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چکيده

سالیانه ،تعداد زیادی از جوانان ذکور کشور بنا بر قانون خدمت وظیفه عمومي به سربازی اعزام ميشوند.
سربازان ،در ابتدا ،دورهای آموزشي را برای فراگیری مهارتهای ضروری نظامي و عقیدتي-سیاسي
ميگذرانند و سپس ،آن را بهصورت نظامي یا غیرنظامي ادامه ميدهند .یکي از راههای تداوم خدمت
سربازی (پس از دوره آموزشي) برای سربازانِ دارای مدرك دکتری و بعضاً کارشناسي ارشد ،عضویتِ هیئت
علميِ وظیفه در دانشگاهها یا مراکز پژوهشي است .قانون تأمین هیئتعلمي (طرح سربازی) ،نقش مؤثری در
استفاده بهینه از سرمایههای علمي کشور داشته است .واضح است که خدمت وظیفه عمومي ،دارای
پیامدهایي از قبیل اجتماعي ،اقتصادی و شغلي برای سربازان است .هدف این تحقیق ،بررسي تجربه زیسته
اعضای هیئتعلمي وظیفه از دوره سربازی برای شناخت دقیق و فهم کامل پیامدهای مذکور است .رویکرد
روششناسي این مطالعه ،کیفي (پدیدارشناسي) است و از رویکرد کالیزی برای تجزیهوتحلیل اطالعات
بهدستآمده از مصاحبههای عمیق استفاده شده است .یافتههای پژوهش در  14درونمایه اصلي و 11
درونمایه فرعي دستهبندی شده است .درونمایههای اصلي عبارتاند از الف -انتظار طوالني و از دست
دادن فرصتها ،ب -تغییر قوانین و برنامهریزی ،ج -حکمراني تعریف سنتي قدرت در نیروهای نظامي ،د-
وابستگي مستقیم قوای نظامي به حکومت ،هـ -ضعف در برنامهریزی کالن ،و -بستر ظهور ناهنجاریهای
رفتاری ،ز -فقدان انعطاف در تعامل ،ح -عدم ارتقای مرتبه علمي ،ط -ادراك عدم امنیت شغلي و ابهام
درباره آینده ،ی -ادراك تبعیض ،ك -رعایت نشدن شأن و جایگاه اجتماعي ،ل -ادراك بياعتمادی ،م-
مشکالت خروج از کشور و ن -احساس رهاشدگي و آزادی.
واژگان کليدي

سرباز ،سربازی ،عضو هیئتعلمي وظیفه ،پدیدارشناسي
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مقدمه
1

حدود یکسوم جامعه امروز ایران را جوانان تشکیل ميدهند که بر اساس قوانین جاری و
بهمنظور نگهباني و صیانت از نظام جمهوری اسالمي ،هرساله تعداد زیادی از ایشان به خدمت
سربازی ،گسیل ميشوند (حاجي امیني و همکاران ،1831 ،ص .)212خدمت سربازی ،در ابتدا،
دارای ماهیتي کامالً نظامي بود اما با تغییر شرایط اجتماعي ،این دوره را -پس از طي دوره

آموزشي -ميتوان به صورتهای دیگری مانند امریه هیئتعلمي گذراند.2

در دوره آموزشيِ سربازی ،شرایط نظامي بر زندگي فرد حاکم ميگردد که همراه با سختي ،نظم
دقیق ،دوری از خانواده ،گرما و سرما ،بيخوابي و ...است (فتحي و سجادهچي ،1834 ،ص)144؛
ازاینرو ،همواره برای سربازان و خانوادههایشان ،دلهره و اضطراب را به همراه دارد (احمدی و
همکاران ،1812 ،ص .)281سرباز در ادامۀ خدمت نظام وظیفه نیز بسته به نوع خدمت و همچنین
شرایطي چون سن ،خانواده ،تحصیالت و شرایط مؤثر دیگر ،با مسائل روحي ،اقتصادی ،زناشویي و
شغلي مواجه ميشود؛ بهعبارت دیگر ،وقتي جوان ،وارد خدمت سربازی ميشود صفات و
خصلتهایي دارد که پس از اتمام دوره ،بسیاری از آنها ،دچار تحول و دگرگوني ميشود .با توجه
به جنبههای مختلف دوران خدمت ،این تحوالت (اعم از مثبت یا منفي) در ابعاد روحي ،تربیتي و
اجتماعي سرباز اثر خواهند گذاشت (دانشفرد و ذاکری ،1810 ،ص.)44
از سوی دیگر ،نیروی انساني ،جزء سرمایههای اصلي و بيبدیل سازمانهاست که بقا و
تداوم سازمان به وجود آن بستگي دارد .دنیای متغیر امروز ایجاب ميکند که سازمانها با تدوین
برنامه مناسب ،نسبت به ارتقای کارایي و بهرهوری و در نهایت کیفیت زندگي نیروی انساني
خود ،اقدام کنند (آقاپور و مصری ،1810 ،ص.)24
 .5بيان مسئله

