.

چکیده

�   va2020ni@gmail.com ،علی علی بیگی نژاد . سرباز پایگاه پشتیبانی آمادگاه ناوگان جنوب
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بررسي تأثير دوره های آموزش سربازی بر سالمت روانی سربازان

هدف اين تحقيـق بررسى تأثيـر دوره هـای آموزشى سربازی بر سالمت روان سربازان بوده 
است. اين تحقيق از جهت هدف كاربردي و از نظر اجرا توصيفى از نوع على مقايسه اي است. 
جامعـة آماري، شامل کليـه سربازان يكى از پادگان هـای نظامى شهر تهران )N=1200)، كه 
اندازه گيري پرسـش نامه  ابزار   (n=انتخاب شد )٢٩١ نمونه گيـری تصادفى هدفدار  به روش 
محقق ساخته، شامل چهار مؤلفه )عملكرد اجتماعى، افسردگى، اضطراب و استرس( با ٢٦ 
سؤال طراحى شد. روايى پرسـش نامه توسط اسـاتيد بررسى و  تأييد و پايايى آن از طريق آلفاي 
كرونباخ ٠/٨١ محاسبه شد. براي توزيع نرمال داده ها از آزمون كولموگروفـ  اسمرنوف و براي 
تجزيه و تحليـل داده هـای آمار استنباطى، از آزمون t تك نمونه اي و آزمون فريدمن در سطح 
معنى داري p≥ 0/01 به کارگرفته شد. بررسى نتايج نشان مى دهد كه در بن نمونه های آماري، 
آموزش هـای نظامى بر سالمت روانى سربازان متـأهل با سن بيسـت و پنج سال به باال و مدرك 
تحصيلـی ليسـانس با ميانگين )٧٨/٥( تأثيـر داشته است. در بين متغيرهـای سلالمت روانى، 

بيشترين تأثير مربوط به متغير عملكرد اجتماعى با ميانگين ٢٠/٤٥٠ است.
واژگان کليدی: دوره های آموزشی، سربازی، سالمت روانی.

چکیده

�   M_J1370@YAHOO.COM . مهران جوانمرد
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مهارت های آموزش پذير در دوره سربازی مبتنی بر نياز فعلی و آينده 
بازار کار

 يکـی از مشـکالتی که اکثر جوامع بشـری را تهديـد می کند، بيکاری اسـت. عوامل بيکاری در 
کشورها داليل بسياری می تواند داشته باشد؛ اما نکته مهم مقابله و کاستن آمار بيکاری در جامعه 
اسـت کـه به شـکل های مختلفـی امکان پذير خواهد بـود؛ از جمله اسـتفاده بهينـه از نيروی فعال 
و پرنشـاط جوانی اسـت که عموم کشـورها مانند ايران اسـالمی در قالب خدمت سـربازی جوانان 
از آن بهره مند هسـتند. حضور دو سـاله سـربازان در مراکز نظامی فرصت ايدئالی اسـت که اگر با 
آموزش های صحيح و زودبازده و مهارت اندوزی های کارشناسـانه همراه باشـد، سـهم بسـزايی در 
اشتغال سازی پس از فراغت از خدمت سربازی در جامعه خواهد داشت. غالبًا در محيط های نظامی 
اعم از پادگان ها و يگان های رزمی کم و بيش مشاغلی يافت می شود که سربازان پس از گذراندن 
خدمـت مقـدس سـربازی به راحتـی می توانند با اتکا بـه آموزش ها و مهارت های صـورت گرفته در 
طول خدمت سـربازی، وارد بازار کار شـده بخش درخور توجهی از نياز اقتصادی کشـور را مرتفع 
نمايند؛ مشاغلی همچون: تأسيسات، تعميرات خوردهای سبک و سنگين، امور دفتری و بايگانی، 
حراسـت و نگهبانـی، تايپ و تکثيـر، انبارداری، باغبانـی و گل کاری، تعمير و نگهـداری تجهيزات 
الکتريکی و الکترونيکی، آرايشگری و رانندگی. اين مقاله درصدد معرفی و بيان مهارت های شغلی 
مناسـب با نياز بازار کار )که نوعًا در  محيط های نظامی فراهم اسـت(، و آسيب شناسـی دوره های 

مهارت آموزی در دوران خدمت سربازی است.
واژگان کليدی: شغل، مهارت، خدمت سربازی، بازار کار.

