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 چكيده

هدف، راهبرد و  ت،يانداز، رسالت، مأمورچشم نيي(شامل تع يسرباز دهيتعامل با پد يبرا ينظام يدر قوا يبرنامه راهبرد نيتدو

 افتهيمنظم و سازمان يتالش ،يبرنامه راهبرد نياست. تدو يبه خدمت سرباز ينظام يو نگرش بلندمدت قوا دگاهيد نيبرنامه) مب

چه  ست،ي) چيگريد تيهر موجود ايسازمان ( كهنياست كه به موجب آن، ا ياياديبه اقدامات بن تو مبادر هامياتخاذ تصم يبرا

 دهنديپرسش پاسخ م نيبه ا ينظام يبرنامه، قوا نيا نيمشخص خواهد شد. در واقع، با تدو دهديرا انجام م يو چرا امور كنديم

مطلوب  يآن، سرباز است، خروج يكه ورود ميريدر نظر بگ يستميس دمانن يدگرا به سا فهيو اگر دوران خدمت وظ ستيكه سرباز ك

در  يانيبرنامه، نقش شا نيا يو اجرا نيتدو رسدي. به نظر مابنديدست  يقصد دارند به آن خروج ينديچه فرا يو ط ستيآن چ

زرهي زاهدان مي باشد،روش تحقيق 188.هدف تاثيربگارگيري افسران وظيفه در پيشبرد اهداف تيپ رفع مسائل مطروح داشته است

استفاده شده است.نتايج حاكي AHP ومدل  spssدر اين مقاله توصيفي وتحليلي است.براي تجزيه وتحليل اطالعات ازنرم افزار 

تصادي تاثيربسزايي دارد.ازيك سو صرفه جويي در آموزش ازآن است كه بكارگيري افسران وظيفه در رشد توان نظامي وفني واق

زرهي درتوان فني واشتغالزايي و ارائه طرح اقتصادي 188سربازان و ازطرف ديگرخودكفايي و حتي نقش سازنده افسران وظيفه تيپ 

ادي و قطب علمي گردد، زرهي با طرح اقتصادي مي تواندتبديل به مركزاقتص188درراستاي اقتصاد مقاومتي نقش بسزايي دارد.تيپ 

بازيابي توان دفاعي درمرز و مناطق محروم شهري وروستايي را توسعه دهد.فرماندهان باتجربه و افسران متخصص يك فرصت 

  طاليي براي اين قطب فني جنوب شرق است

زاهدان ي،زره188 پيت ،اهداف ،شبرديپ ،فهيافسران وظ ي،ريبگارگ واژگان كليدي:  
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 مقدمه 

 نينفر از شاخ زر ونيلياز صد و چهل م شي.بگردديكهن و صاحب تمدن در جهان محسوب م يهااز جمله ملت رانيملت و كشور ا

)؛ اما ملت به مفهوم كهن آن منظور نظر پژوهش 12: 1378(ورجاوند،  نديگويسره سخن م يقاره هند به زبان فارستا شبه هيدر ترك

 فيتعر نيموردنظر است. مطابق ا د،يدر اروپا آغاز گرد جدهميمدرن آن، كه از تحوالت قرن ه ومبه مفه  بلكه ملت ست،يحاضر ن

 نيمشترك و اراده عموم ملت به ا خيتار كيفرهنگ و  كيوارث  ،يجماعت متشكل از موجودات انسان كيملت عبارت است از «

باشد و موظف  ياراده عموم نيا لهيوس ايدولت ابزار  كنند و يمشابه زندگ يمشابه و در داخل مرزها نياست كه با هم تحت قوان

 نيو همچن يسازملت نديبر فرا قي). در پژوهش حاضر تمركز تحق220: 1380 ،ي(دالكامپان» مرزها باشد يو نگهدار نيقوان ليبه تحم

است. مقاله،  دهيانجام رانيدر ا يسازچگونه به ملت يخدمت سرباز يگذاراستياست. س رانيدر ا يخدمت سرباز يگذاراستيس