در سالهای اخیر ،خدمت سربازی -هم از نظر اجتماعي و هم از نظر امنیتي و دفاعي -موضوع
مهمي در سطح جامعه و نهادهای حکومتي بوده است .از سویي با توجه به تهدیدات امنیتي،
وجود نیروهای نظامي آماده ،ضروری است و از سوی دیگر ،شرایط اجتماعي و اقتصادی
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ایجاب ميکند که جوانان به دنبال حضور سریعتر در جامعه باشند و تمایل کمتری به سربازی
نشان دهند.
درحاليکه خدمت سربازی ،رویداد انتقالي مهمي است که بر زمینههای مختلف زندگي
فرد ،اثر ميگذارد

(& Elder, 2007

 ،)MacLeanتحقیقات کمي درباره تجربه سربازان و نوع

نگرش آنها به این دوره از زندگيشان شده است و آنچه هست بیشتر در زمینه مشکالت
جسمي و رواني سربازان از قبیل بیماریهای دوران سربازی ،خودکشي و اعتیاد است.
با توجه به این موضوع ،سؤاالتي از این قبیل مطرح ميشود که چه تغییراتي در رویکرد
جامعه و نیروهای مسلح ،نسبت به خدمت سربازی در حال شکلگیری است؟ آیا ماهیت و
محتوای سربازی باید تغییر کند؟ این تغییرات در صورت لزوم در چه محورهایي باید باشند؟
(نظریزاده و همکاران ،1810 ،ص .)41یکي از تحوالت در نوع دوره سربازی ،تأمین
هیئتعلمي موردنیاز دانشگاهها از طریق سرباز هیئتعلمي است که قانون ذیربط (طرح
سربازی هیئتعلمي) در سال  1814به تصویب مجلس شورای اسالمي رسیده است (مجلس
شورای اسالمي .)1814 ،تأمین نیروی انساني برای رسیدن به اهداف کیفي و کمي در آموزش
عالي ،رفع نیازهای آموزشي و پژوهشي ،کمک به رشد کمي و کیفي دانشگاهها در مناطق
محروم ،استفاده مناسب از فرصت سربازی دانشآموختگان دوره دکتری و کارشناسي ارشد و
فراهم شدن فرصت مناسب برای شناخت و جذب نیروهای توانا از اهداف این قانون است
(صفری و همکاران ،1810 ،ص.)30
با توجه به اینکه گروه مؤثری از سربازان را اعضای هیئتعلمي وظیفه تشکیل ميدهند ،دركِ
صحیحِ ماهیت سربازی با توجه به تجربهای که از دوره سربازی دارند ،اهمیت بسیار زیادی دارد؛
زیرا مشکالت و معضالت آنها بهطور کامل ،شناخته و برنامهریزی برای رفع آن ،ممکن ميشود.
ازآنجاکه شناخت عواطف ،احساسات ،دیدگاهها و ارزشهای انساني با استفاده از روشهای
تحقیق کمي که گرایش به جزءگرایي و عینیتگرایي دارند ،مشکل است ،در این موارد از
روشهای تحقیق کیفي استفاده ميشود ( .)Van Manen, 1987, p.216تحقیق کیفي ،نوعي شیوه
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ذهني است که برای توصیف تجربیات زندگي و معنا بخشیدن به آنها به کار ميرود

( Malterud,

 .)2001, p. 483با توجه بهعنوان و هدف پژوهش و ازآنجاکه تحقیق کیفي ،روش مناسبي جهت
توصیف تجارب زندگي و معنابخشي به آنهاست (پرویزی و دیگران ،1831 ،ص ،)24پژوهش
حاضر بهصورت کیفي ،اجرا و ازآنجاکه هدف پژوهش ،درك تجارب شرکتکنندگان است از
روش پدیدارشناسي استفاده شده است (اسماعیلي و امیدی ،1811 ،ص .)134در رویکرد
پدیدارشناسي ،محقق ميتواند مفهوم پدیدهها را همانطور که فرد تجربه مينماید درك کند (Polit-

 .)O’Hara & Beck, 2006, p. 8این رویکرد بر تجارب افراد ،تأکید ميکند و محقق ميتواند با
استفاده از این رویکرد به درك عمیقتر یا معنادار تجربه انساني دست یابد

( Van Manen, 1990, p.