چکیده

�   mr.sadat110@yahoo.com . سیدمحمدرضاسادات پور
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نقش فناوری های جديد از جمله اينترنت در فرايند ياددهی و 
يادگيری مهارت آموزان

نظام آموزش شـامل اجزا و مؤلفه هايی اسـت که فرايند ياددهی و يادگيری از مهم ترين اين اجزا 
به شـمار می روند. هزاره سـوم ميالدی عصر تغيير و تحوالت شـتابنده اسـت و  جهان امروز شـديدًا 
تحت تأثيـر تغييـرات تکنولـوژی قـرار دارد. يکـی از حوزه هايی که به شـدت تحت تأثير ايـن تغييرات 
قرار گرفته است حوزه آموزش، يادگيری و مهارت آموزی است. فناوری های نوين آموزشی خصوصًا 
اينترنـت ابراز مناسـبی هسـتند که می توانند جهت بهبـود فعاليت های ياددهی و يادگيری توسـط 
آموزش دهندگان کارکنان وظيفه به کار گرفته  شوند. از فوايد اين ابزارها اين است که مهارت آموزان 
به اطالعات بيشـتری دسترسـی داشـته و می توانند در پادگان آموزشـی از اين تکنولوژی اسـتفاده 
نمايند که اين خود پيش بينی الزامات و سازوکار الزم برای مهارت آموزی سربازان محسوب می شود. 
عـالوه بـر اين واقعيت اينترنت منبع عظيمی از اطالعات اسـت. برخـی از برنامه های خاص کاربرد 
مبتنی بر وب وجود دارد که به عنوان يک منبع آموزش اسـتفاده می شـود؛ لذا اين مقاله به بررسـی 
نقـش تکنولوژی هـای جديد از جمله اينترنت در فرايند ياددهـی و يادگيری مهارت آموزان پرداخته 
است. استنتاج تحقيق نشان دهنده اين بود که تکنولوژی های نوين آموزشی تأثير بسزايی در عوامل 
يادگيری انگيزش سربازان و همچنين تسريع در فرايند ياددهی و يادگيری دارد و درنهايت می تواند 
باعـث افزايـش بهره وری دوران سـربازی برای آماده سـازی جوانـان جهت ورود به بـازار کار و امکان 

اشتغال موّلد شود.
واژگان کليدي: مهارت آموزی، فناوری های نوين، آموزش ديجيتال، فاوا، اشتغال موّلد،  خدمت 

وظيفه عمومی.

چکیده

نداجـا     � وظیفـه  شـهدای  آمـوزش  مرکـز  سـیرجان   ، دفاعـی  امـور  مدیریـت  ارشـد  کارشـناس   . عزیـزی  احمـد 
a.azizi5194@yahoo.com

نداجا      � وظیفه  شهدای  آموزش  مرکز  سیرجان   ، افزار  نرم  کامپیوتر-  کارشناسی   . خّرمی  ساریخانی  محسن 
m.sarikhani74@yahoo.com
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با هدف ايجاد  آموزش کارآفرينی دانش بنيان در دوران سربازی، 
استارتاپ ها

در همة مراکز تجمع انسانی سعی می شود تا برنامه ريزی صورت گيرد تا بتوان دانش و آگاهی، 
توانايـی و مهـارت آن هـا را ارتقـا داد. خدمت نظام وظيفه يکی از اين تجمع هـای بزرگ را که اغلب 
شامل افراد تحصيل کرده نيز هست، در اختيار کشور قرار می دهد. سرباز يک سرماية دارای ارزش 
افزوده است که می تواند نجات دهندة کشور باشد، به شرطی که بتوانيم از اين مقطع زمانی درست 
استفاده کنيم و سرباز را با آموزش صحيح، در مسير درستی قرار داده و از پتانسيل هايش استفاده 
کنيـم. يکـی از آموزش هـای مهمـی کـه در دوران سـربازی در کشـور های مختلـف ارائه می شـود، 
آموزش کارآفرينی اسـت. اين مقاله سـعی دارد روشـی را ارائه کند که متناسب برای کارآفرينی در 
حوزة دانش بنيان باشـد. آموزش کارآفرينی بر اسـاس ايجاد اسـتارتاپ ها يا شـرکت های نوپا، يک 
رويکـرد کاربـردی اسـت که در آن فراگيـران ضمن يادگيری اصـول کارآفرينی، به صـورت عملی و 
واقعی درگير ايجاد اسـتارتاپ های مختلف می شـوند. اين رويکرد موجب ارتقای روحية سـربازان 
تحصيل کرده  شـده و روحيه ارزش آفرينی و تقويت مهارت های کسـب وکار آنان را به دنبال خواهد 
داشت. همچنين ايده ها و درنهايت استارتاپ های نوآورانة اين سربازان دانش آموختة دانشگاه ها، 
موجب رفع نيازهای جامعه خواهد شد که به سهم خود زمينة حرکت به سمت اقتصاد دانش بنيان 

را نيز فراهم خواهد آورد.
واژگان کليدي: آموزش کارآفرينی، سربازی، استارتاپ، دانش بنيان.

