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 چکیده
 تواند باشد. بنا به دالیلترین رویدادهای زندگی هر شخصی میخدمت وظیفه عمومی یکی از مهم

ندارد. هدف مقاله حاضر بررسی نقش مختلفی دوره خدمت سربازی جذابیت چندانی برای جوانان 

عوامل مختلف در افزایش یا کاهش میزان جذابیت دوران خدمت سربازی و بازشناسی ظرفیت 

 سازی و کمک به افزایش جذابیت خدمت سربازی است.نهادهای فرهنگی در فرهنگ

ولین نظامی نظران علوم اجتماعی، ارتباطات و مسئ مصاحبه کیفی با صاحب 01مقاله حاضر با انجام 

پردازد. عوامل مختلف عینی و  شناسی و ارائه راهکار برای افزایش جذابیت خدمت سربازی می به آسیب

ذهنی گوناگونی در کاهش جذابیت خدمت سربازی تأثیرگذار است. در این میان تأثیر عوامل ذهنی 

های معاند  از رسانه ای دارند، زیرا خدمت وظیفه عمومی در فضای مجازی از سوی بسیاری اهمیت ویژه

ای  شود. در مقابل، راهبرد رسانه مورد هجمه قرارگرفته و تصویر مخدوشی از آن در جامعه ارائه می

 منسجمی از سوی مسئولین امر برای افزایش جذاب سازی خدمت سربازی صورت نگرفته است.

اگرچه ناکافی و اندک( نتایج نشان داد اقدامات عینیِ انجام گرفته برای جذاب سازی خدمت سربازی )

پردازی شوند. ضرورت اتخاذ یک راهبرد  های نوین ارتباطی تصویرسازی و روایت کارگیری روش باید با به

نام شورای ارتباطات و رسانه با  ای فراگیر و تعاملی و همچنین تشکیل شورایی به نوین ارتباطی و رسانه

 های اصلی این تحقیق است. ربوطه از پیشنهادهای م ای و فرهنگی در ارگان مشارکت فعاالن رسانه

 شناسی خدمت سربازی، جذابیت، روایت سازی، خوشایند سازی، آسیبواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

های زیادی برای جوانان داشته باشد، زیرا معموالً  تواند جذابیت خدمت وظیفه عمومی بالقوه می 

افتد. برخی از  در اوایل سن جوانی که سن نشاط و انرژی است در کنار گروه همساالن اتفاق می

ا توان نخست، دوری از محیط تکراری منزل، مدرسه یهای بالقوه را میها و ظرفیتاین جذابیت

ها و های تازه دانست. بسیاری از دانشگاه دانشگاه و وارد شدن به یک عرصه جدید با مسئولیت

های خاصی های پیشاهنگی یا اردوهای رایج آموزشی دورههای خارجی در قالب برنامهدبیرستان

های خاص از سال را دور از خانواده و محیط شهری و آموزشی متداول، در دل طبیعت یا محیط

کنندگان آن  ها از خاطر شرکتگذرانند و با فراگیری نکات آموزشی فراوان عموالً تا سالمی

 شود.فراموش نمی

دهی شده نظامی، دفاع  های رایگان و سازمانسربازی همچنین موجب آشنایی و آموزش

شود و به پسران جوانان  شخصی و گروهی، آشنایی نزدیک با تسلیحات و ادوات نظامی می

دهد. شاهدی برای این تفاده از این ادوات را در قالب میدان تیر، رزم شبانه و ... میامکان اس

های جنگی در میان این قشر از جامعه است. در ای یا فیلمهای رایانهمدعا، رواج چشمگیر بازی

مانند مکان، خوراک، لباس خاص،  نیروهای مسلحهای آموزشی سربازی امکانات اولیه این دوره

خاص و مهمات عمدتاً انحصاری، مربی و اساتید خاص، نیروهای پزشکی و اورژانس، ادوات 

 امکانات و فضای ورزشی رایگان است.

متأسفانه به دالیلی مانند نحوه رفتار برخی فرماندهان، دوری از خانواده و زندگی در پادگان، 

حاضر خدمت  ماندگی دوساله و منزلت اجتماعی پایین سرباز بودن، در حال احساس عقب

شود )طلوعی سربازی جذابیت چندانی در میان جوانان ندارد و استقبال زیادی از آن نمی

 (.9، 0931اشلقی: 

های ساختگی و دور از ها و برداشتپژوهش حاضر اذعان دارد در بسیاری از موارد ذهنیت

ها و نهادهای هواقعیت درباره خدمت سربازی وجود دارد که دالیل مختلفی مانند تبلیغات رسان

 (.0931معاند و مخالف جمهوری اسالمی دارد )سلطانی فر، 

سازی خدمت سربازی  هایی هم در اجرا و هم در نمایانانکار وجود کاستی واقعیت غیرقابل 

؛ شایگان و زاده کند 0930اند )ترابی و همکاران تفصیل بحث شده است که در جای خود به

های  تنها یک روی سکه است. اینکه نظام چگونه به فعالیت(، اما این 0930؛ سینایی 0939
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دهد و چه تصویر یا روایتی از سربازی ارائه  تخریبی دشمنان و انتقادهای دوستان پاسخ می

 کند، نقطه توجه و تمرکز این پژوهش است. می

تا همین اواخر نهادهای مسئول فرهنگ عمومی در کشور و همچنین نهادهای متولی 

و تصویرسازی در نظام وظیفه عمومی درخصوص تصویرسازیِ مثبت، مؤثر و  سازیفرهنگ

-جذاب»اند. باید به خاطر داشت جریان سازی در ارتباط با این دوره حساس کاری انجام نداده

عالوه بر اقدامات فیزیکی نیازمند تصویرسازی ذهنی و تغییر « سازی دوران خدمت سربازی

 ها قبل از ورود به دوران خدمت سربازی است.  های آننگرش جوانان و خانواده

شناسی و ارائه راهکار الزم  مقاله حاضر با رویکردی کیفی و گفتگو با کارشناسان به آسیب

 پردازد. برای افزایش جذابیت خدمت سربازی در هر دو عرصه عینیت و ذهنیت می

 اند از؛دهد عبارت هایی که این پژوهش موردبررسی قرار می پرسش

 کنند؟هایی جذابیت خدمت سربازی را تهدید میچه آسیب. 0

 . چه راهکارهایی برای افزایش جذابیت خدمت سربازی وجود دارد؟2

ای برای افزایش جذابیت خدمت سربازی وجود های فرهنگی، ارتباطی و رسانه. چه ظرفیت9

 دارد؟

روایت جدیدی را جایگزین توان روایت موجود از خدمت سربازی را تغییر داده و . چگونه می0

 آن کرد؟

تأملی در خصوص  کند این است که اقدامات عینی قابلای که این پژوهش دنبال می فرضیه 

خاصی از سوی نهادهای « روایت سازی»سازی خدمت سربازی انجام گرفته است، اما جذاب

ش جذابیت خدمت های دولتی برای افزای ویژه سازمان وظیفه عمومی یا رسانه فرهنگیِ مرتبط به

 سربازی انجام نگرفته است.

 روش تحقیق

توانند مکمل روند و میکار میهای مختلف بهمطالعات کیفی عمدتاً برای تبیین چرایی پدیده

کار های مورد مطالعه بهپدیدهمنظور توصیف خوبی برای مطالعات کمّی باشند که عمدتاً به

رفت از آن  ق وضعیت موجود و یافتن راهکارهای برونروند. با این رویکرد و برای بررسی عمی می

ای، و نظران سه حوزه نظامی، رسانه مصاحبه کیفی و عمیق با کارشناسان و صاحب 01
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 2. نوع مصاحبه کیفی و نیمه ساختمند و از جنس مصاحبه نخبگانی بود0دانشگاهی انجام شد

  (.923)سید امامی، 

و هدفمند بود، زیرا نویسندگان در جستجوی  شوندگان غیرتصادفی روش انتخاب مصاحبه

نظرات و رویکردهای خاصی بودند که مستلزم داشتن پیشینه تجربی و آکادمیک خاصی بوده 

سازی های قانونی و نظامی برای جذاباست. در حوزه نظامی بیشتر به دنبال کشف ظرفیت

که در فضاهای نظامی و های بالقوه و بالفعلی خدمت وظیفه بودیم و همچنین شناسایی آسیب

 انتظامی وجود دارد. 

های اجتماعی برای جذب نظر و توجه مردم در حوزه دانشگاهی دنبال کشف نظریات و ایده

ویژه جوانان بودیم. زیرا بیشتر مشمولین و سربازان کشور جوانان هستند. بررسی راهکارهای  و به

نظران  دیگر نکات کلیدی بحث با صاحبهای غالب در جامعه نیز از تصویرسازی و خلق روایت

شناسی  ای، بیشتر به دنبال آسیبشناسی بوده است. در حوزه رسانه علوم ارتباطات و جامعه

های آنان برای بهبود روش موجود ارتباطی نهادهای مرتبط با خدمت سربازی و کشف دیدگاه

ها بااطالع و رضایت هساختن تصویر و روایت سربازی در میان جوانان جامعه بودیم. مصاحب

ها با توجه  سازی گزینشی، متن مصاحبه شوندگان ضبط و پیاده شد. پس از پیاده کامل مصاحبه

کدگذاری باز، کدگذاری »در سه مرحله « 9بنیاد نظریه داده»مند و فرایند مشخص به روش نظام

در مرحله نهایی (. Glaser & Strauss, 1967: 2تحلیل شدند )« 0محوری، و کدگذاری انتخابی

دست به« شناسی، ارائه راهکار، و اهمیت تصویرسازی آسیب»فرایند کدگذاری، سه مؤلفه اصلی 

 آمد که مقاله براساس آن نگاشته شده است.