 يو چگونگ دندياز آن برخوردار گرد يخدمت سرباز يگذاراستيبا س انيرانيملت به مفهوم مدرن را كه ا فيحلقه مفقوده تعر

طرح مسئله و  ق،ياز تحق ياتيكل حيضمن تشر قيدر مقدمه تحق نيبنابرا د؛ينمايم نييرا تب ديجد فيتعر نياز ا يبرخوردار

معاصر  خيدر تار انيرانيا ياستيس ميبه تقو يو خدمت سرباز يسازورود مسئله ملت ي. چگونگگردديم ضاحيا شپژوه يشناسروش

. ديآغاز گرد سيروس و سپس انگل يم با فشار نظام1800و نفوذ غرب از  ريدارد. بحران تأث يقيربط وث رانيو نفوذ غرب در ا ريبه تأث

 يخدمت سرباز يگذاراستيس نيارتش متصور بود؛ بنابرا يانسان يروين يهااستيدر س فقط با تحول رانيا يليچهره ارتش ا رييتغ

خدمت  يگذاراستيس ريتأث تي. اهمديگرد ليتبد ياستيمسئله س كيبه  يرانيا سازانميو تصم رانيگميتصم يبرا ديجد تيدر وضع

است و  يجهان ديجد طيدر شرا يرانيجامعه ا ياجتماعاز آنجاست كه هم مرتبط با انسجام  رانيدر ا يسازملت نديبر فرا يسرباز

شهروندان در  يريپذو جامعه تيها عموماً به دنبال تربدولت ني. همچندينمايم نييرا تب رانيمفهوم مدرن ملت در ا نيهم تكو

 تيشهروندان و ترب يريپذو جامعه تيبا ترب يخدمت سرباز رسديحاكم هستند. به نظر م ياسينظام س يهااهداف و ارزش يراستا

 نيبنابرا رساند؛يمدد م يو انسجام اجتماع تيامن جاديها را در ادر مقابل قانون و دولت، حكومت ريپذتيو مسئول عيمط يشهروندان

  .برخوردار است تياز اهم يسازملت نديفرا يدر راستا يخدمت سرباز يگذاراستياز س يخيتار ينييتب
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  بيان مسئله

دارند  يبه پرورش نظام ازيو توانمند و فعال هستند كه ن كيانرژ يروين كيهستند كه اعتقاد دارم  ييروهاينظام ن نياجوانان برومند 

پرورش   يبه درست يو نظام يجوانان دارند را در مراكز آموزش فرهنگ نيكه ا يو قوه خالق يانرژ ميمضمون كه اگر ما بتوان نيبه ا

 ستين وريپا ينظام كينقش آن ها كمتر از  يي، معتقد هستم در حوزه ها مياهداف را براشون مشخص كن ميانو بتو ميبده ينظام

 ديمشهود است ، البته نبا اريجا بس نيدر ا ينيد ينقش خانواده و مخصوصا نقش باورها عتايدارد طب يا هيروح نيافسر جوان چن كي

كرد . سرباز در همه دوران به عنوان  شيسخت اجرا طيوخت و در آن شراآم يرا به خوب يرزم يجوان آموزش ها نيغافل شد كه ا

 نيسرزم نينقاط ا يو دفاع از كشور در تمام تيامن نيدر تام فهيسربازان و كاركنان وظ زيدوران ن نيشد و در ا يعرفمقتدر م يروين

گذارد هاي مختلف زندگي فرد، اثر ميزمينهخدمت سربازي، رويداد انتقالي مهمي است كه در  كنند. يم ينيپهناور نقش آفر

)MacLean & Elder, 2007تواند در عملكرد و سالمت ). قرار گرفتن در چنين شرايطي غالباً با فشار و نگراني، توأم است و مي

توان به ها ميآنشوند كه از ). همچنين، سربازان با مشكالت مختلفي مواجه مي1385رواني افراد، اثر بگذارد (فارسي و همكاران، 