چکیده

علمی،    � بسیج  سازمان  مالزی،  مدیا  مالتی  دانشگاه  کار-کارآفرینی،  و  کسب  مدیریت  دکترای   . رضوی  هادی  سید 
hadi.dba@gmail.com ، پژوهشی و فناوری استان زنجان

علمی،    � بسیج  سازمان  )ع(،  حسین  امام  جامع  دانشگاه  فرهنگی،  های  سیستم  مهندسی  دکترای   . بابایی  عباس 
babaeeabbas54@yahoo.com ، پژوهشی و فناوری استان زنجان
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نقش کارآفرينی و مهارت آموزِی هدفمند سربازان وظيفه در توسعة 
اشتغال و کسب وکار 

بنـا بـه نظر بسـياری از محققيـن و فّعاالن عرصة اقتصاد، الزمة پيشـرفت و توسـعة¬ اقتصادی 
ايجاد شـغل اسـت. در اين ميان نقش مهارت آموزی بسـيار پررنگ اسـت. مهارت آموزی متناسب 
بـا نيـاز بـازار باعث کاهش هزينه هـا و همچنين افزايش بهره وری اسـت. عالوه بـر آن، کارآفرينی 
در کنـار مهارت آمـوزی راه حـل مناسـبی برای برون رفت جامعـه از معضل بيکاری اسـت. در واقع 
مهارت آموزی در جامعة امروز، تا حدودی می تواند خأل به وجود آمده از آموزش های تئوری برخی 
از دانشگاه ها و آموزش ناقص را پر کرده و جامعه را به طرف توليد سوق دهد. موضوع اين تحقيق 
بررسـی وضعيت مهارت آموزی و کارآفرينی سـربازان وظيفه اسـت و همچنين چگونگی افزايش 
سطح مهارت و در نتيجه، اثر آن بر پيشرفت شغلی جامعه است. نتايج بيانگر آن است که کارآفرينی 
از طريق خلق فرصت های جديد در کنار افزايش سـطح مهارت آموزی متناسـب با نياز بنگاه های 
توليدی و خدماتی، موجب پيشرفت چشمگير اشتغال خواهد شد. در اين راستا، افزايش کارايی 
نيروی کار، سهم بسزايی در اين پيشرفت دارد. تغييرات مثبِت رفتاری و اصالح نگرش اقتصادِی 
افراد مهارت آموز نيز، در هم سويی با افزايش اشتغال بی تأثير نيست. با توجه به زمان تقريبًا دوساله 
وظيفـة عمومـی و تعداد باالی نيروی جوان، بانشـاط و مسـتعد، پايبندی جدی بـه مهارت آموزِی 
سربازان حين خدمت، با پرهيز از هرگونه شعار، می تواند تأثير بسزايی در آينده شغلی آنان داشته 

باشد. به ويژه آنکه سربازان در بهترين سن يادگيری پا به عرصة وظيفة عمومی می گذارند.
واژگان کليدي: کارآفرينی، مهارت آموزی، اشتغال سربازان

چکیده

محمد فردی . کارشناسی¬ارشد مهندشی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان، سپاه امام صادق )ع(، استان بوشهر    �
mohammadfardi313@yahoo.com

 رقیه غالمپور . دانش آموز، دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان استان بوشهر، بندر گناوه   �
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بررسی اثربخشی سربازان امريه بر رشد اقتصادي استان های کشور 
بر اساس شاخص های سرانه توليد

سـربازان امريه يکی از مهم ترين ابعاد و ظرفيت های موجود در سـازمان نظام وظيفه هستند که 
در رفع نابرابريها نقش عمده اي داشت. با توجه به اينکه سرمايه انسانی به عنوان يکی از مهم ترين 
عوامل مؤثر در رشد اقتصادي ميتواند نقش چشمگيري در توسعه داشته باشد. هدف اين پژوهش 
بررسـی رابطه ميان سـربازان امريه و رشـد اقتصادي و نيز تأثير سـربازان امريه بر رشـد اقتصادي 
استان ها به صورت کّمی براي پاسخ به اين سؤال بود: آيا سربازان امريه در استان ها رشد اقتصادي 
را فراهم می کند؟ در اين پژوهش از الگوهاي اقتصادي و مدل داده های پانلی براي تعيين ميزان 
رابطه ميان سـربازان امريه و رشـد اقتصادي اسـتفاده شـد. جامعه آماري تمام اسـتان هاي کشـور 
بودند که طبق شاخص وزارت صنعت، معدن و تجارت، به سه دسته استان هاي توسعه يافته، کمتر 
توسعه يافته و توسعه نيافته تقسيم می شوند. رابطه بين سربازان امريه و رشد اقتصادي در سه گروه 
استان هاي يادشده در دوره زمانی 1392-1395 آزمون و بررسی شد. نتايج نشان داد که شاخص 
سربازان امريه تأثير مثبتی بر رشد اقتصادي هر سه گروه داشت. البته، تأثير سربازان امريه بر رشد 
اقتصادي در اسـتان هاي توسـعه يافته بيشـتر از دو گروه ديگر بود و بخشـی از شـکاف توسعه اي را 
که ميان سـه گروه وجود دارد، ميتوان بر اسـاس شـکاف موجود در شـاخص سـرمايه انسانی آن ها 