شناختی مختلفی که در تحقیقات کیفی  پژوهش با توجه به مبانی معرفت« اعتبار»درباره  

تحقیقات کمی که غالباً در سنت و مکتب کنند، در مقایسه با پژوهشگران استفاده می

شود، توافق عامی در خصوص معنا و نحوه کاربست اعتبار و پایایی پژوهش  گرایی انجام می تجربه

(. با توجه به فقدان قواعد Lewis and Ritchie 2003: 270; Leung 2015: 325وجود ندارد )

های جایگزین که  ی از روشمشخص سنجش اعتبار و پایایی پژوهش در تحقیقات کیفی، برخ

کنند های کیفی دارند استفاده می تناسب بیشتری با ماهیت پویایی و تفسیری بودن پژوهش

(Lewis and Ritchie 2003: 270 .) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لیست کامل مصاحبه شوندگان و سوابق آنان در قسمت ضمائم آمده است. 0
2 Elite interview 
3 Grounded Theory 

4 Open, Axial and Selective Coding 
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 .Spencer et. alبرد ) نام می« چارچوب کیفیت»و « اصل راهنمایی»اسپنسر از اهمیت 

 Hammersleyکند ) صحبت می« گاریثبات و ساز»نیز از اهمیت اصل  0( و همرسلی2003

ای که بتواند میزانی  اندازه و انعکاس شواهد است به« بازتاب»ضرورت  نیز معتقد به 2(. سیل1992

بر نظریه  (. مقاله حاضر با تکیهSeale 1999از اعتبار و پایایی را در ذهن مخاطب ایجاد نماید )

شوندگان، امکان بررسی داللت و  مصاحبه سیل سعی کرده است تا با ارائه شواهد کافی از نظرات

 Lewisشده با دالیل و شواهد موجود را برای خوانندگان فراهم آورد ) درستی ادعاهای مطرح

and Ritchie 2003:271توان امید داشت خوانندگان به میزانی از اعتبار و  (. از این طریق می

 پایایی پژوهش کیفی حاضر دست یابند.

 پیشینه تحقیق

شناسی خدمت وظیفه عمومی و بررسی عوامل مؤثر در نارضایتی  قات مختلفی به آسیبتحقی 

ترین عوامل نارضایتی سربازان عبارت بودند از رفتار بد برخی  اند. اصلی سربازان پرداخته

ماندگی  های دوری از خانواده و زندگی در پادگان؛ احساس عقبفرماندهان با سربازان؛ سختی

لت اجتماعی پایین سربازان در جامعه، تغییر مکرر قانون معافیت، جامع دوساله زندگی؛ منز

ها، نبود نگرش نبودن قانون معافیت، وجود تخلفات قانونی و عدم اجرای مقررات در سازمان

کارگیری  واحد به خدمت سربازی، ناکارآمدی مدیران و سرپرستان در تربیت سربازان، به

صورت مستمر،  ظام جامع خدمت سربازی، تغییر قوانین بهسربازان در امور خدماتی، فقدان ن

؛ انوشه 0931:11مشکالت فرآیند اعزام )مرکز تحقیقات راهبردی ستاد کل نیروهای مسلح 

در دستور کار « رفتار بد فرماندهان»اگرچه اصالح برخی از این موارد مانند  (1397:52-57

رسد تا دستیابی به شأن و (، اما به نظر می0931نیروهای مسلح قرارگرفته است )زاده کمند، 

 آبان(. 01-0931باید صورت پذیرد )فرحی، کرمت واقعی سربازان اقدامات بیشتری 

های تهران دوهزارنفری از برخی دانشجویان دانشگاهدر پژوهش دیگری نمونه آماری  

شریف، امیرکبیر، شهید بهشتی، علم و صنعت، و دانشگاه آزاد اسالمی( گرفته )تهران، صنعتی

 17ترین عوامل نارضایتی جوانان از سربازی بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان داد  شد و مهم

توقف دوساله »بازی بر زندگی سربازان را ترین تأثیر سرکنندگان، اصلی درصد از مشارکت

از « اتالف وقت»اند. این تحقیق نشان داد در میان جوانان برداشت و تصور عنوان کرده« زندگی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Hammersley 

2 Seale 
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ترین عامل برانگیختن نارضایتی نسبت به دوران خدمت وظیفه عمومی  دوران سربازی، مهم

از دست دادن »و « در ازدواج تأخیر»درصد،  03با « استرس»های بعد ایجاد است. در مرتبه

ترین پیامد منفی سربازی برای کشور  درصد قرار داشتند  در این تحقیق، مهم 01با « شغل

خروج »درصد و  73با « باال رفتن سن ازدواج»درصد،  19با « عدم استفاده از پتانسیل جوانان»

 .0(0930درصد عنوان شدند )خبر آنالین  03با « نخبگان

اند. برای  سازی خدمت سربازی پرداختهبه بررسی عوامل مؤثر در خوشایندتحقیقاتی نیز  

رفاهی، خدمتی مانند امکان -حقوقی، محیطی-متغیر امکانات )مالی 1نمونه در تحقیقی از میان 

های خدمتی )نوع، محل و استانداردهای خدمت(، وضعیت فرهنگی محل رشد و ترقی(، ویژگی

های نحوه توجه به سرباز، و ارتباط سرباز با خانواده، ویژگیخدمت، نحوه برخورد با سرباز، 

ترین عامل مؤثر بر خوشایند سازی خدمت سربازی بوده است )سازمان قضایی  خدمتی مهم

فرهنگی، -عامل اجتماعی 0(. در پژوهش دیگری، از میان 19نیروهای مسلح، بی تا، ص 

بیشترین میزان  20/9ان عوامل نظامی با روانی، از نگاه سرباز-تجربی، نظامی، و روحی-آموزشی

، و 31/2تجربی با -، عوامل آموزشی39/2فرهنگی با -تأثیرگذاری را داشته و عوامل اجتماعی

های دوم، سوم و چهارم قرار داشتند به ترتیب در رتبه 31/2روانی و زیستی با -عوامل روحی

ت تأثیر عوامل اجتماعی مانند (. تحقیق دیگری نیز بر اهمی12: 0939)شایگان و زاده کمند 

ارزش و امتیازات بیشتر برای افراد »، «افتخار به لباس سربازی»، «گرامیداشت روز سرباز»

در افزایش منزلت اجتماعی سربازان تأکید « سرباز را مدافع وطن دانستن»، و «سربازی رفته

 (. 03: 0937داشته است )شایگان،

دهد، در فضای مجازی و  آنچه در واقعیت رخ می ها و عالوه بر فضای فیزیکی پادگان  

( 0931:097شود. برای نمونه سلطانی فر )ای نیز انتقاداتی به خدمت سربازی وارد می رسانه

کنند چنین هایی که اقدام به انتشار مطالبی در مخالفت با دوران سربازی میها و شبکهرسانه

بر(؛ شبکه صدای آمریکا؛ تلویزیون ملی ویژه اتاق خ معرفی کرده است: شبکه من و تو )به

های زیادی که عالوه کمپین ای بنام تریبون زمانه؛ سایت الف؛ وبالگ سربازی بهایران، شبکه

ها، موارد شوند. در بررسی محتوای این سایتدر فضای مجازی ازجمله فیسبوک طراحی می

شده است  ت سربازی مطرحها به خدمشده از سوی این رسانه عنوان انتقادات مطرح زیر به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنندگان مجاز به انتخاب چند گزینه بودند، به همین جهت مجموع درصدها به بیش از  در این تحقیق مشارکت 0

 رسد. می 011
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(. مخالفت با سربازی، اجباری بودن دوره و استفاده از نیروی کار 093: 0931فر،)سلطانی

های  ها و آسیب ای؛ ابتالء به بیماری ماندگی تحصیلی و حرفه ارزان )مفت(، در نتیجه عقب

اکافی بودن روانی و جسمی در دوران سربازی، آموزشی نبودن و ناکافی بودن دوره آموزشی، ن

گیری از سربازان )فقدان کارکرد نظامی برای دوره  آمادگی نظامی و دفاعی و ناکارآمدی بهره

کنند بحث اجباری بودن ها مطرح میترین مواردی که این رسانهسربازی(. در این میان، اصلی

ای در طول دو سال خدمت سربازی  ماندگی تحصیلی و حرفه دوره سربازی و احساس عقب

 (.001: 0931)سلطانی فر،  است

نظر از صحت یا  شود )صرفرغم تمام ایرادت و انتقاداتی که به خدمت سربازی وارد میعلی 

ها(، تحوالت زیادی در ساختار و شکل خدمت سربازی رخ داده )زاده کمند،  کذب بودن آن

 های خوبی دارد که در صورت تقویت( و حتی وضعیت کنونی خدمت سربازی فرصت0931

تواند تا اندازه بسیار زیادی در جذابیت این دوران تأثیرگذار باشد. برای نمونه، فرماندهان می

سازی خدمت سربازی ایفا کنند. مانند نقش فرماندهان در توانند نقش مثبتی در خوشایند می

( یا افزایش 270: 0930ها )نوری و رضایی راد، حل مشکالت سربازان و تقویت خالقیت آن

 (. 0930نیا و همکاران ها )ربیعی های اجتماعی آن مهارت

های تحقیق مرکز تحقیقات راهبردی ستاد کل نیروهای مسلح برخی از نقاط قوت و فرصت

سربازی را تقویت آمادگی رزمی نیروهای مسلح، افزایش روحیات مذهبی، تقویت روحیه ایثار و 

ی و وحدت ملی، احساس طلبی، تقویت روحیه سلحشوری، افزایش همبستگی مل شهادت

مسئولیت پیدا کردن، ایجاد آمادگی دفاعی، تقویت نظم و انضباط اجتماعی، کسب مهارت در 

طول دوره، تقویت سرمایه اجتماعی معرفی کرده است )مرکز تحقیقات راهبردی ستاد کل 

 (.19: 0931نیروهای مسلح، 

عه دانش ما در این حوزه انکاری که در توس تحقیقات صورت گرفته باوجود نقش غیرقابل 

های موجود خدمت های مثبت از واقعیتسازی و تصویرسازیکنند، اما به مقوله روایتایفا می

ها توجه ندارند. تمام تمرکز و توجه این های مسئول و رسانهوظیفه عمومی توسط دستگاه

ست. اقدامات شناسی و ارائه راهکار در حیطه اقدامات عینی معطوف شده ا تحقیقات بر آسیب

سازی خدمت سربازی یا جذاب کردن آن اگرچه الزم است، اما کافی عینی برای خوشایند

شدت علیه خدمت سربازی فعالیت  ای و مجازی به های گوناگون ماهواره ها و شبکه نیست. رسانه

ها به مقداری است که اقدامات و اصالحات عینی مسئولین امر را  کنند و بعضاً فعالیت آن می
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دهند که اصالً جذاب و بعضاً  تحت شعاع قرار داده و تصویر خاصی از خدمت سربازی ارائه می

 مطابق واقع نیست.