هاي حمايتي، جدايي از دوستان، انضباط زياد و اجباري و تغيير تغذيه و برنامه خواب اشاره كرد جدايي از خانواده و نظام

كند ). در واقع، خدمت سربازي با تغيير شرايطي همراه است كه نياز به تغيير رفتار را ايجاب مي1384چي، آشتياني و سجاده(فتحي

هاي مختلف در اماكن نظامي، دور هاي مختلف و خانواده)؛ زيرا سربازان از مناطق مختلف، با فرهنگ1386د و همكاران، بن(پنجه

 ).1390كنند (آقاپور و مصري،پذيري را آغاز ميشوند و مرحله جديدي از زندگي و مسؤوليتهم جمع مي

جوامع است كه بقا و تداوم جامعه به وجود آن بستگي دارد. دنياي  بديلهاي اصلي و بياز سوي ديگر، نيروي انساني، جزء سرمايه

وري و در نهايت كيفيت زندگي نيروي كند كه جوامع با تدوين برنامه مناسب، نسبت به ارتقاي كارايي و بهرهمتغير امروز ايجاب مي

موضوع مهمي در  -هم از نظر اجتماعي و هم از نظر امنيتي و دفاعي -هاي اخير، خدمت سربازي در سال،انساني خود، اقدام كنند 

سطح جامعه و نهادهاي حكومتي است. از سويي با توجه به تهديدات امنيتي، وجود نيروهاي نظامي آماده، ضروري است و از سوي 

تر در جامعه هستند و تمايل كمتري به سربازي به دنبال حضور سريعكند كه جوانان ديگر، شرايط اجتماعي و اقتصادي ايجاب مي

ها معنا كنند و به آنهاي خود را از محيط، تنظيم و تفسير ميها و برداشتنشان دهند.ادراك، فرايندي است كه افراد طي آن، پنداشت

: 1381ع ادراك، بستگي دارد (ايرواني و خداپناهي، تواند با واقعيت عيني، متفاوت است اما رفتار به نودهند و اگرچه ادراك ميمي
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گذارد تحقيقات كمي هاي مختلف زندگي فرد، اثر مي). در حالي كه خدمت سربازي، رويداد انتقالي مهمي است كه در زمينه10

هست بيشتر در زمينه  چهشان شده است و آنها به اين دوره از زندگيها از آن و نگرش آندرباره تجربه سربازان و نوع ادراك آن

جا كه يكي از اهداف كشور از تقنين خدمت نظام وظيفه، تأمين امنيت پايدار مسائل جسمي و رواني سربازان است. در واقع، از آن

ها هايي دارد كه بايد در بافت مديريت كالن اجتماعي به آناي اجتماعي، آسيبرسد سربازي فعلي به منزله مسألهاست به نظر مي

شود و شامل موقعيت عيني و يا ه شود. مسأله اجتماعي، وضعيتي است كه به نظر تعدادي از افراد جامعه، مايه سختي تلقي ميتوج

توان با بررسي اين پديده اجتماعي از تر مي). به عبارت صحيح774: 1384تفسير ذهني از وضعيت اجتماعي است (گولد و كولب، 

ربط پرداخت و با تالش براي رفع اين مسائل در مسير افزايش امنيت پايدار، گام از مسائل ذي ديد سربازان به شناخت ادراك آنان

جا كه گروه مؤثري از سربازان را افراد داراي تحصيالت با عنايت به ارتقاي سطح سواد دانشگاهي جامعه و به تبع، از آن،برداشت

اي كه ايشان از دوره سربازي دارند اهميت زيادي دارد زيرا تجربه دهند درك صحيح ماهيت سربازي با توجه بهتكميلي تشكيل مي

شود. عالوه بر اين، اهميت بررسي تجربه ريزي براي رفع آن، ممكن ميها از ديد خودشان، شناخته و برنامهمسائل و مشكالت آن