توضيح داد. 
واژگان کليدی: اثربخشی، سربازان امريه، رشد اقتصادی، شاخص های سرانه توليد.

چکیده

�   masoudrostami89@yahoo.com ،مسعود رستمی . کارشناس ارشد معدن دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
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بررسی الگوهای رفتاری يادگيری کارآفرينانه با تأکيد بر شايستگی سربازان 

مهارت آمـوزی يکـی از ارکان اصلـی توسـعه فـردی و انسـانی و سـازمانی در هـر کشـور 

اسـت، دوره سـربازی يکـی از نقـاط مهـم عطـف زندگی هر فردی به حسـاب می آيـد که هم 

می توانـد دوره توسـعه مهارت هـا و يادگيری هـا قبلی باشـد و هـم يادگيـری و مهارت آموزی 

جديـد و هـم می توانـد بـه بطالت و صرفـًا گذران دوره سـربازی بـرای فرد باشـد، در رويکرد 

يادگيـری کارآفرينانـه از روی شايسـتگی و توجه به اسـتعداد های هر سـرباز می تواند تجربه 

مهمی برای شـغل آينده و سـازمان های کشور باشـد. در اين راستا، نظريه رفتار برنامه ريزي 

شـده مبنـاي نظـري ايـن پژوهـش قرار گرفـت و 318 نفـر از سـربازان پادگاه هـای تيپ 40 

و حضـرت عبـاس)ع( اردبيـل نمونـه آماري را برای تحقيق تشـکيل داد. بـراي برازش مدل 

و تحليل داده ها در قالب مدل سـازي معادالت سـاختاري از نرم افزار ليزرل اسـتفاده شـد. 

نتايج آزمون نشان داد که اثر سه متغير اصلي نظريه رفتار برنامه ريزي شده بر قصد رفتاري، 

تأييد می شـود و اثر سـهولت اسـتفاده درك شـده و سـودمندي درك شـده بر نگرش رد شد. 

همچنين، اثر استقالل يادگيري بر کنترل رفتاري درك شده تأييد نشد.

واژگان کليدي: سربازی، شايستگی، يادگيری کارآفرينانه، توسعه

چکیده

�   Navid.art19@yahoo.com ،سیامک دادده مغانلو . کارشناس عمران ، دانشگاه آزاد واحد اردبیل
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نقش و اثرات مهارت آموزی سربازان وظيفه و بررسی علل و نتايج آن 
در رونق وضعيت اقتصادی کشور

ساليانه، تعداد زيادی از جوانان کشور بنا بر قانون خدمت عمومی وظيفه به سربازی اعزام می شوند. 
سـربازان، در ابتدا، دوره ای آموزشـی را برای فراگيری مهارت های ضروری نظامی، عقيدتی و سياسـی 
می گذرانند سپس، ادامة خدمت را به صورت نظامی و يا غيرنظامی ادامه می دهند. اما به دليل طوالنی 
بـودن دورة ضـرورت و ناکاربـردی بودن اين دوره برای بيشـتر جوانان، از اين دوره ضرورت با نام سـد راه 
پيشـرفت و رسـيدن به موفقيت ياد می شـود. عده ای از جوانان با نرفتن به اين دوره ضرورت، راه خود را 
برای رسيدن هرچه سريع تر به موفقيت همراه می کنند، که بعد از مدتی دچار مشکالتی از جمله خروج 
از کشور و... می شوند. يکی از راهکار ها برای افزايش بازدهی اين قبيل نيروها، ايجاد يک فرصت مناسب 
برای يادگيری و بهره گيری از انواع آموزش ها و فنون کسب و کار، در آينده است، که از جمله مزايای اين 
آموزش هـا می تـوان به جذاب کردن دوره ضرورت، گذر سـريع تر زمان، فراگيری آموزش های الزمه برای 
ورود به بازار کسب وکار و تجارب الزم در زمينه های مدنظر و درنهايت شکوفايی هرچه بيشتر اقتصاد کشور 
اشاره کرد. در اين مقاله به بررسی علل و تأثيرات فرار از خدمت مقدس سربازی و در ادامه به بررسی علل 
روانی و ساير موارد مربوط به آن پرداخته شده است. در انتها به راه های افزايش تمايالت برای گذراندن 
دورة خدمت ضرورت اشاره کرد و با معرفی راه های آموزش دهی به سربازان، می توان آيندة شغلی آن ها 
را نيـز تأميـن کرد، کـه در بدترين حالت، افراد با يادگيری در شـيوه های کارآفرينـی می توانند به اهداف 

بلندمدت خود دست پيدا کرده و باعث شکوفايی اقتصاد کشور شوند.
واژگان کليدی: سرباز، سربازی، آموزش دوره ضرورت، کسب وکار آينده.