 .)135در واقع ،برای درك صحیح و دقیق تجربه اعضای هیئتعلمي وظیفه از سربازی و توجه به
جنبههای مغفول پدیده سربازی و همچنین ،ایجاد تناسب بین موضوع و روش -که هر دو ماهیتي
کیفي دارند -از روششناسي کیفي پدیدارشناسي استفاده شده است.
 .2مرور پيشينه پژوهش

پژوهشهای سابقِ درباره دوره سربازی ،اغلب در سه زمینه خاص هستند :الف -بیماریهای
جسمي و ب -بیماریهای روحي و رواني سربازان خصوصاً بررسي دالیل خودکشي ایشان و
ج -بررسي مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلي در بین ایشان.


سحر و کارل )1111( 8در تحقیق خود نشان دادهاند که مصرف سیگار در  14هفته اول

سربازی به میزان  40درصد افزایش داشته که علت اصلي آن ،فشارهای رواني این دوره است.


پژوهش دگراندا 4و دیگران ( )1113نیز حاکي از مصرف سیگار در بیش از  48درصد

سربازان بوده که استرسهای رواني این دوره از عوامل مهم گرایش به آن بوده است.


در ایران نیز محتشم امیری و دیگران ( )1834به تبیین الگوی مصرف سیگار در

سربازان نیروهای نظامي و انتظامي استان گیالن ميپردازند که داشتن دوستان سیگاری ،مهمترین
عامل در سیگاری شدن افراد شناخته شده است.
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فتحي آشتیاني و سجادهچي ( )1834با ارزیابي روانشناختي سربازان در یک واحد

نظامي نشان دادهاند که  11درصد آنها در عالئم روانشناختي ،دارای مشکالتي هستند که
دراینبین ،مشکالت سربازان متأهل بیشتر از مجردان بوده است.


همچنین فارسي و دیگران ( )1834با بررسي  801سرباز 174 ،نفر از آنان را مشکوك

به اختالالت رواني ،اعالم ميکنند.


در بررسي بیماریهای جسمي ،قرباني و دیگران ( )1833شیوع تیفلیس در سربازان را

بررسي کردهاند.


درباره اقدام به خودکشي ،جیانگ 4و دیگران ( )1111در تحقیقي بر  140814نفر از

سربازان ،متوجه شدهاند که  144نفر از آنان طي دوره سربازی ،اقدام به خودکشي کردهاند.


هلمکامپ )1114( 1خودکشي را سومین عامل مرگومیر در نظامیان آمریکا معرفي

ميکند که در سربازانِ عادی ،بیشترین خودکشي در  12ماه اول دوره اتفاق افتاده است.


در ایران نیز متیني صدر و دیگران ( ،)1833انیسي و دیگران ( 1834و  ،)1834و فتحي

آشتیاني و اسالمي ( ،)1830درباره عوامل رواني مؤثر در افکار خودکشي و اقدام به خودکشي در
سربازان تحقیقاتي را انجام دادهاند.
آنچه از ادبیات مشهود است تحقیقات بسیار کمي برای فهم ذهنیتهای سربازان ،فهم دوره
سربازی و فواید و مشکالت این دوره شده است .عالوه بر این ،تحقیقات برای شناخت عوامل
رواني نیز با روشهای کمي انجام شدهاند که برای شناخت ذهنیتهای انسانها ،ناکارآمد است.
 .9روش پژوهش

پدیدارشناسي از نظر لغوی عبارت است از مطالعه پدیدهها از هر نوع و توصیف آنها با در نظر
گرفتن نحوه بروز و تجلي آنها قبل از هرگونه ارزشگذاری ،تأویل یا قضاوت ارزشي.
پدیدارشناسي اساساً مطالعه تجربه زیسته یا جهان زندگي است (امامي سیگارودی و دیگران،
 ،1811ص .)47پدیدارشناسي ،روشي نظامدار و دقیق است که به بیرون کشیدن و نمایش
ادراکات تجربه انساني درباره انواع پدیدهها ميپردازد (ثناگو و دیگران ،1831 ،ص .)21در واقع،
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این روش تحقیق به دنبال روشن کردن ساختار و جوهره پدیدههای تجربهشده و توصیف دقیق
آن از طریق تجزیهوتحلیل تجارب زندگي شرکتکنندگان است (