عنوان شاهدی بر اهمیت نقش عوامل ذهنی و  توان بهای که در این خصوص مینکته 

پردازی( ارائه کرد تغییرات فراوانی است که در ساختار و شکل خدمت  تصویرسازی )روایت

زی در طول این چند دهه اتفاق افتاده است، اما این تغییرات هیچ بازنمودی در جامعه سربا

نداشته یا بازنمود اندکی در جامعه داشته است. در چهار دهه از عمر انقالب اسالمی تحوالت 

زیادی در اجرای خدمت سربازی رخ داده است، مانند کم شدن ساعات حضور سربازان در 

ویژه سربازان متأهل، طرح بیمه سربازان و  محل خدمت بیشتر سربازان به ها، بومی شدنپادگان

ها، افزایش حقوق سربازان، حفظ شأن و کرامت سربازان توسط فرماندهان،  افراد تحت تکفل آن

های مختلف عقیدتی و فرهنگی  اعزام سربازان به اردوهای سیاحتی و زیارتی، برگزاری کالس

(. 0933ی و حذف تراشیدن اجباری موی سر سربازان )کمالی، گیر(، سهل0931)زاده کمند، 

حال برخی از سربازان )مصاحبه آزمایشی با دو سرباز( این برداشت را دارند که امکان  بااین

گونه تغییری در ساختار، شکل یا محتوای خدمت سربازی وجود ندارد، زیرا این امر نظامی  هیچ

گیر در خصوص رورت دارد تا نهادهای مسئول و تصمیمندارد. بنابراین، ض« وچرا چون»است و 

ها و ادراکات ذهنی سربازان ارتقاء و افزایش جذابیت خدمت سربازی در خصوص ارتقاء برداشت

پردازی مناسب این تغییرات نیز تالش کنند. ما در این پژوهش با در نظر و تصویرسازی و روایت

شناسی و  سبت به خدمت سربازی دنبال آسیبهای مردم ن ها و ذهنیت گرفتن اهمیت برداشت

سازی خدمت سربازی هستیم واین جانبه )عینی و ذهنیتی( از فرآیند جذاب ارائه راهکار همه

 های قبلی است.وجه تمایز پژوهش حاضر با پژوهش

 مبانی نظری

های تحقیق است.  یکی از کارکردهای اصلی نظریه و تئوری )چهارچوب مفهومی( تبیین یافته

های برآمده از مطالعات میدانی و مشاهدات  ها و یافته کند تا داده نظریه به پژوهشگر کمک می

های موجود  واقعی خود را تبیین کند. به همین منظور پژوهش حاضر نیز با بررسی نظریه

کوشد تحلیل و تبیینی مبتنی بر  داخلی و خارجی در مورد جذابیت و مفاهیم مرتبط با آن می

است، اما « جذابیت»های خود ارائه کند. محور اصلی این پژوهش مفهوم  ی از یافتهنظریات علم

 شود. های مشابه استفاده شده است، بررسی می مفهوم دیگری نیز که پیشتر در پژوهش
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چندان استفاده نشده و معنای آن نیز مورد ارزیابی قرار « جذابیت»در منابع فارسی مفهوم 

در مقاالت معدودی که از این مفهوم سخن گفته شده است، وجود نگرفته است. تعریف دقیقی 

ندارد. در موضوع خدمت سربازی، تعداد معدودی مقاالت از مفاهیم تقریباً مشابه مفهوم 

اند. مانند تحقیق سازمان قضایی  مانند خوشایندی و رضایتمندی استفاده کرده« جذابیت»

، یا «وشایند سازی محیط خدمت سربازیخ»نیروهای مسلح برای ارزیابی عوامل مؤثر در 

میزان »که به بررسی  0939کمند در سال پژوهشی که فریبا شایگان و محمدجواد زاده

 پرداخته است. « برخورداری سربازان نیروی انتظامی از عوامل خوشایند ساز خدمت سربازی

مونه آماری های تهران و با ن در پژوهش دیگری که به همت برخی از دانشجویان دانشگاه

پرداخته « ترین عوامل نارضایتی جوانان از سربازیبررسی مهم»دوهزارنفری انجام شده است به 

اختصار مفاهیم  (. پیش از بررسی مفهوم جذابیت الزم است تا به0930شده است )خبر آنالین 

 کار گرفته شده است، بررسی شود. مشابهی که در تحقیقات پیشین به

توسط برخی « جذاب کردن خدمت سربازی»دی که در موضوع یکی از مفاهیم کلی

رسد این  است. البته به نظر می« خوشایند سازی»کار گرفته شده است مفهوم پژوهشگران به

 0931تحقیقات در راستای کمک به طرح ارتقاء کیفیت خدمت سربازی بوده است که در دهه 

تحقیقی که سازمان قضایی نیروهای (. برای نمونه، در 0931به تصویب رسید )زاده کمند، 

انجام « بررسی عوامل مؤثر در خوشایند سازی محیط خدمت سربازی»مسلح )بی تا( با عنوان 

رضایت »معطوف شده است. در این تحقیق، « خوشایند سازی»شد، توجه اصلی به مفهوم 

یق، این دو شود زیرا از نظر مجریان این تحق قلمداد می« سازیخوشایند»شاخص اصلی « شغلی

پذیرند )سازمان قضایی  ارتباط متقابل دارند و بر یکدیگر تأثیر گذاشته و از یکدیگر تأثیر می

کلیه »سازی عبارت است از (. از منظر این تحقیق، خوشایند7نیروهای مسلح، بی تا، ص 

و رضایت شغلی « شود افراد از محیط خدمتی خود رضایت داشته باشند اقداماتی که سبب می

حالت هیجانی »و « خشنودی و ارضای نیازهای اصلی در محل کار»یز عبارت است از ن

« شود بخش و مثبتی که از ارزیابی فرد در مورد شغلش یا تجارب شغلی او ناشی می لذت

 (. 1)سازمان قضایی نیروهای مسلح، بی تا، ص 

ویژه در  بهکمند در اشاره به ادبیات علمی موجود در پژوهش دیگری، شایگان و زاده

، «عدم وجود آثار ناراحتی در انجام کاری»مطالعات مدیریتی و حوزه اشتغال، خوشایندی را 

داشتن ارزیابی جالب و »، و «انجام امور با میل، رغبت و رضایتمندی و لذت بردن از آن»
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(. نکات کلیدی نظریه 65 :1393عنوان کردند )شایگان و زاده کمند « بخش از زندگی رضایت

و « رضایتمندی»داستفاده شایگان و زاده کمند توجه به اهمیت دو مؤلفه داشتن حس مور

است که در ایجاد احساس خوشایندی از کار و شغل تأثیرگذار است )شایگان و « میل و رغبت»

برگرفته از « رضایتمندی»و « خوشایند سازی»توان گفت مفهوم  (. می11: 0939زاده کمند، 

های اصلی  کار است و چندان با خدمت سربازی که فاقد مؤلفه نظریات مدیریتی و محیط

اشتغال )مانند اختیاری بودن انتخاب شغل، تولید و کسب درامد( است، تناسب ندارد. عالوه 

، توجه زیادی به موارد عینی داشته و از نقش «رضایتمندی»و « خوشایند سازی»براین، مفاهیم 

کاهش جذابیت خدمت سربازی غافل است. لذا تحقیق عوامل ذهنی و تبلیغاتی در افزایش یا 

کوشد تا تمرکز بیشتری به بررسی  حاضر، عالوه بر در نظر گرفتن عوامل عینی و تجربی، می

 نقش عوامل ذهنی و تصویری در افزایش یا کاهش جذابیت خدمت سربازی داشته باشد. 

بیشتری دارد و معنا و کاربرد « جذابیت»برخالف منابع فارسی، در منابع التین مفهوم 

های آن با دقت بیشتری بررسی شده است. برای مثال، در حوزه ارتباطات فردی و  شاخص

های جسمی، رفتاری و ظاهری است که  به معنای یکسری ویژگی« جذابیت»اجتماعی، مفهوم 

 Brian andشود ) ها و تأثیرگذاری بر دیگران می باعث جذب دیگران به فرد دارای آن ویژگی

Arden, 2006: 3-4 البته بریان تریسی و ران آردن معتقدند که قدرت جذب دیگران یا .)

های فوق نیازمند توانایی برقراری  مجذوب ساختن افراد نسب به خود، عالوه بر داشتن ویژگی

های خاص است  کارگیری برخی مهارتنوعی ارتباط عمیق با دیگران است که مستلزم به

(Brian and Arden, 2006: 4 .) 

ها داریم، بنابراین برای  ها نداریم یا آگاهی اندکی از آن بسیاری از ما یا اطالعی از این مهارت

توان  کار گرفت. میها را کسب کرده و در زمان الزم به داشتن قدرت جذابیت باید این مهارت

 .(Brian and Arden, 2006: 4)گفت حتی جذابیت فردی امری اکتسابی و یادگرفتنی است 

در رشته مدیریت و رویکرد تجاری و اقتصادی به مفهوم جذابیت، قدرت جذب دیگران و  

خورد. برای نمونه در مطالعات  ها بیشتر با مسائل اقتصادی و مالی پیوند می متمایل ساختن آن

بازاریابی، برای ایجاد یک بازار جذاب و جلب مشتریان، توجه خاصی به نحوه ایجاد و تعیین 

(. جهان امروز در حال تغییر 0931شده است )رجوعی و شیعه زاده، « جذابیت بازار»ای معیاره

های اجتماعی، اقتصادی و شخصیتی افراد در پرتو تحوالت متأثر از  است و بسیاری از ویژگی

های  شدن و فناوری اطالعات دستخوش دگرگونی شده است، در چنین فضایی که گزینه جهانی
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است بازاریابی امری پیچیده و دشواری شده است. به همین سبب الزم است انتخاب افراد بسیار 

ها، استفاده از تمام دادها، کار گروهی، ترغیب  پذیرش پیچیدگی»اقدامات گوناگونی از قبیل 

( برای ساخت بازاری جذاب انجام Lemon, 2016: 46« )های درست نوآوری، شناسایی شایستگی

ذاب و جلب افراد بااستعداد باید اطالعات و منابع الزم در اختیار پذیرد. در ایجاد محیط کاری ج

مند شد و محیط کار  روز شود و از ابزار و امکانات فناوارنه بهره افراد قرار گیرد، محیط کار به

 ,Dukesپذیر، و جالب باشد )مطبوع، پایدار، با شور و پراحساس، اجتماعی، رشددهنده، مشارکت

 توان انتظار محیط کاری جذاب با افراد بااستعداد داشت.صورت می(. در این 2-4 :2014

کار گرفته و به نظر هایی که بحث جذابیت را با دقت و تعمق بیشتری به یکی از حوزه 

است که « برند سازی»رسد امکان اعمال آن در موضوع خدمت سربازی وجود دارد، مطالعات  می