چکیده
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mohsenpireh@gmail.com ،خراسان رضوی، مشهد
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مروری بر اهميت دوره های مهارت آموزی فنی وحرفه ای و نقش آن در 
ايجاد اشتغال برای سربازان وظيفه

موضوع بيکاری و اشتغال نيروی انسانی يکی از مهم ترين مسائل و مشکالت جهان است که در 
کشورهای در حال توسعه با توجه به متوازن نبودن ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و سياسـی نقش و سـهم بيشـتری بر توسـعه دارد. بيکاری يا عدم اشتغال نيروی انسـانی، آثاری 
زيانبار در مسائل اقتصادی، اجتماعی، سياسی، فرهنگی و امنيتی به همراه دارد. از همين رو 
هـدف از ايـن مطالعه مروری بر اهميـت آموزش های فنی وحرفه ای و نقش آن در ايجاد اشـتغال 
برای کارکنان وظيفه در راستای ايجاد اشتغال پس از پايان خدمت مقدس سربازی و به تبع آن 
کاهش معضالت و مشکالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه است. مطالعه حاضر نوعی پژوهش 
کاربردی است که به روش مطالعه مروری و کتابخانه ای انجام شده است. در اين تحقيق ضمن 
بررسی ادبيات و مطالعات صورت گرفته، نخست به ويژگی ها و چالش های بازار کار کشور اشاره 
شده است سپس اهميت آموزش، مهارت و اشتغال مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه ضمن 
معرفی اجمالی سازمان فنی وحرفه ای کشور، وضعيت آموزش های فوق در پادگان های نظامی 
بحث و بررسـی شـده و درنهايت با پرداختن به اهميت ويژه اين نوع آموزش ها، پيشـنهاداتی نيز 

ارائه شده است.
واژگان کليدي: خدمت سربازی، مهارت آموزی سربازان، اشتغال، فنی وحرفه ای، توسعه پايدار

چکیده

مقصود شاهی . دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه    �
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بررسی ارتباط بين مهارت آموزی سربازان با کارآفرينی آنان 
)مطالعه موردی: سربازان سپاه شهدای استان آذربايجان غربی(

مهارت و دانش، دارايی کليدی و فناوری های اطالعات و ارتباطات، ارکان اقتصاد مبتنی بر دانش هسـتند 
و به همين دليل، ويژگی مهم اقتصادهای دانش محور فراوانی منابع به دليل گسترش دانش در تمامی سطوح 
و تـدارک نيـروی کار بسـيار آمـوزش ديده و مطلع اسـت. يکي از عواملي که سـبب دگرگوني چهـره اقتصادي، 
اجتماعـي و صنعتـي يـك کشـور مي شـود، برخـورداري از روحيـه کارآفريني اسـت. کارآفرينی يـک نوع کنش 
انسانی است که در عرصه کار و فعاليت اقتصادی متبلور می شود. در اين مقاله سعی شده است که ارتباط بين 
مهارت آموزی و کارآفرينی سربازان در سپاه شهدا استان آذربايجان غربی تحليل شود. پژوهش حاضر توصيفی 
از نوع پيمايشی بوده که به روش نمونه گيری تصادفی ساده و به وسيله پرسش نامه محقق ساخته مهارت آموزی 
و کارافرينی بر روی297 نفر سـرباز سـپاه شـهدا استان آذربايجان غربی که در شهرسـتان اروميه در سال1396 
مشغول خدمت هستند، انجام شد. به منظور آزمون فرضيه های تحقيق از ضريب هم بستگی پيرسون و رگرسيون 
چند متغيره گام به گام از نرم افزار spss اسـتفاده شـد و ضريب پايايي پرسـش نامه مهارت آموزی بر اسـاس آلفاي 
کرونباخ 0/90 و پرسـش نامه کارآفرينی بر اسـاس آلفاي کرونباخ 0/80 به دسـت آمد. نتايج تحقيق نشـان داد 
بين مهارت آموزی فنی با کارآفريني سربازان رابطه وجود دارد. همچنين بين مهارت آموزی انسانی و ادراکی با 
کارآفريني سـربازان نيز رابطه وجود دارد. نتايج حاصل از رگرسـيون گام به گام نشان داد که کارآفرينی سربازان 
بيشتر از همه از متغير مهارت آموزی فنی و سپس مهارت آموزی انسانی متأثر است. با توجه به يافته های تحقيق، 
خانواده مهم ترين متغير تأثيرگذار بر کارآفرينی سربازان، مهارت آموزی فنی آنان است، بنابراين ضروري است 
برنامه ريزی ها به گونه اي باشـد که سـربازان در دوره خدمت عالوه بر مهارت های دفاعی و رزمی، جهت ورود به 