سال سن (دارندگان  24اين افراد حداقل با  شود. اغلباين دسته از افراد از خدمت سربازي تا حدودي از شرايط ويژه ايشان ناشي مي

شوند و بنا به افزايش سن و سطح سواد با سال سن (دارندگان مدرك دكتري) وارد اين دوره مي 28ارشد) يا مدرك كارشناسي

فراد، مديران موضوعاتي مانند اشتغال، ازدواج، همسر و فرزند و استقالل اقتصادي مواجه هستند. ضمناً اگر بپذيريم كه اغلب اين ا

 نيرابطه ب يبررسباعنوان  )1392 ،ي و همكاران(محموددرتحقيقييابدآينده كشور هستند بررسي تجربه ايشان، اهميت بيشتري مي

 ينامشهود يها ييرا اغلب تحت عنوان دارا يفكر ي هيسرماي،در خدمت مقدس سرباز فهيو مشاغل سربازان وظ يفكر هيسرما

) يفكر هيدانش (سرما نيسازمانها به كار گرفته شود. بنابرا داريپا يرقابت تيمز يبرا يد به عنوان منبعتوان يكنند كه م يم فيتوص

بر دانش است  يكه مبتن ياقتصاد رامروز شده است .د يدر اقتصاد جهان يكيزيو ف يمال هيسرما نيگزيجا يسرما نيبه عنوان مهمتر

منابع  نيا تيرياش درمد ييسازمان به توانا تيشود و موفق ياستفاده م يارزش سازمان شيبه منظور خلق و افزا يفكر هيازسرما

در خدمت  فهيو مشاغل سربازان وظ يفكر هيسرما نيرابطه ب يمقاله بررس نيهدف از نگارش ا ليدل نيدارد. به هم يبستگ ابيكم

پرداخته شده  يفكر هيسرما خچهيازتار يمختصر انيو ب يفكر هيمفهوم سرما يمنظور ابتدا به بررس نيباشد. به ا يم يسرباز مقدس

 نيا يبعد يپرداخته شده است. در قسمتها يمختلف با توجه به فواصل زمان شمندانياز منظر اند يفكر هيسرما فيو سپس به تعر
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ارائه شده  ياصل زمانفو بيمختلف به ترت شمندانيدهنده آن از اند ليتشك ياجزا يفكر هيسرما زا يمتفاوت يها يمقاله دسته بند

شده  ميتقس يمشتر هيو سرما يساختار هيسرما ،يانسان هيبه سه بخش سرما يفكر هيها سرما يدست بند نياست، كه در اغلب ا

آن  يمشاغل قابل تصد و ي). سپس خدمت مقدس سرباز1394 ،يو دهقان ي(شهباز داده شده است حيتوض كياند كه درباره هر 

كند مورد مطالعه  اريكمك بس يو بهره ور ييكارا شيدانش و افزا ميتواند به سازمانها در خلق و تسه يكه م فهيتوسط سربازان وظ

. هدف اين تحقيق بررسي بكارگيري افسران وظيفه درپيشبرد پرداخته شده است يفكر هيآن با سرما يرابطه  يقرار گرفته و به بررس

  زرهي زاهدان است 188اهداف تيپ 

  تحقيق ضرورت واهميت

در استفاده  يبهره ور شيافزا ،ياقتصاد مقاومت كياست كه مطابق بند  يبهره ور شيها و افزا نهيكاهش هز ياز اركان اقتصاد مقاومت

اهداف  نيبه ا ديچگونه با كهنيا يبه اهداف مشترك است؛ ول يابيدر جهت دست يجمع يازهاي شده است. دهيد يانسان هياز سرما

است  ييهاباورها، اعتقادات، تفكرات و ارزش ي. انسان داراگردديمبر يجمع يهاشوند، به باور يبندو چگونه اهداف صورت ديرس