( به کار گرفته شده است. در مطالعات برند سازی 0931طور خاص در تحقیق طلوعی اشلقی ) به

که از مباحث علم مدیریت است، مفهوم جذابیت قدرت متمایل ساختن و عالقه کردن مشتریان 

شود. از این منظر، آنچه اهمیت دارد قدرت ساخت  برای خرید و تملک یک کاال محسوب می

جلب و جذب کند. در مطالعات تواند افراد را به خود  تصویر و برداشت ذهنی است، که می

طور  شود که به بررسی می« 0قدرت اجتماعیِ برند»برندی سازی، مفهوم جذابیت ذیل مفهوم 

تواند در افراد برای تمایل و  که یک برند می« هایی ها و ذهنیت تصورات، برداشت»خاص به 

طور خاص به  رویکرد به(. این Crosno et al. 2009: 94تملیک یک کاال ایجاد کند اشاره دارد )

ها و  مطالعه دامنه نفوذ و قدرت تأثیرگذاری ِاجتماعیِ برندها از طریق ساخت ذهنیت، برداشت

توان از چند حیث بررسی کرد  را می« قدرت اجتماعی برند»پردازد.  های خاص می تصویرسازی

ها یا رفتار  و ارزش تواند از چند جنبه بر ادراکات یا به تعبیر دیگر قدرت اجتماعی یک برند می

. 9. قدرت اجتماعی پاداش برند؛ 2. قدرت اجتماعی مشروعیت برند؛ 0مشتریان تأثیر گذارد: 

. قدرت اجتماعی ارجاعی یا 7. قدرت اجتماعی تخصصی برند؛ 0قدرت اجتماعی قهریه برند؛ 

« یک برند یا جذابیت 2قدرت ارجاعی»در این میان، («. Crosno et al. 2009: 96جذابیت برند )

توانایی یک »)که تشابه معنایی بیشتری با موضوع مورد مطالعه این پژوهش دارد(، به معنایی 

خاطر با آن  ها به خود و یا احساس تعلق برند در تأثیرگذاری بر رفتار مشتریان از طریق جذب آن

، بر توانایی (. تأکید این جنبه از قدرت اجتماعی یک برندCrosno et al. 2009: 99« )برند است

تأثیرگذاری بر رفتار مشتریان از طریق تقویت و افزایش جذابیت یا احساس نزدیکی افراد به 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Brand social power 
2 Referent brand social power 
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(. زمانی که Shariat Nejad et al. 2016: 233نظیر بودن آن برند است ) واسطه یگانه و بی برند به

ودن با آن برندی بتواند چنین قدرت اجتماعی به دست آورد مشتریان آن برند احساس یکی ب

 .Crosno et alشدت با آن ارتباط داشته و به آن منتسب شوند ) کنند به برند دارند و تالش می

(. براین اساس، هرچه میزان جذابیت یک برند افزایش پیدا کند، قدرت اجتماعی 99 :2009

ا برند( ارجاعی آن نیز در تأثیرگذاری بر رفتار مشتریان )یعنی گرایش به انتساب و یکی انگاری ب

(. در خصوص این نظریه باید گفت، اگرچه نظریه Crosno et al. 2009: 100یابد ) افزایش می

فوق به عوامل ذهنی و تصویری نیز برای افزایش جذابیت توجه دارد، اما ماهیت مدیریتی و 

 سازد. تجاری آن امکان انطباق آن را با موضوع خدمت سربازی بسیار دشوار می

ازجمله مفاهیمی است که عالوه بر عوامل عینی، بر عوامل ذهنی و تصویری « روایت»مفهوم  

های اجتماعی  نیز تمرکز دارد و با فضای کنونی ارتباطاتی دنیا که متأثر از فضای مجازی و شبکه

است، سازگار است. براین اساس، مقاله حاضر، در بررسی فرآیند جذاب سازی خدمت وظیفه 

هم از نظر ذهنی( از این نظریه بهره خواهد برد. پل ریکور فیلسوف عمومی )هم از نظر عینی و 

 ,Ricoeurکند )معرفی می« انسانی 0مند تجربههای زمانداستان ویژگی»فرانسوی، روایت را 

 ,Whiteکند )تعریف می 2«تبدیل و ترجمه دانش به بیان»آن را راهی برای « وایت»( و 1984:3

یانی مشهور اشاره دارد که روایت یک روش بنیادین انسان برای (. کاترین رایزمن، در ب1981:1

را هدایت و « 9هایِ داستان شدهزندگی»معنادهی به جهان پیرامون خود است و ما در حقیقت 

ارائه شده « روایت»هرحال، تعاریف متفاوت و زیادی از  (. بهRiessman, 1993کنیم )راهبری می

ها از دیگر انواع گفتمان و داستان،  همچنین نقطه تمایز آن است اما نقاط مشترک این تعاریف و

ها رخدادها گزینش و سازماندهی در روایت است. در روایت 7«پیامد»و  0«ترتیب»توجه به ویژگی 

عنوان یک داستان معنادار ارائه  شوند و برای مخاطبان خاصی بهشده و به یکدیگر ارتباط داده می

(. در دوران گذشته روایت را گزارشی مطابق و Riessman and Quinney, 2005:394شوند )می

ها خود واقعیت مدرن، روایت ویژه پست کردند، اما در دوران مدرن و بهمبتنی بر امر واقع قلمداد می

(. در 077: 0933کنند )سجودی و رودی، هستند یا هنرمندان و روایتگران واقعیت را ایجاد می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Features of temporal experience 

2 Translate knowing into telling 

3 Storied lives 

4 sequence 

5 consequence 
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کند به دنبال ایجاد روایتی از سربازی است که مبتنی بر واقعیت ال میالگویی که این تحقیق دنب

 باشد و نه آنکه صرفاً تصویری ذهنی که مابه ازاء خارجی ندارد.

های رسمی، غیررسمی، دولتی، غیردولتی، تواند شامل تمام فعالیتمی« روایت»مفهوم 

 Davisاین روایت است )هدفمند و غیر هدفمند نهادی باشد که به دنبال ایجاد و ساخت 

Cross, 2013:5توان به نشأت گرفته شدنش یا های اصلی مفهوم روایت می(. از ویژگی

 ,Davis Crossاشاره کرد )« مراوده و ارتباط مالیم و غیراجباری»شدن از طریق یک  ساخته

، اما «اندپردازند که درواقع اتفاق افتادهاموری می»ها اساساً به توصیف (. روایت2013:5

از آن وقایع در بستر زمان و معانی « تصورات و ادراکات موجود»حال بر سازماندهی  درعین

 (.Davis Cross, 2013:6ها نیز تمرکز دارند ) ضمنی آن

تر از درک معنا و تعریف روایت، فهم چگونگی ساخت و ارائه آن به مخاطب است. یکی  مهم 

در ارائه « تعامل دوطرفه»در جامعه، توجه به ویژگی  از نکات مهم در کاربست و ارائه یک روایت

ها بسیار حائز اهمیت است چراکه  از طریق و لنز روایت« تعامل دوطرفه»ها است. درک روایت

از تأثیرگذاری بیشتری بر مخاطبان برخوردار « غیر سلسله مراتبی»اتخاذ یک رویکرد تعاملی و 

، اطالعات بیشتری انتقال داده شده «لسله مراتبیس»(. در رویکرد Davis Cross, 2013:7است )

بر این مساله « هاروایت»های انتقال داده شده وجود دارد اما در و کنترل شدیدتری بر پیام

های مشترک و فراگیر گیری داستانامکان ساخت و شکل« ایشبکه»شود که رویکرد تأکید می

ای و تعامل محور، در نقل و ساخت یکرد شبکه(. در روDavis Cross, 2013:8آورد )را فراهم می

شوند؛ و تنها به همکاری گرفته می« مخاطب»و « گو داستان»یک روایت و داستان، هر دو عنصر 

شوند در این صورت است که هر دو گروه در یک فرآیند اجتماعی شدن به یکدیگر نزدیک می

(Davis Cross 2013:8در مقابل، در رویکردهای سلسله م .)دقت  راتبی که انتقال یک پیام به

هایی به مخاطبانی ارسال شود که هیچ تعامل و ارتباطی با « پیام»شود، ممکن است طراحی می

 Davis Crossها وجود ندارد ) کنند و در نتیجه گوشی هم برای شنیدن آنپیام برقرار نمی

را بخشی از ساختار  ای ارائه شوند که مخاطب نیز خود گونه ها باید به(. روایت2013:8

-ها و شاخص روایت و داستان ببیند و نقش فعالی در آن ایفا نماید. بنابراین، مؤلفه بازگوکننده

و « تعامل محور»، «ایرویکرد شبکه»توان در اتخاذ سازی را میهای اصلی مفهوم روایت

 خالصه کرد.« غیراجباری»
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 های تحقیق یافته

ارائه راهکارهای »، «شناسی خدمت سربازی آسیب»صلی های تحقیق در سه محور ایافته 

شوند. در هرکدام از این محورهای اصلی، ارائه می« تصویرسازی و روایت گری»، و «عینی

ای به های تخصصی نظامی، دانشگاهی، و رسانهنظران هرکدام از حوزه های صاحبدیدگاه

 ها نیز مشخص شود. های آنای دیدگاههها و تفاوتشود تا از این طریق شباهتتفکیک ارائه می

 شناسی جذابیت در خدمت وظیفه عمومی آسیب

ها این بوده است که تمامی توجه در تمام مصاحبه در بررسی محور اول این تحقیق، نکته قابل

عنوان  نخبگان به موارد مختلف عینی که مانعی برای افزایش جذابیت خدمت سربازی بود یا 

شده بود )مانند سازمان قضایی  ها اشاره در تحقیقات پیشین به آنعوامل ناخوشایندساز 

کردند. البته نقطه افتراق در میزان ( تأکید 0939نیروهای مسلح، بی تا؛ شایگان و زاده کمند 

 0شوندگان اهمیت هرکدام از این موارد بود که نسبت به پیشینه و نوع نگاه هرکدام از مصاحبه

نظران حوزه نظامی به موارد مختلفی در این زمینه اشاره  متغیر بود. برای نمونه، صاحب

 ,P02, P04ها ماهیت اجباری بودن خدمت سربازی بود ) ترین آن داشتند که یکی از رایج

P05, P08ای طبیعی برای مشارکتی ( که از این حیث، برخی این ناخوشایندی را نتیجه

وجه به معنای آن نیست که افراد  هیچ (. البته این موضع بهP04د )کردناجباری قلمداد می