بازار کار آموزش های الزم را ببينند.
واژگان کليدی: کارآفرينی، مهارت فنی، مهارت انسانی، مهارت ادراکی، دوره سربازی، استان آذربايجان غربی.
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آموزش  بازده  ميزان  به  دستيابی  برای  رياضياتی  مدل سازی 
سربازان و پيش بينی آن بر اساس روش گرافيکی

آمـوزش سـربازان با اتخاذ راهکار های جديد امری اسـت که مسـتلزم صـرف زمان و هزينه 
اسـت. از ايـن رو، بـرای جلوگيـری از اتـالف هـر ميـزان از زمـان و هزينـه و همچنيـن بـرای 
دستيابی به حداکثر بهينه سازی، ضرورت ابداع راهکاری کارآمد برای رصد روش های جديد 
يادشـده بيش از پيش احسـاس می شود. از طرفی ديگر چون پيچيدگی های موجود در روند 
آموزش هـای جديـد وجـود دارد کـه از جانب امـوری همچون تفـاوت در نيازهای بـازار کار در 
بازه های زمانی مختلف، تفاوت در ميزان تحصيالت و نوع سليقه و پيشينة معيشتی سربازان 
تحت آموزش هستند، نياز به روشی برای پيش بينی رفتار روش و راهکار منتخب برای آموزش 
بر اسـاس داده های حاصل از رصد قبلی حس می شـود. مدل سـازی رياضياتی روشـی است 
که در آن رصد مجموعه مدنظر بدون مواجه حضوری با اعضای مجموعه و بادقتی باال انجام 
می شود و از اين رو زمان و هزينه را برای بررسی و تحت نظر داشتن به شدت می کاهد و روش 
گرافيکی روشـی اسـت که با اتکا به توابـع و نمودار های رياضياتی مرتبط رفتـار و بازده روش 

انتخاب شده برای اموزش را در پاسخ به هر کميت مرتبطی در آينده پيش بينی می کند.
واژگان کليدي: ساختار ديناميکی، روش گرافيکی، مدل سازی رياضياتی
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تحليلی بر پرورش خالقيت سربازان به عنوان مهارتی آموزش پذير در 
دوران خدمت سربازی 

 آنچه مسلم است نيروهای مسلح در هر کشوری از دو بخش »وظيفه و نيروهای سازمانی« تشکيل می شود، 
اما بخش عمده نيروهای مسلح را سربازان و نيروهای وظيفه تشکيل می دهد. حضور جوانان ذکور کشور در 
بهترين دوران عمر خود، به مدت دوسال در نيروهای مسلح، از اهميت خاصی برخوردار است و بايد بيش از 
گذشـته به آن اهميت داد. از طرفی پرورش خالقيت موضوعی اسـت که وجـــود آن دائمًا در نيروهای مسـلح 
به خصوص قشر جوان و نيروهای وظيفه ضروری به نظر می رسد؛ لذا اصلح است به عنوان مهارتی آموزش پذير 
در دوران خدمت به آن توجه کرد. پژوهش مذکور که بررسـی موضوع فوق می پردازد از نظر هدف کاربردی و 
از نظر نحوه گردآوری اطالعات، کيفی و برای گردآوری داده ها از روش »گراندد تئوری« استفاده شده است 
نتايـج تحقيق نشـان می دهد که پرورش خالقيت و کاربردی کردن آن در مسـئوليت واگـذاری يکی از عوامل 
تعيين کننده در نيل به پيروزی در جنگ های آينده و يکی از عوامل موفقيت در پيشرفت جوامع است؛ چراکه 
سـربازان در طول خدمت و بعد از آن ممکن اسـت در معرض شـرايط سـخت و پيچيدة جنگی و نظامی قرار 
گيرند؛ لذا بايسـتی برای آنان بسـتر يا شـرايطی را فراهم خواهد کرد که ضمن بهره برداری در دوران خدمت 
بتوانند در زندگی پس از خدمت نيز آن ها را مدنظر قرار دهند. به هر حال در راستای تحليل پرورش خالقيت 
سـربازان به عنـوان مهارتـی آموزش پذير در دوران خدمت سـربازی، الزم اسـت که ايتدا بـا روش های مختلف 
پـرورش خالقيـت آشـنا شـده و ضمن آگاهی از تکنيک هـا و فنون پرورش خالقيت به تبيين عوامل و شـرايط 
پرورش خالقيت پرداخته سپس اصول پرورش خالقيت و عناصر تشکيل دهندۀ خالقيت را دقيقًا ياد گرفته و 