است؛  ازهايبه ن ييبه اهداف، پاسخگو يابيدست يشرط اساس ن،يبنابرا سازد،يرا م خود ناآگاهانه، جامعه ايها آگاهانه كه بر اساس آن

ها كه بدون آن يااست؛ به گونه يجمع يهااز باور يبرخوردار ،يانسان يطلببه اهداف مشترك با توجه به منفعت دنيرس ياما برا

 ياحساس تعهد و همبستگ ،ياجتماع تيعنوان هو ريز ياجتماع يهاشيباورها و اعتقادات و گرا ني. اانجامدينم يجامعه به همبستگ

را كاهش و  يخواهخود يةكرده و روح تيوضع در قبال جامعه و گروه احساس مسؤول نيا . افراد دردهديبه هنجارها شكل م

و  گرانيبا د رتباطنسبت با ا تياحساس رضا جه،يمشترك به تعهد و در نت تياحساس مسؤول ني. ادهنديم شيرا افزا يدگرخواه

سال در  50تا  40در حدود  يادر بازه ياتمام دوران سرباز كشور هستند كه پس از نيسازان ا ندهيسربازان جوان، آانجامديجامعه م

 ،در بهبود اقتصاد كشور داشته باشد يموثر ارينقش بس توانديها مآن يمهارت هيبن تيتقو نيدارند، بنابرا تيچرخه كار كشور فعال

و  قيبا شناخت بهتر عال ترنييپا نيشروع شود و افراد از سن يطرح از دوران نوجوان نيدر دست اجراست تا ا ييهايزيبرنامه ر

داشته  يباالتر يبازده شوند،يو بازار كار م يوارد دوران سرباز يمورد عالقه خود شوند و وقت يكار يهاها وارد حوزهاستعداد

  باشند
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وش تحقيقر  

خاطراز  نيباشد. به ا يم يهمبستگ-يفيداده ها از نوع توص يو از نظر جمع آور ياديپژوهش از نظر هدف بن نيا قيروش تحق

 كارشناسانشامل  قيتحق نيا يشود.جامعه آمار يم دهيسنج ريدو متغ نيب يروش استفاده شده است كه در آن رابطه وهمبستگ نيا

ه با استفاده از فرمول باشد ك يم كارشناسان كارگزينينفر از  20شود.نمونه حاضر شامل  ينفر را شامل م 22باشند و  يم سازماني

پژوهش از  االتوس يبررس يساده استفاده شده است.برا يتصادف يرياز روش نمونه گ قيتحق نيبه دست آمده است. در ا كوكران

با كمك نرم افزار  رسونيپ يهمبستگ بيو ضر يتك نمونه ا يت يآمار استنباط AHP ,SPSS  وامل انتصاب جهت اولويت بندي ع

استفاده شدمديران   

 تحليل استنباطي 

  زرهي188بهره وري سربازان متخصص تيپ يهامؤلفه يبند تيو اولو ييشناسا    tآزمون -1جدول 

 sig درجه آزادي t ميانگين فرضي انحراف معيار ميانگين متغير

3/26 تعهد  577/4  33 692/25  19 001/0  

 

با توجه به اينكه  كوچكتراست33مي باشد كه از ميانگين فرضي 577/4با انحراف معيار3/26 تعهدباتوجه به جدول فوق ميانگين 

t زسطح ميانگين ا تعهدمعناداري مي باشد بنابراين مي توان  پذيرفت كه 001/0درسطح 19با درجه آزادي 692/25به دست آمده 

 پايين  تراست

  يزره188پيسربازان متخصص ت يبهره ور يهالفهمؤ يهامؤلفه يبند تيو اولو ييشناسا    tآزمون -2جدول 

 sig درجه آزادي t ميانگين فرضي انحراف معيار ميانگين متغير

3/26 پشتكار و تالش  577/4  33 692/25  19 05/00  

وچكتراست با توجه ك33 يفرض نيانگيباشد كه از م يم577/4اريبا انحراف مع3/26پشتكار و تالش  نيانگيباتوجه به جدول فوق م

t نكهيبه ا كه پشتكار و  رفتيتوان  پذ يم نيباشد بنابرا يم يمعنادار001/0درسطح 19 يبا درجه آزاد692/25به دست آمده 