مذکور نسبت به وضعیت کنونی خدمت سربازی رضایت کامل داشته و ضرورت هرگونه تغییر 

و یا امکان اصالح را نامحتمل یا ناپسند بدانند بلکه منظورشان این است که یکی از عوامل 

( نیز به P03شونده شماره سه ) آن است. مصاحبهاصلی عدم جذابیت سربازی ماهیت اجباری 

بحث مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم اشاره داشته و حقوق اندک سربازان را ازجمله نکات 

هایی معرفی کرد که باعث کاهش جذابیت خدمت سربازی شده است. یکی از منفی و آسیب

داشتند تغییرات شرایط نظران حوزه نظامی به آن اشاره  نکات دیگری که بسیاری از صاحب

که بهبود  های گذشته بود درحالیها و جوانان نسبت به نسلجامعه و تغییر توقعات خانواده

شرایط و اصالح ساختار خدمت سربازی در سازگاری و هماهنگی با این تغییرات آهنگ 

 (.P02, P04, P05, P06مناسبی نداشته است )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هرکدام از مصاحبه شوندگان به دلیل حفظ هویتشان، براساس کدی که در جدول ضمیمه ارائه شده است )مانند 0

 گیرند. میشونده شماره یک( مورد ارجاع قرار  ، برای مصاحبهP01کد 
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بر این نکته تأکید داشتند که در حال حاضر با نظران حوزه دانشگاهی  طور خاص، صاحب به 

ویژه تحت تأثیر عواملی چون رقابت شدید در  توجه به دشوار بودن شرایط خدمت سربازی )به

خود امر  خودی بازار کار، درآمد کم، تحقیر سربازان(، و اجباری بودن آن، خدمت سربازی به

شونده  (. برای نمونه مصاحبهP10, P11, P12ها نیست ) های آن جذابی برای مشموالن و خانواده

تأکید داشت « اجباری»عنوان خدمت  ( با اشاره به پیشینه خدمت سربازی بهP12) 02شماره 

که ما در بازتولید این مفهوم با شرایط و نیازهای زمان خود موفق نبودیم و جامعه خدمت 

-جذابیت آن آسیب میشدت به  گیرد که بهدر نظر می« اجباری»سربازی را همچنان خدمت 

زند. وی عدم تطابق کارکردهای خدمت سربازی با نیاز روز جامعه و همچنین حقوق اندک 

سربازان را از عوامل مهم دیگر کاهش جذابیت خدمت سربازی دانست. نکته نهایی که 

( در این زمینه به آن اشاره داشت اجرای یکسان قوانین و P12) 02شونده شماره  مصاحبه

طور یکسان و برابر  دمت سربازی در تمام اقصی نقاط کشور و در مورد تمام افراد بهمقررات خ

( نیز به مشکالت جامعه مانند بیکاری و نیاز به درآمد مکفی P11) 01شونده شماره  بود. مصاحبه

شونده  اشاره کرد و بیان داشت در وضعیت کنونی خدمت سربازی جذابیتی ندارد. مصاحبه

های اخیر اشاره داشت و تأکید کرد یز بر دشوار بودن شرایط زندگی در سال( نP10) 10شماره 

های آنان  طور طبیعی در وضعیت فعلی خدمت سربازی جذابیتی برای جوانان و خانواده به

 نخواهد داشت.

ها، نظران حوزه رسانه نیز به مواردی نظیر کنترل سربازان، اتالف عمر در پادگان صاحب 

 15شونده شماره  های نامرتبط اشاره داشتند. برای نمونه مصاحبهزهکارگیری در حو به

(P15 به این مساله اشاره داشت که یک جوان پس از )سال درس خواندن  21الی  07

بجای اینکه به دنبال کار و شغل مناسب برود باید خدمت سربازی انجام دهد. این مساله 

ساز است، بنابراین سیستم  ر و حتی بحرانکرده بسیار دشوا برای بسیاری از جوانان تحصیل

( با P16) 16شونده شماره  خدمت سربازی اشکال دارد و باید اصالح شود. اظهارنظر مصاحبه

های نظامی مطرح کردن این مساله شروع شد که دلیل رفتن به سربازی و یادگیری آموزش

ای استفاده رتش حرفهبرای بنده و جوانان مشخص نشده است؛ چرا برای دفاع از کشور از ا

های دیگر خدمت سربازی هدر رفتن استعدادها و انرژی افراد شود. به نظر وی از آسیبنمی

توان کار مفیدی انجام داد و فرآیند رشد انسان در است؛ چراکه در پادگان عمالً نمی

 شود.سربازی با مانع مواجه می
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 ارائه راهکارهای عینی

شوندگان اعتقاد داشتند اجرای  پردازیم که مصاحبهراهکارهایی میدر این بخش، به بررسی 

توجه در این بخش، ارائه  تواند در افزایش جذابیت خدمت سربازی مؤثر باشد. نکته قابلها می آن

گانه بوده است. عینی بودن راهکارها در مقایسه با  های سهنظران حوزه پیشنهادات عینی صاحب

ها و تصورات افراد را ای و ارتباطی است که برداشتبه اقدامات رسانهراهکارهایی است که ناظر 

طور خاص  دهد. این مساله در بخش بعد با عنوان تصویرسازی و روایتگری بهمورد هدف قرار می

شوندگان در شناسایی  گیرد. با توجه به رویکردی که هرکدام از مصاحبهمورد بررسی قرار می

حلی متناسب با آن آسیب ارائه  ، در بخش راهکارهای عینی نیز راهها اتخاذ کرده بودندآسیب

کردند. برای مثال برخی بر افزایش حقوق سربازان، برخی بر ظرفیت خدمت سربازی برای می

ویژه در شرایط بحرانی و سخت،  اشتغال جوانان، آموزش امور مورد نیاز هر فرد در زندگی به

انجام خدمت سربازی و غیره اشاره داشتند. برخی از این افزایش امتیازات اجتماعی منبعث از 

ای نظران دانشگاهی و رسانه راهکارها در عمل اجرا شده و برخی نیز که اغلب توسط صاحب

 شد.شده بود، در قالب پیشنهاد ارائه می مطرح

نظران عرصه نظامی که غالباً خود تجربه مدیریتی در سازمان نظام وظیفه عمومی یا  صاحب 

کردند که اقدامات و تغییرات فراوانی در درستی تأکید می هادهای مرتبط با آن را داشتند، بهن

کردند که در عمل اجرا خدمت سربازی انجام گرفته و در این بخش اغلب به مواردی اشاره می

ترین اقداماتی که در این صورت ناقص، گزینشی، و موقت(. یکی از برجسته شده است )اگرچه به

شوندگان  است که توسط برخی از مصاحبه« آموزی طرح مهارت»اجرا شده است  خصوص

(. در همین خصوص P01, P02, P05, P06, P07متخصص در حوزه نظامی به آن اشاره شد )

آموزی بیان داشت که  ( با اشاره به وظایف کلیدی قرارگاه مهارتP01شونده شماره یک ) مصاحبه

نامه، شغل و حمایت  های مهارتی )آموزش، گواهیارائه بستهاین قرارگاه تالش کرده است تا 

های مالی( در حین و پس از خدمت سربازی، این دوران را برای سربازان، مشموالن و خانواده

( نیز با اشاره به P02شونده شماره دو ) ها و درنهایت برای جامعه جذاب سازد. مصاحبه آن

انجام شده است تأکید داشت که در راستای  31و  11های  اقدامات دیگری که بعضاً در دهه

 2و  0طرح )مانند طرح قدر  21بر  برداری بیشتر از خدمت سربازی، بالغ خوشایند سازی و بهره

سازی اوقات فراغت، طرح بشارت برای افزایش  برای حفظ شان سربازان، طرح نشاط برای بهینه

طرح معینِ سرباز برای ارتقاء سطح فکری  ها از وضعیت سربازان خود،آگاهی و اطالع خانواده
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ها به مربیان عقیدتی، طرح مودت برای بهبود رفتار فرماندهان و افسران  سربازان و تبدیل آن

 کادری با سربازان، افزایش حقوق سربازان( انجام شده است.

نظران حوزه نظامی که اغلب بر اقدامات اجرا شده اشاره داشتند،  برخالف صاحب 

ران دانشگاهی بدون اطالع از اقدامات اجرا شده صرفاً به ارائه پیشنهاداتی پرداختند نظ صاحب

اجرا بوده، ثانیاً برای جذاب سازی خدمت سربازی الزم و ضروری است.  ها اوالً قابل که به نظر آن

شوندگان عرصه دانشگاهی با آنکه جزء  توجه این است که هیچکدام از مصاحبه نکته جالب

معه بودند و بعضاً در میان اقوام نزدیک خود سرباز و یا مشمول داشتند، اطالعی از نخبگان جا

شونده  اجرای برخی از پیشنهادات خود توسط مسئولین امر را نداشتند. برای نمونه، مصاحبه

ها تأکید  ( بر افزایش حقوق سربازان و تأمین نیازهای معیشتی آنP12) 02( و P11) 00شماره 

ضرورت تخصیص یک سری امکانات و تسهیالت  ( نیز بهP10) 10شونده شماره  کردند. مصاحبه

 واقعی، و ارائه برخی خدمات فرهنگی و رفاهی برای سربازان اشاره کرد.