درنهايت، موانع پرورش خالقيت را درک و برای رفع آن اقدام کنند.
واژگان کليدي: خالفيت، پرورش، مهارت، سربازی، آموزش.
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شايستگی های حرفه ای سرباز مربيان برای آموزش های مهارتی

هدف اساسـی اين تحقيق تبيين شايسـتگی های حرفه ای سـرباز مربيان است. مرکز تربيت 
مربی و پژوهش های فنی وحرفه ای وابسـته به سـازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور، ظرفيت ها 
و امکانات بالقوه بی نظيری جهت ارتقا و روزآمدسازی توانمندی ها و شايستگی های آموزشی و 
حرفه ای مربيان دارد. اين مرکز با ارائه آموزش های تخصصی و بروز هم در سطح داخلی و هم در 
سطح بين المللی اين امکان را برای سرباز مربيان فراهم می آورد تا جايگاه خود را از سرباز دارای 
مدرک کاردانی، کارشناسی يا کارشناسی ارشد به مربی آموزش فنی وحرفه ای در استان و حتی 
کشوری ارتقا دهد. ارائه آموزش های فنیـ  تخصصی و پداگوژی توسط اساتيد مجرب داخلی و 
بين المللی ظرفيت بااليی در مرکز تربيت مربی برای ارتقای شايستگی های سرباز مربيان فراهم 
آورده است. افزون براين، بخش ديگری از ظرفيت های داخلی و بين المللی وجود دارد که از آن 
می توان تحت عنوان ظرفيت های جانبی )کارگاه های مشـترک با شـرکت های پيشـرو صنعتی 
و کسـب تجربـه در طی مسـابقات اسـتانی و ملی مهـارت( ارتقا ياد کـرد. ما در اين مقاله سـعی 
داريم ظرفيت های آموزشـی و غير آموزشـی موجود و نهفته در مرکز تربيت مربی و پژوهش های 
فنی وحرفـه ای، به ويـژه تجـارب يادگيـری مادام العمری که سـرباز مربيان در خـالل آموزش ها، 
ارتباط با صنايع پيشرو و شرکت در مسابقات مهارت حرفه ای به دست می آورند را بررسی کرده،  

درنهايت شايستگی های حرفه ای الزم برای سرباز مربيان را ترسيم کنيم. 
آمـوزش  سـازمان  پداگوژيکـی،  و  فنـی  شايسـتگی های  مربيـان،  سـرباز  کليـدي:  واژگان 

فنی وحرفه ای، ستاد کل نيروهای مسلح، 
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نقش ميانجی فعاليت بدنی بر رابطه بين اعتياد به شبکه های اجتماعی 
مجازی و شادکامی سربازان

هـدف از پژوهـش حاضـر طراحـی مـدل تحليلـی اعتيـاد بـه شـبکه های اجتماعـی مجـازی، 

شادکامی و ميزان فعاليت بدنی سربازان بود. 

پژوهـش حاضـر به لحـاظ هـدف کاربـردی و به لحـاظ نحـوه گـردآوری داده ها توصيفـی از نوع 

هم بسـتگی بـود کـه از پرسـش نامه های ويژگی هـای جمعيت شـناختی، اعتيـاد بـه شـبکه های 

اجتماعی مجازی، شـادکامی آکسـفورد و ميزان فعاليت بدنی به عنوان ابزار مطالعاتی اسـتفاده 

شد. جامعه مطالعاتی برابر با تمامی سربازان تحصيل کرده )کارشناسی به باال( در خوابگاه های 

دانشـجويی شـهر تهران بود که دفترچه آماده به خدمت را پسـت و طی سال تحصيلی 7-1396 

بودند. 

نمونـه آمـاری بـه شـکل تصادفـی و بـا توجه بـه نامعلوم بـودن جامعه آمـاری و با توجه به سـطح 

معنـاداری 0/95 و طيـف ليکـرت 5تايـی ابـزار مطالعاتـی، برابـر با 170 نفـر بود که با احتسـاب 

20درصد ريزش و از ميان 204 پرسش نامه توزيعی 196 عدد عودت داده که درنهايت از همين 

تعـداد به عنـوان نمونه مطالعاتی اسـتفاده شـد؛در بخش آمار توصيفی از جـداول توزيع فراوانی، 
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ميانگيـن، انحـراف معيـار به عنـوان يافته هـای توصيفـی و در بخـش اسـتنباطی پـس از 

تأييـد وضعيـت پارامتريـک بودن داده ها )توسـط آزمون کلوموگرو اسـميرنوف(، از آزمون 

هم بستگی پيرسون، تحليل عاملی تأييدی و مدل سازی معادالت ساختاری با استفاده از 

نرم افزارهای SPSS نسخه 21 و LISREL نسخه 8/8 استفاده شد. 