تراست  نييپا نيانگيتالش ازسطح م  
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يزره188پيسربازان متخصص ت يبهره ور يهامؤلفه يهامؤلفه يبند تيو اولو ييشناسا -3جدول   

مستقلمتغير  وابسته متغير   

 افزايش توان جنگ نرم

 سربازان متخصص

264/0 ضريب همبستگي  

000/0 سطح معني داري  

 19 درجه آزادي

 

سطح معناداري  مي باشد با توجه به اينكه263/0ي هايستگيشابا  رانيمدباتوجه به يافته هاي جدول مقدارضريب همبستگي 

رابطه  گ نرمتوان جن شيافزا و سربازان متخصص باشد بنابراين مي توان پذيرفت بينكوچكتر مي 05/00از 263/0بدست آمده 

 وجودارد

 بخش دوم اولويت بندي شاخص

رشد و توسعه مناطق محروم  ، توان اقتصادي، توان فني،  نگرش تخصصي، توان نظامي ،پشتكار و تالش ، تعهد  قيتحق نيدر ا

   .مدنظر قرار گرفته شده است يها نهيموثر بر گز يبه عنوان شاخص ها زرهي188تيپدر

   :گردد ياشاره م ريبه طور مختصر در ز AHP روش مراحل

   يدرخت سلسله مراتب ليتشك . 1

   ها برحسب شاخص ها نهيشاخص ها و گز يزوج ساتيمقا سيماتر ليتشك . 2

   )يحساب نيانگيوزن م نييموجود (براساس روش تع يزوج سهيمقا يها سيمحاسبه وزن ماتر . 3

  ها  نهيگز ييمحاسبه وزن نها . 4
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يزره88پيدرت فهياقسران وظ يريبكارگ يبند تيو اولو ييشناسا يشاخص ها -1نمودار  

 

 

 

يزره88پيدرت فهياقسران وظ يريبكارگ يبند تيو اولو ييشاخص هاي شناسا-4جدول   

A  پشتكار و تالش 

B  رشد و توسعه مناطق محروم 

C تعهد 

D  ياقتصادتوان اقزايش  

E  يتوان فنافزايش  

F ينگرش تخصص  

G  يتوان نظامافزايش  

هاي تحقيقمنبع: يافته                             

زمينه استفاده  ها از نظرات كارشناسي افراد متخصص در اين) و اهميت آنA=aijها (براي تعيين ماتريس مقايسه دودويي شاخص

  شده است.
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 هازوجي شاخصماتريس -5جدول 

هاشاخص  A B C D E F G 

A 1 1.2 2 3 2 3 2 

B 1.2 1 2 2 1.5 1.5 3 

C 2 2 1 3 1.2 1.6 1.4 

D 3 2 2 1 1.3 1.9 3 

E 1.2 3 2 3 1 4 4 

F 1.2 2 1.5 1.3 4 1 3 

G 1.4 2 2 1.2 5 3 1 

∑ 11 13.2 12.5 14.5 16 15 17.4 

هاي تحقيقمنبع: يافته                

 

  ها به صورت زير به دست آمده است:ماتريس زوجي (دو به دويي) شاخص

شود تا اهميت نسبي هر عنصر نسبت به عناصر ديگر استفاده مي 9تا  1الزم به ذكر است كه براي پر كردن اين ماتريس، از مقياس 

  .مشخص شود

  هاكميتي ساعتي براي مقايسه دو دوئي گزينه 9مقياس  -6جدول 

امتياز(شدت 

 ارجحيت)
8و  6و  4و  2 9 7 5 3 1  

 ترجيح بيشتر كمي مرجح ترجيح يكسان تعريف
ترجيح خيلي 

 بيشتر
 كامالً 

ترجيحات بينابين 

هاي (وقتي حالت

 ميانه وجود دارد)
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را به كنيم براي اين منظور، مقدار هر ماتريس ها، مقادير آن را به هنجار ميپس از تشكيل ماتريس مقايسات زوجي براي شاخص