نظران حوزه دانشگاهی نه از جزئیات تغییرات  ای نیز مانند صاحبنظران حوزه رسانه صاحب 

ها و نه اساساً از دغدغه مسئوالن برای  آن به وجود آمده اطالعی داشتند، نه حتی از کلیات

( در پیشنهاد خود P15) 15شونده شماره  اصالح و تحول در خدمت سربازی آگاه بودند. مصاحبه

برای جذاب سازی خدمت سربازی بر فروش خدمت سربازی به قیمتی گران و هزینه کردن آن 

 ها( تأکید کرد. آن روند )مانند افزایش حقوق برای کسانی که به خدمت سربازی می

 تصویرسازی و روایت گری: راهکارهای ارتباطی و تبلیغاتی

نظران نظامی در بخش  های ارائه شده در پیشینه نظری و همچنین مطالبی که از صاحببحث 

پیشین نقل شدند، حکایت از آن دارد که از نظر عینی و در عرصه عمل، اقدامات زیادی صورت 

این اقدامات تا چه اندازه و به چه نحوی به اطالع مردم رسیده است و یا پذیرفته است. اما اینکه 

ها چه بوده است، موضوع دیگری است  رسانی شده برداشت و تصور مردم از آن اینکه اگر اطالع

گونه که در فصل پیشینه تحقیق به آن اشاره شد و  پردازیم. همانکه در این بخش به آن می

از مسئولین امر، دانشگاهیان، و اصحاب رسانه( نیز به آن اذعان  شوندگان )اعم تمام مصاحبه

داشتند ارتباط سازنده، مستمر و بدون واسطه در راستای آگاهی بخشی هرچه بیشتر به مردم 

ها، و حتی بیشتر مردم جامعه( و تالش برای ایجاد  های آن )اعم از سربازان، مشمولین، خانواده

سربازی از اهمیت خاصی در افزایش جذابیت خدمت سربازی روایتی درست و واقعی از خدمت 

دهد که علیرغم اهمیت ارتباط مثبت و برخوردار است. نتایج تحقیق ما در این بخش نشان می
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رسانی  گونه که باید مساله تصویرسازی و اطالع سازنده با افکار عمومی، متأسفانه تاکنون آن

مورد خدمت سربازی صورت نگرفته است. یکی از مطلوب و متناسب با فضای امروزی جامعه در 

کم واقعی( از  های اصلی مطرح شده در این زمینه فقدان تصویر و روایت مثبت )و یا دستبحث

خدمت سربازی در جامعه بود. همچنین تأکید بر این نکته که ضرورت این مساله توسط 

 سرعت صورت بگیرد. بایست اقدام مقتضی در این خصوص به مسئولین امر درک شده و می

ای و تبلیغاتی اذعان داشته و غفلت از حوزه رسانه نظران حوزه نظامی نسبت به صاحب 

بایست اقدام  شده است و می تصریح داشتند که ضرورت این امر امروزه برای همگان مشخص

(. برای نمونه، P01, P02, P04, P05, P06, P08متناسبی در این خصوص شکل بگیرد )

آموزی سربازی است،  رتبه قرارگاه مهارت ( که از مسئولین عالیP01ونده شماره یک )ش مصاحبه

تأکید داشت که امروزه شکاف بزرگی میان آنچه در اذهان و افکار عمومی نسبت به خدمت 

شونده شماره پنج  دهد، وجود دارد. مصاحبهگرفته است و آنچه در واقعیت رخ می سربازی شکل

(P05نیز تصریح داش ) ت که نیروهای مسلح و سازمان وظیفه عمومی در این خصوص حضور

یکپارچه و هماهنگی نداشته و نتوانسته است تصویر و روایت مثبت و واقعی از خدمت سربازی 

رتبه کنونی  ( که از مسئولین عالیP03شونده شماره سه ) در جامعه ترسیم نماید. البته مصاحبه

های گوناگونی در حال حاضر در این زمینه ت که فعالیتسازمان نظام وظیفه است، تأکید داش

وپرورش برای گنجاندن درسی در مورد سربازان  در حال اجرا است )مانند مذاکره با آموزش

قهرمان وطن، ساخت فیلمی در مورد خدمت سربازی یا گنجاندن تصاویر مناسب از سربازان در 

ا خود ایشان به نکاتی اشاره داشتند که بر ناکافی ها، رادیو سرباز، پایگاه فرهنگی سرباز( ام فیلم

ها با این مسیر حکایت داشت. این نکات عبارت بودند از؛ بودن یا عدم همکاری دیگر ارگان

های مورد ها کافی نیست. دوم آنکه بودجه متناسب با فعالیتنخست آنکه این میزان از فعالیت

رای برنامه رادیو سرباز با مشکل جدی بودجه شود. برای نمونه برای اجنظر تخصیص داده نمی

-مواجه بودیم که از طریق رایزنی با صداوسیما و افراد مختلف حل شد. سوم آنکه، برخی ارگان

وپرورش هنوز  آورند. برای مثال، آموزشهای مرتبط با این موضوع همکاری الزم را به عمل نمی

زی به محتوای درسی خود اقدام نکرده اقدامی در خصوص گنجاندن مساله سرباز و خدمت سربا

شود. چهارم اینکه، نیاز به سازی همکاری و مشارکت فعالی دیده نمی است و یا در بحث فیلم

ریزی منسجم و مدونی در این خصوص وجود دارد که نیازمند همکاری و مشارکت برنامه

ه تصویر خدمت سربازی های دیگر نیز است. نکته آخر آنکه، برای سامان دادن بساختاری ارگان
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بایست رویکرد غالب را در میان مسئولین نسبت به خدمت سربازی تغییر داد و و اصالح آن می

-های نخست سران سه قوه تبدیل کرد. تنها در این صورت است که میآن را به یکی از اولویت

 توان امید داشت تحولی در خدمت سربازی رخ دهد.

( نیز در P01شونده شماره یک ) (، مصاحبهP03شماره سه )شونده  همسو با نکات مصاحبه 

گیرد، اشاره داشت  ها صورت میای که در برخی پادگاناشاره به برخی اقدامات ارتباطی و رسانه

ها با محیط سربازی فرزندانشان یا پخش مستندهای تولیدی قرارگاه برنامه آشنا سازی خانواده

دهد ا شود تعداد معدودی از افراد جامعه را مخاطب قرار میخوبی اجر برای سربازان، حتی اگر به

که ما نیازمند ارتباط مؤثر و سازنده با تمام اقشار جامعه هستیم و این نیازمند یک  درصورتی

های بازرگانی و های تهیه و انتشار برخی آگهیراهبرد ارتباطی ملی است. وی با مقایسه هزینه

اقداماتی که برای معرفی مثبت و واقعی خدمت سربازی صورت  افراد درگیر تولید آن با هزینه

گیرد، اشاره داشت توجه اندکی به معرفی خدمت سربازی شده است. وی اضافه کرد که می

پادگان(  01های آموزشی )مستند تولیدشده است که قرار است تمام پادگان 01تاکنون حدود 

زمان پخش کنند اما اینکه چگونه این امر اتفاق  در بدو ورود سربازان این مستندها را به فراخور

افتد نیاز به سازوکار مشخص و منسجمی دارد که بر حسن اجرای آن نظارت نماید. در پایان می

خدمت سربازی، های افزایش جذابیت  طور خاص اعالم داشت که یکی از مؤلفه سردار فرحی به

ر بین مردم است و در این میان اجتماعی خدمت سربازی د-توسعه تصویر و حضور فرهنگی

آفرین باشند. وی  توانند بسیار نقشهای اجتماعی می رسان سازمان صداوسیما، رسانه و پیام

همچنین اذعان داشت که مسئولین امر توفیق چندانی در این زمینه نداشتند البته اقداماتی 

تی، حمایت مالی و صورت گرفته است اما برای فعالیت در سطح ملی نیاز به تخصص ارتباطا

 رویکرد واحد در نیروهای مسلح هستیم.

نظران حوزه دانشگاهی نیز بر این مساله تأکید داشتند که متأسفانه در حال حاضر  صاحب 

روایت مثبت و واقعی از خدمت سربازی در جامعه وجود ندارد. برای مثال، دکتر صبار تأکید 

داشت در حال حاضر هیچ روایت یا تصویر مثبت و حتی واقعی از خدمت سربازی وجود ندارد و 

کننده  شود نکات منفی و تخریبمجازی در مورد خدمت سربازی گفته میهرچه در فضای 

های منفی ( نیز تصریح داشت که در حال حاضر این روایتP10) 10شونده شماره  است. مصاحبه

هدر »مثال  عنوان های مثبت و جذاب غلبه سنگین دارند. بهو غیر جذاب هستند که بر روایت

های نمونه« عامل به تأخیر افتادن کار و ازدواج»، «سخت زندگی»، «رفتن دوره طالیی جوانی
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دهد. به اعتقاد دکتر موالیی اغلب غالبی هستند که ذهن جوانان را بیش از دیگر موارد آزار می

ها از خاطرات افراد و ارتباطات میان فردی و شاید بدون داشتن سوگیری و هدف این دیدگاه

مرور با بازنمایی آن در برخی  برخی افراد بوده که بهمشخصی و صرفاً براساس تجربیات شخصی 

کار ها در رسانه به شکل گفتمان غالب درآمده است. دکتر نادری نیز در تبیین چرایی بهسریال

نگرفتن ابزارهای ارتباطی و تبلیغاتی کارآمد توسط نیروهای مسلح بر این مساله تأکید داشت 

کنند و به  های مدرن استقبال نمیی مجازی و رسانهکه بنا به دالیلی نیروهای مسلح از فضا

طور  ای بهها دارند. به همین دلیل، فضای مجازی و رسانه همین دلیل برخورد سلبی با آن

توجهی در ارتباط با مقوله سربازی در چنگ معاندان و منتقدان سرسخت آن قرارگرفته  قابل

ها وجود ندارد. نادری  وی قدری برای آناست. این واقعیت به این دلیل است که رقیب و پاسخگ

ها امری مرسوم و جهانی است اما معتقد است ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در پادگان

ای و فضای مجازی توانند در خارج از محیط نظامی به هدایت جریان رسانهنیروهای نظامی می

اط وی به حمایت سردار در راستای تصحیح تصویر خدمت سربازی بپردازند. در همین ارتب

ها در فضای مجازی  کمالی از سربازانی که کلیپ اجرای موسیقی غیررسمی و دوستانه آن

سابقه بوده و منتشر شده بود اشاره کرد و بیان داشت این اقدام در تاریخ کل نیروهای مسلح بی

از خدمت توان امید داشت تصویر موجود اگر چنین رویکردها و اقداماتی افزایش یابد می

سربازی به نحو مطلوبی متحول شود. وی همچنین خاطرنشان ساخت اقدامات تبلیغاتی 

تواند تأثیرگذار باشد که در واقعیت وپرورش زمانی می نهادهایی مانند صداوسیما و آموزش

های تحوالت خوبی در خدمت سربازی اتفاق بیافتد. به تعبیر دیگر اگر تبلیغات مطابق با واقعیت

 توان امید به تأثیر داشت.معه باشد میروز جا

توان در جامعه رواج داد، در مورد اینکه چه روایت جذابی از خدمت سربازی را می 

مند از ( بر این مساله تأکید کرد که باید در قالب پژوهشی نظامP11) 00شونده شماره  مصاحبه

عنوان روایت جایگزین  به ها جذابیت بیشتری داشت مردم سؤال شود و هر چیزی که از نظر آن

ای و تخصصی طور حرفه منتشر شود. از نظر وی این روایتی که بیشترین جذابیت را دارد باید به

هایی از طنز به جامعه ارائه شود. صبار همچنین بر تشکیل  و همچنین با در برداشتن مؤلفه

ظامی تأکید کرد. این ای و تصمیم سازان حوزه نکارگروه یا شورایی متشکل از متخصصان رسانه

گذاری و تعیین  بایست به سیاستشورا با مشورت با افراد باتجربه و موفق این حوزه می

ای خدمت سربازی بپردازد. اشکال مختلف ارتباطی مانند ساخت راهبردهای ارتباطی و رسانه
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-عمل های کوتاه، و ابتکارهای مجازی، ساخت کارتون انیمیشن و کلیپفیلم، حضور در شبکه

توانند در رواج روایت جدید و جذاب خدمت های خاطره گویی میهایی همچون ایجاد گروه

 سربازی مؤثر باشند.