يافته هـای پژوهـش نشـان دهنده رابطه منفـی و معناداری ميان شـادکامی با اعتياد به 

شـبکه های اجتماعـی مجـازی سـربازان بـود. به عالوه با توجـه به ضعيف تر بـودن ضريب 

تأثيـر غيرمسـتقيم اعتيـاد بـه شـبکه های اجتماعی مجازی بر شـادکامی می تـوان نتيجه 

گرفـت، فعاليت هـای بدنـی ارتبـاط منفی ميان ايـن دو متغيـر را نمی توانـد تعديل کند و 

نقـش ميانجی بر اين رابطه ندارد. درنهايت به سـربازان تحصيل کرده پيشـنهاد می  شـود 

تـا درکنـار اسـتفاده از شـبکه های اجتماعی مجـازی مانند اينسـتاگرام، تلگـرام، توييتر، 

فيسـبوک، ليندکديـن، گـوگل پالس، فليکـر و... به فعاليـت منظم جسـمانی بپردازند تا 

شاد باشند.

واژگان کليدي: سرباز، شبکه اجتماعی، شادکامی، فعاليت بدنی 
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رابطه بين نگرش کارآفرينانه با قصد کارآفرينی و باور خودکارآمدی 
در تربيت سرباز حرفه ای

در اين پژوهش، به بررسی رابطه نگرش های کارآفرينانه با قصد کارآفرينی و باور خودکارآمدی 

در دوران مقـدس سـربازی می پردازيم. تشـخيص و شناسـايی فرصت های کارآفرينی، شناسـايی 

مؤلفه ها و قابليت های اشـتغال مولد، تدوين و فراهم سـاختن شـرايط و امکاناتی که مهارت آموزی 

به عنـوان يـک اصل در زمره آموزش های دوران سـربازی قرار گيـرد، می تواند يکی از ارکان و کليد 

آموزش های کارآفرينی به شمار آيد. 

تبديل وضعيت جوان از سـربازی به شـغل، عالوه بر اينکه می تواند گره گشـای معضل بيکاری 

باشـد، باعـث روحيـه نشـاط و خودبـاوری در او شـده و عالقه منـدی وی بـه سـپری نمودن دوران 

مقدس سربازی مضاعف می کند. با توجه به رابطه نگرش و قصد کارآفرينی در باور خودکارآمدی، 

شناسـايی عوامـل مؤثـر بـر آن از اهميت زيادی برخورداراسـت. در اين پژوهـش رابطه بين نگرش 

کارآفرينانـه بـا قصدکارآفرينـی و باور خودکارآمدی درتربيت سـرباز حرفه ای بررسـی شـده اسـت. 

پژوهـش از نـوع کاربردی و به روش توصيفی-ـ پيمايشـی، با جامعه آماری بسيارمتناسـب با هدف 
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اصلی )دانشـجويان دوره کاردانی و کارشناسـی رشـته برق که آماده اعزام به خدمت مقدس 

سربازی هستند.( صورت پذيرفته است. 

حجم جامعه و نمونه، با اسـتفاده از جدول کرچسـی و مورگان به ترتيب 120 و 92 در نظر 

گرفته شـده اسـت. ابزار سنجش اين پژوهش، پرسـش نامه قصد و نگرش کارآفرينانه لينان و 

چن و پرسـش نامه خودکارآمدی شـرر اسـت. روايی پرسـش نامه ها از طريق صاحب نظران و 

متخصصان حوزه کارآفرينی و اساتيد دانشگاه و پايايی آن ها از طريق محاسبه آلفای کرونباخ 

اندازه گيـری شـد. داده هـای به دسـت آمـده از ابـزار اندازه گيـری مـورد تجزيـه و تحليـل قرار 

گرفته اسـت. نتايج پژوهش نشـان می دهد که بين نگرش کارآفرينی با قصد کارآفرينی و باور 

خودکارآمدی در بين دانشجويان آماده اعزام به خدمت مقدس سربازی رابطه معنی داری در 

جهت مثبت وجود دارد.

واژگان کليدي: نگرش کارآفرينانه، قصدکارآفرينی، باور خودکارآمدی، سرباز حرفه ای. 