كنيم.جمع ستون مربوطه تقسيم مي  

 هاي نسبيها و وزنهنجار شده مقايسات زوجي شاخصماتريس به -7جدول 

هاشاخص  A B C D E F G 

A 0.090 0.090 0.160 0.206 0.125 0.2 0.114 

B 0.109 0.075 0.160 0.137 0.093 0.1 0.172 

C 0.181 0.151 0.080 0.206 0.075 0.106 0.080 

D 0.272 0.151 0.160 0.068 0.081 0.126 0.172 

E 0.109 0.227 0.160 0.206 0.062 0.266 0.229 

F 0.109 0.151 0.120 0.089 0.250 0.066 0.172 

G 0.127 0.151 0.160 0.082 0.312 0.2 0.057 

هاي تحقيقمنبع: يافته                

هااصل سازگاري منطقي قضاوت  

در اين مرحله بايد نرخ ناسازگاري محاسبه شود تا مشخص  .دهيمها (الف، ب، ج، ...) انجام ميرا براي همه گزينهحاال همين مراحل 

ها شود كه آيا بين مقايسات زوجي ما سازگاري وجود دارد يا خير. در اينجا فقط نرخ ناسازگاري را براي مقايسات زوجي شاخص

  آيد:    از رابطه زير به دست مي I.Rا از نظر هر شاخص بايد انجام شود. نرخ ناسازگاري هكنيم عمليات مشابهي براي گزينهحساب مي

                                                  

  شود:): زير استخراج مي13-5): از جدول جدول (I.Rنرخ ناسازگاري(

  جدول استاندارد محاسبه نرخ ناسازگاري -8جدول 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N 

45/1  45/1  41/1  32/1  24/1  12/1  9/0  58/0  0 0 
 

.....

...
...

RII

II
RI =

RII ....
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هاي تحقيقمنبع: يافته                

باشد. از آنجا كه مي 04/0، نرخ ناسازگاري در پژوهش موجود expert choiceافزار انجام گرفته در نرم  بنابراين طبق محاسبات

  سازگاري قابل قبولي وجود دارد.است، پس در مقايسات زوجي،  1/0تر از كوچك 04/0

 

  expert choiceنتايج حاصل از تحليل سلسله مراتبي با استفاده از نرم افزار -2نمودار

 

هاي تحقيقمنبع: يافته                

زرهي88بكارگيري اقسران وظيفه درتيپ يبند تيو اولو ييشناسا هاي شاخصوزن معيار -9جدول   

 رتبه معيار مورد نظر

 4 ر و تالش پشتكا

 7 رشد و توسعه مناطق محروم 

 6 تعهد

 3  يتوان اقتصاداقزايش 

 1  يتوان فنافزايش 

 5  ينگرش تخصص

 2  يتوان نظامافزايش 

هاي تحقيقمنبع: يافته                

=IR

1

2

3

4

5

6

7

Inconsistency = 0.04

With 0 missing judgment
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يزره88پيدرت فهيقسران وظا يريبكارگ يبند تيو اولو ييشناسا هاي شاخص معيار وزن -3نمودار    

 

هاي تحقيقمنبع: يافته                

ه:دهد كنتايج نشان مي   

) در 0,120عيار (مرشد و توسعه مناطق محروم ، با وزن  ) در رتبه اول و شاخص0,179با وزن معيار ( يتوان فن شيشاخص افزا

گيردرتبه اخر قرار مي  

 

 نتيجه گيري

افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و قانون اساسي ، دولت بايد در زمان صلح از  147طبق اصل 

اولويت اول ما در  .جهاد سازندگي، با رعايت كامل موازين عدل اسالمي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد

شوند مي درگير آن با كه افرادي اين بنابر است	ناور محورباشد. مبحث دفاع در كشور ما، يك مبحث فاين قرارگاه، حفظ اقتدار نيروهاي مسلح مي

 .هاي الزم را داشته باشندبايد تخصص

شود، استفاده از آن نيازمند سربازان متخصص وارد سازمان نيروهاي مسلح مي S300 براي مثال وقتي سامانه مدرن و جديدي مثل

كنيم و يا حتي امكانات قديمي ما مثل توپخانه پهپاد يا موشكي فعاليت مي اي مثلهاي پيشرفته و فناورانهاست و يا وقتي ما در حوزه

خدمت سربازي از جمله راهكارهاي موجود براي تأمين  .امروز كامال مدرنيزه شده، استفاده از آنها نيازمند سربازان متخصص است

يز خدمت سربازي براي كليه اتباع ذكور در نظر هاي نظامي و انتظامي كشورهاست. در كشور ما ننيروي انساني مورد نياز در بخش
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 شود كه البته با توجه به شرايط فعلي، منظور از سربازي،سال تمديد مي 30گرفته شده و مدت آن بنا به شرايط و مصالح كشور، مدت 

 يمجموعه دارا كيدر ارتش به عنوان  بيني شده است.همان مدت دو ساله ضرورت است كه در قانون خدمت وظيفه عمومي پيش

اساس در معاونت آموزش به دنبال  ني. بر اميبه سهم خود استفاده كن يبزرگ انسان تيظرف نياز ا ديعناصر جوان با استعداد، با

 انيسربازان بعد از پا ب،يترت ني. به اميجوانان هست نيا يعموم يها يطور آگاه نيو ارتقاء سطح تخصص و هم يمهارت آموز

 تواننديسربازان متخصص م .ورود به بازار كسب و كار را دارند اياشتغال و  يبرا يشوند، مهارت يكه وارد اجتماع م يخدمت و زمان

 ،يشنا، غواص ،يرزم يهامانند ورزش ينظام يتخصص يهامناطق محروم هستند. افزودن آموزش يبرا يخدمتگزاران و مشاوران خوب

 زش،يانگ عتاًياست طب يسبب پرورش سربازان متخصص شود. گفتن توانديب است و هم مهم جذا ،ياحرفه يراندازيت اي يكوهنورد

 كيدارد.از ييربسزايتاث يواقتصاد يوفن يدر رشد توان نظام فهيافسران وظ يريبكارگ .ها دارددست برنامه نيا يدر اجرا ينقش مؤثر

 يدرتوان فن يزره188 پيت فهينقش سازنده افسران وظ يو حت ييگرخودكفايدر آموزش سربازان و ازطرف د ييسو صرفه جو

به  ليتواندتبد يم يبا طرح اقتصاد يزره188 پيدارد.ت يينقش بسزا ياقتصاد مقاومت يدرراستا يو ارائه طرح اقتصاد ييواشتغالزا

هد.فرماندهان باتجربه را توسعه د ييوروستا يدرمرز و مناطق محروم شهر يتوان دفاع يابيگردد، باز يو قطب علم يمركزاقتصاد

 جنوب شرق است يقطب فن نيا يبرا ييفرصت طال كيو افسران متخصص 

  راهكار

  ايجاد كارگاهي توليد صنعتي قطعه سازي

  ايجاد كارگاه توليدي شيرينجات

  ايجاد نانوايي صنعتي وسنتي براي پخش عمده شهري 

  ايجادگلخانه توليد نهال

  تحت پوشش ارتشايجاد ستادمحروميت زدايي براي نواحي 

  ايجادستادكارآفريني براي خودكفاشدن ازمركز

  انتقال دانش افسران وظيفه به  كاركنان پايور

  انتقال افسران وظيفه به مركز كارآفريني ارتش

  ايجادقرارگاه صنعتي و اجراي پروژه
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