توجهی مسئولین امر در  ای نیز بعضاً با گالیه و انتقاد نسبت به کمنظران حوزه رسانه صاحب 

زی بر ضرورت تحول زمینه برقراری ارتباط و تعامل سازنده با اصحاب رسانه و فعاالن فضای مجا

 14شونده شماره  ای در ارتباط با خدمت سربازی تأکید کردند. مصاحبهضوابط حضور رسانه

(P14 با اذعان به فقدان روایت منسجم و مثبتی از خدمت سربازی در جامعه بر ضرورت تغییر )

وی های ارتباطی و سپس تغییر راهبرد ارتباطی مسئولین خدمت سربازی تأکید کرد. سیاست

ای و ابالغی است و به تعبیری اساساً  نامه تصریح کرد نگاه مسئولین امر به رسانه نگاهی بخش

ای میان سازمان نظام وظیفه )و مسئولین مربوطه در ستاد کل نیروهای مسلح( و ارتباط سازنده

های کالن ارتباطی و اصحاب رسانه وجود نداشته است. به نظر شکرخواه ابتدا باید سیاست

اندیشی میان مسئولین امر، جامعه شناسان و اصحاب رسانه  ای خدمت سربازی در همانهرس

صورت  ها و نهادهای فرهنگی بهتدوین شود. سپس راهبردهای ارتباطی مسئولین امر با ارگان

توان شورای ارتباطی خاص و همراه با جزئیات تعیین گردد. برای تعیین راهبردهای ارتباطی می

صورت مرتب تشکیل جلسه داده و در  ای و اجتماعی تشکیل داد که بهگان رسانهمتشکل از نخب

موارد مختلف نحوه تعامل سازمان نظام وظیفه )و مسئولین مربوطه ستاد کل نیروهای مسلح( با 

ای مرتبط با تواند در مورد تولید محتوای رسانهها را مشخص کنند. این شورا همچنین میرسانه

گیری نماید. دکتر امیری نیز با اشاره به روش و الگوی معاونت اجتماعی  یمخدمت سربازی تصم

نظران  ای با تعداد مشخص و محدودی از صاحبناجا، بر تشکیل یک شورای ارتباطی و رسانه

های کوتاه، مستند، ضرورت ساخت فیلم، کلیپ ای تأکید کرد. دکتر شکر خواه همچنین بهرسانه

استفاده(، چاپ کتاب خاطرات افرادی که در ادوار گذاشته خدمت یهای ب ساخت موزه )پادگان

ضرورت  اند و مقایسه آن با خدمت سربازی در دوران کنونی اشاره کرد. وی همچنین بهکرده

های مختلف اشاره کرد و افزود اگر خبرهای ارتباط و تعامل سازنده مسئولین امر با خبرگزاری

تواند د موج مثبتی از اخبار خدمت سربازی در هر هفته میها ارسال شومناسب برای خبرگزاری

های کوتاهی که توسط خود به افکار عمومی جامعه ارائه شود. وی همچنین به پخش کلیپ

ها ضبط  زدگان و مانند آن سربازها از حضور سربازان در مناطق مرزی و یا هنگام کمک به سیل

ای از خبرنگاران افتخاری سرباز وانند شبکهتشده است تأکید کرد. سربازان سراسر کشور می
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ای توجه خود را برای ارسال با هماهنگی یک مدیریت واحد رسانه تشکیل دهند که اخبار جالب

 های مجازی و صداوسیما ارسال کنند.)شورای ارتباطی( برای رسانه

قد بود اوالً این در مورد روایتی که باید از سربازی در جامعه انتشار یابد، دکتر شکرخواه معت 

-روایت باید از متن جامعه و از میان خود سربازان استخراج شود. دوم اینکه ممکن است روایت

های مختلفی مطرح باشند که هرکدام به جنبه خاصی از خدمت سربازی اشاره داشته کنند. 

ای انجام  هگون ها بسیار حائز اهمیت است و باید بهنکته آخر اینکه نحوه انتشار و رواج روایت

شده و بازتاب مثبتی داشته باشد. دکتر امیری نیز با تأکید بر  پذیرد که در جامعه پذیرفته

های استداللی،  ای بودن نحوه انتشار اخبار و مطالب و تالش برای روایت سازی بر مؤلفه حرفه

داشت. اشاره « چو ایران نباشد، تن من مباد»، «مام میهن»تبیینی، عاطفی و احساسی مانند 

بایست در قالب یک برنامه بلندمدت و تدریجی و  فرآیند تصویرسازی و روایت گری می

 جانبه طراحی شود تا بتواند از درصد تأثیرگذاری الزم برخوردار شود. همه

 گیری و پیشنهادها نتیجه

های اصلی تحقیق، در خصوص پرسش نخست نتایج این  گیری و پاسخ به پرسش در مقام نتیجه

گانه براین باور بودند که خدمت  های سهنظران حوزه حکایت از آن دارد که تمام صاحبپژوهش 

سربازی در وضعیت کنونی به دالیل مختلف )اعم از ماهیت اجباری بودن آن تا حقوق نامکفی، 

مشکالت معیشتی مردم و جوانان، برخورد بد برخی فرماندهان، عدم انطباق ساختار خدمت 

روز جامعه و جوانان و غیره( برای مشمولین و سربازان از جذابیت چندانی سربازی با نیازهای 

هایی وجود دارد که جذابیت خدمت سربازی را دچار دیگر آسیب عبارت برخوردار نیست. به

گانه بر این نکته نیز توافق داشتند که  های سه نظران حوزه کنند. البته صاحباختالل جدی می

دهد الشعاع قرار می های فراوانی جذابیت خدمت سربازی را تحتبصورت بالفعل آسی اگرچه به

های فراوانی هم برای جذاب کردن خدمت سربازی وجود دارد که در قالب اما ظرفیت

 باشند.پیگیری می راهکارهایی قابل

طور خاص از اقداماتی که اغلب به تصویب  نظران نظامی به در پاسخ به سؤال دوم، صاحب 

نظران حوزه  گفتند و صاحبدمت سربازی به اجرا درآمده بود سخن میرسیده و در خ

توجه در این  گفتند که قالب پیشنهاد داشت. نکته قابلدانشگاهی و رسانه نیز از موارد سخن می

ای از اقداماتی که اخیراً در نظران حوزه دانشگاهی و رسانه بخش این بود که هیچکدام از صاحب

عنوان  شده بود اطالعی نداشتند و در مطالبی که به ه و یا تصویبیافت خدمت سربازی تحقق
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ضرورت اجرای برخی از این امور که قبالً به تصویب رسیده بود  ساختند بهپیشنهاد مطرح می

دهد در عمل اقدامات بسیاری برای جذاب سازی خدمت  کردند. این مساله نشان میاشاره می

اید کافی نباشد(، اما همین مقدار نیز به جامعه و حتی سربازی صورت گرفته است )که البته ش

 اند. اطالع شماری از آن بی مشموالن خدمت سربازی در قالبی جذاب ارائه نشده و افراد بی

نظران هر سه حوزه توافق داشتند که متأسفانه در  در خصوص سؤال سوم و چهارم، صاحب 

ازنده با افکار عمومی )اعم از سربازان، گذشته دغدغه جدی برای برقراری ارتباط دوطرفه و س

های آنان و قاطبه جامعه( وجود نداشته است. همچنین فرضیه این تحقیق در  مشمولین، خانواده

ویژه سازمان  خاصی از سوی نهادهای فرهنگیِ مرتبط )به« روایت»مورد فقدان پردازش و ارائه 

افزایش جذابیت خدمت »و یا « جذاب سازی»های دولتی( در خصوص نظام وظیفه و رسانه

رسد. تمامی شوندگان این تحقیق به اثبات می کم در ارتباط با مصاحبه دست« سربازی

های منسجم، به هم شوندگان بر این مساله اذعان داشتند که روایت یا سلسله روایت مصاحبه

های ای در خصوص خدمت سربازی که از سوی رسانهدهی شدهدار و سامانپیوسته، دنباله

ویژه در فضای مجازی( ارائه شده باشد  رسمی یا نهادی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )به

گانه همچنین بر این مساله تأکید داشتند  های سهنظران حوزه اساساً وجود ندارد. اغلب صاحب

شدت به دنبال تخریب تصویر خدمت  ای و فرهنگی معاند و ضدانقالب بههای رسانهکه جریان

های منفی و غیرواقعی از خدمت سربازی در جامعه بسیار رواج ی هستند و اتفاقاً روایتسرباز

نظران حوزه نظامی بر این مساله تأکید داشتند که در حال حاضر  یافته است. البته صاحب

رسانی و تبلیغات صورت پذیرفته است، اما اقدامات صورت  اقدامات خاصی در خصوص اطالع

متناسب با نیازها و براساس ساختارهای ارتباطی امروزین صورت نگرفته گرفته کافی نبوده و 

رفت یا اساساً به جامعه مخاطب نرسیده است و  گونه که انتظار می است. بنابراین پیام ارسالی آن

 یا اگر رسیده ناقص و یا مطلوب نبوده است.

نگی با اقشار مختلف شود مسئولین امر در ارتباط تنگات با توجه به نتایج فوق پیشنهاد می

ها پرداخته و نکات جذاب خدمت  ویژه جوانان و مشموالن به شناسایی نیازهای آن جامعه به

تعامل »، «ایرویکردی شبکه»ها بازیابی کنند. سپس با اتخاذ  سربازی را از کانون توجه آن

جامعه رواج  دار درهای دنبالهصورت روایت های جذاب را به این مؤلفه« غیراجباری»و « محور

دهند. بازسازی تصویر عمومی و مطابق واقع از خدمت سربازی و همچنین ساخت و ارائه روایت 

کارگیری نیروهای  جذاب از آن کاری تخصصی و تکنیکی است که نیازمند مشاوره و به
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شورا یا کارگروه با عنوان پیشنهادی یک متخصص و باتجربه است. بر همین اساس تشکیل 

متشکل از برخی از جامعه شناسان، اصحاب رسانه، فعاالن فضای مجازی و « رسانه ارتباطات و»

رسد. براین اساس پیشنهادهای خاص این تصمیم سازان حوزه نظامی امری ضروری به نظر می

 اند از: پژوهش برای ساخت یک یا چند روایت جدید و جذاب از خدمت سربازی عبارت

 ای مسئولین خدمت سربازی؛ رسانههای ارتباطی و  ضرورت تغییر سیاست

ای منسجم و فراگیر برای ترمیم و بازسازی  ضرورت اتخاذ یک راهبرد ارتباطی و رسانه

بایست حاوی  کانال ارتباطی و تعامل دوطرفه با افکار عمومی جامعه، این راهبرد می

 های زیر باشد؛ ویژگی

 توسط تمام نیروهای مسلح(، شده انسجام و یکپارچگی: در قالبی واحد و راهبری پذیرفته 

 های ملی و گسترده در تمام نقاط کشور(،فراگیری: متشکل از شبکه 

 های اجتماعی، رسان کارگیری فضای مجازی و پیام متناسب با نیازها و امکانات روز: مانند به 

 منظور افزایش ضریب پذیرش آن توسط مردم و جامعه هدف، دوطرفه و تعاملی: به 

 ور در تمام اشکال ارتباطی مانند سینما و تئاتر، شعر و موسیقی، کتاب و جانبه: متبل همه

های فرهنگی و تبلیغاتی مانند صداوسیما و وزارت ارشاد، آموزش و پروش و  مقاله و ارگان

 مساجد.

  متشکل از برخی از جامعه « ارتباطات و رسانه»تشکیل یک شورا یا کارگروه با عنوان

 ن فضای مجازی؛شناسان، اصحاب رسانه، فعاال

 بار(؛ تشکیل جلسات مرتب این شورا )حداقل ماهانه یک 

 گیری از سربازان متخصص رسانه و  اندازی بازوی اجرایی این شورا با بهره تعریف و راه

 ارتباطات؛

  همکاری تنگاتنگ سازمان نظام وظیفه عمومی )یا میز سرباز ستاد کل نیروهای مسلح( با

ای برای تولید محتوای جذاب، مثبت و واقعی از  و رسانه های فرهنگی نهادها و ارگان

 خدمت سربازی؛

 های خصوصی، شبکه سربازان، و یا بازوی  حضور فعال در فضای مجازی از طریق شرکت

 «.ارتباطات و رسانه»اجرایی شورای 
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 شوندگان ضمائم: لیست مصاحبه

 
کد 

 شونده مصاحبه
 حوزه تخصصی

 سوابق مرتبط

0 P01 آموزی سربازی رتبه قرارگاه مهارت مسئولین عالیاز  نظامی 

2 P02 نظامی 
رتبه سازمان وظیفه عمومی و کمیته فرهنگی  از مسئولین عالی

 آموزی سربازی قرارگاه مهارت

9 P03 رتبه سازمان نظام وظیفه عمومی از مسئولین عالی نظامی 

0 P04 ناجارتبه سازمان وظیفه عمومی و  از مسئولین عالی نظامی 

7 P05 از روسای سابق سازمان وظیفه عمومی نظامی 

1 P06 آموزی سربازی رتبه قرارگاه مهارت از مسئولین عالی نظامی 

1 P07 آموزی سربازی رتبه قرارگاه مهارت از مسئولین عالی نظامی 

3 P08 نظامی 
رتبه مرکز تحقیقات کاربردی سازمان وظیفه  از مسئولین عالی

 عمومی

3 P09 دانشگاهی 
آموزی کارکنان  از مسئولین برگزاری همایش ملی مهارت

 وظیفه

01 P10 عضو هیئت عملی دانشگاه تهران-دکتری ارتباطات دانشگاهی 

00 P11 عضو هیئت عملی دانشگاه تهران-دکتری ارتباطات دانشگاهی 

02 P12 دانشگاهی 
عضو هیئت عملی دانشگاه تهران و فعاالن موسسه مطالعات 

 اجتماعی دانشگاه تهران

09 P13 دانشگاهی 
عضو هیئت عملی دانشگاه عالمه طباطبایی، از مسئولین سابق 

 معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

00 P14 علمی دانشگاه تهران خبرنگار پیشکسوت و عضو هیئت ای رسانه 

07 P15 ای رسانه 
سابق  علمی دانشگاه صداوسیما و مسئولین عضو هیئت

 اطالعات و اخبار شبکه خبر

01 P16 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته هنر در دانشگاه هنر تهران ای رسانه 

 

  



  1100فصلنامه علمی جامعه، فرهنگ و رسانه / سال دهم/ شماره سی و نهم/ تابستان  121

 

 

 منابع

 ( .0931انوشه، مرتضی .)های کالن خدمت وظیفه عمومی از اسناد باالدستی استخراج سیاست ،

 تهران: دفتر تحقیقات کاربردی سازمان وظیفه عمومی ناجا.

 ( .0930ترابی، یوسف، نادری، امیر، و محبوبی منش، حسین .) نظام وظیفه عمومی در ایران، مسائل

 های مجلس شورای اسالمی. ، تهران: دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشو پیشنهادها

 ( 0930خبر آنالین« .)ترین عامل نارضایتی جوانان از  در نظرسنجی دانشگاهیان بررسی شد؛ مهم

 ، 0930خرداد  01، خبرگزاری خبر آنالین، «؟سربازی چیست

khabaronline.ir/news/421434 :90/19/0933، تاریخ دسترسی به سایت. 

 ( .0930ربیعی نیا، بهمن، علی حسینی، علی و مهدیان، حسین« .) بررسی تأثیرگذاری دوره

ی ها مجله پژوهش، «های همبستگی اجتماعی ارتش بر شاخص 10آموزشی سربازی در مرکز 

 .002-010، سال ششم، شماره چهارم، صص راهبردی امنیت و نظم اجتماعی

 ( .0931رجوعی، مرتضی، و شیعه زاده، الهه« .) تعیین معیارهای جذابیت بازار و انتخاب بازار

 .02-7، شماره پنجم، صص تحصصی گروه مدیریت دانشگاه امام رضا )ع(-فصلنامه علمی، «هدف

 ( .0931زاده کمند، محمدجواد« )سایت تحلیلی ، «اجرای طرح خوشایند سازی خدمت سربازی

، )آخرین بازدید: /https://www.asriran.com/fa/news/52903، 0931مهر  9، خبری عصر ایران

03/10/0933.) 

  )سایت رسمی  ، وبخوشایند سازی محیط خدمت سربازیسازمان قضایی نیروهای مسلح )بی تا

-http://www.imj.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=f03e79d2 سازمان قضایی نیروهای مسلح:

b0ab-4eea-b365-95e291c7184a :(.03/10/0933، )آخرین بازدید 

 ( .0933سجودی، فرزان و رودی، فائزه« .) بررسی تحول روایت: از روایت کالسیک تا روایت

 .010-077اره چهارم، ، دوره اول، شمهای زبان و ادبیات تطبیقی فصلنامه پژوهش، «مدرن پست

 ( .0931سلطانی فر، محمد« .) مخالفان دیجیتالی خدمت سربازی؛ تحلیل محتوای مطالب مخالفت

-023، صص 93، شماره نامه نظم و امنیت انتظامی پژوهش، «با خدمت سربازی در فضای مجازی

070. 

 ( .0931سید امامی، کاووس .)فسیری و انتقادیگرا، ت پژوهش در علوم سیاسی؛ رویکردهای اثبات ،

چاپ دوم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و انتشارات دانشگاه امام صادق 

 السالم(. )علیه

 ( .0930سینایی، وحید« .) بررسی نگرش دانشجویان به نظام وظیفه؛ مطالعه موردی دانشجویان

 ، شماره اول.پژوهشنامه علوم سیاسی، فصلنامه «دانشگاه فردوسی مشهد
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 ( .0937شایگان، فریبا« .)های افزایش منزلت اجتماعی سربازان از دیدگاه مردم شهر تهران روش" ،

 .21-1، سال هشتم، شماره دوم، صص فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران

 ( 0939شایگان، فریبا و زاده کمند، محمدجواد )" بررسی میزان برخورداری سربازان نیروی

فصلنامه ، "یند ساز خدمت سربازی و مقایسه آن با سربازان ارتش و سپاهانتظامی از عوامل خوشا

 .13-19، صص 19، شماره های دانش انتظامی پژوهش

 آموزی کارکنان وظیفه برگزاری اولین همایش ملی مهارت(. »0931اهلل. ) طباطباییان، سید حبیب» ،

 .90/19/0933یت: ، تاریخ دسترسی به سا0931اسفند  09، خبرگزاری دانشجویان ایران

 ( .1397طلوعی اشلقی، عباس .)های تأثیرگذار بر  طراحی مدل پویای تحلیل و ارزیابی مؤلفه

آموزی  ، تهران: پژوهشکده مطالعات فناوری و قرارگاه مرکزی مهارتجذابیت خدمت وظیفه عمومی

 کارکنان وظیفه.

 ( .01-0931فرحی، سید مهدی  .)سایت ، «آموزی سربازان ای برای مهارت مرحله 0طرح »آبان

 .23/19/0933، تاریخ دسترسی به سایت: 0931آبان  01، خبری مشرق

 ( .اجبار تراشیدن موی سر در سربازی برداشته شد0933کمالی، موسی )» ،21، خبرگزاری ایسنا 

 (.03/10/0933، )آخرین بازدید: r/news/98042010482https://www.isna.i، 0933تیر 

 ( )الگوی مطلوب نظام خدمت ( 0931مرکز تحقیقات راهبردی ستاد کل نیروهای مسلح )میز سرباز

، تهران: مرکز تحقیقات راهبردی ستاد وظیفه عمومی مبتنی بر تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا

 میز سرباز و خدمت سربازی.کل نیروهای مسلح، گروه منابع انسانی، 

 ( .0930نوری، مرادعلی و رضائی راد، مجید« .) نقش فرماندهان انتظامی در پیشگیری فرار از

، سال دهم، شماره دوم، صص های مدیریت انتظامی فصلنامه پژوهش، «خدمت کارکنان وظیفه
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