Glaser & Strauss, 1965,

 .)p.14پدیدارشناسي ،علم مطالعه ،توصیف و تفسیر دقیق پدیدههای گوناگون زندگي است که
بر تمام حوزههای تجربي تأکید ميکند .در تحقیق پدیدارشناسي ،تجربیات ،برداشتها و
احساسات افراد ،مطالعه ميشود (.)Gallagher & Sorensen, 2006, p.127
در پژوهش حاضر ،با مصاحبه عمیق ،دیدگاههای سربازان هیئتعلمي درباره تجاربشان از
دوره سربازی ،بررسي شده است .نمونهگیری برای مصاحبه بهصورت هدفمند از میان اعضای
هیئتعلمي وظیفه انجام شد و تا دستیابي به درك کاملي از پدیده تحت مطالعه ادامه یافت.
مبنای درك کامل و رسیدن به کفایت نظری ،اضافه نشدن مفهوم جدیدی در مصاحبهها بود .در
مصاحبه هفتم ،محققان به کفایت نظری رسیدند و برای تأیید آن ،مصاحبه هشتم را نیز انجام
دادند (.)Van Manen, 2001, p.185
پس از جمعآوری مصاحبهها برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش نُهمرحلهای کالیزی

7

استفاده شد .این نه مرحله عبارتاند از .1 :پدیده مورد عالقه را توصیف کنید؛  .2توصیف
شرکتکنندگان از پدیده را جمع نمایید؛  .8همه توصیفهای شرکتکنندگان از پدیده را
بخوانید؛  .4به دستنوشتههای اولي مراجعه کنید و جمالت اصلي را بیرون بکشید؛  .4سعي
نمایید که معنای هر جمله اصلي را بازگو نمایید؛  .1مجموع معاني شکلگرفته را در خوشههایي
از طبقات ،سازماندهي نمایید؛  .7توصیفي جامع بنویسید؛  .3برای تأیید توصیفات به
شرکتکنندگان مراجعه کنید؛  .1اگر در طي تأیید ،دادههای جدیدی مشخص شد طبقه دیگری
را با توصیفي جامع برقرار سازید (.)Streubert & Carpenter, 2007, p.215
 .4يافتهها

درونمایههای مستخرج از مصاحبه با شرکتکنندگان ،حاصل تالش در جهت رسیدن به تبیین و
تفسیر تجربه اعضای هیئتعلمي وظیفه از پدیده سربازی است که بهمنظور کسب بینش عمیقتر و
غنيتر درباره این پدیده انجام شده است .چهارده درونمایه اصلي و شانزده درونمایه فرعي از
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یافتهها استخراج شد که ميتوانند تجربه اعضای هیئتعلمي وظیفه را از پدیده سربازی به تصویر
بکشد.
برای ارائه یافتهها ،تجارب اعضای هیئتعلمي وظیفه به چهار دوره الف .پیش از خدمت
سربازی ،ب .دوره آموزش نظامي و عقیدتي -سیاسي ،ج .دوره خدمت در دانشگاه و د .پایان
خدمت تقسیم شده است که یافتهها ذیل آنها ارائه ميشود.

پیش از
خدمت

دوره آموزش
نظامی و
عقیدتی-سیاسی

دوره خدمت
در دانشگاه

پایان خدمت

نمودار  .5دورههاي تجارب اعضاي هيئتعلمي وظيفه (نويسندگان)

 .5-4تجارب پيش از خدمت سربازي

اگرچه دوره سربازی برای اعضای هیئتعلمي وظیفه ظاهراً با شروع دوره آموزش نظامي،
شروع و با پایان تعهد به دانشگاهها ،خاتمه ميیابد اما این دورۀ مؤثر در زندگي قشر ذکور
جامعه ،قبل از شروع نیز آثاری بر زندگي آنها دارد.
 .5-5-4انتظار طوالني و از دست دادن فرصتها

سربازی که با وضعیت اعضای هیئتعلمي وظیفه ،پای در میدان خدمت سربازی ميگذارد
معموالً به دلیل تحصیل ،حداقل  10سال در انتظار اعزام به خدمت سربازی به سر ميبرد.
خدمتي که فقدان کارت پایان آن ،وی را از بسیار از فرصتهای اجتماعي ،اقتصادی و ...مانند
استخدام ،سفرهای خارج کشور ،ثبت شرکت و حتي -تا چند وقت پیش -ثبتاسناد ،محروم
ميکند .کارتي که -به تعبیری -شناسنامۀ دومِ ذکورِ جامعه است .آن انتظار طوالني ،در کنار این
محرومیت از امکانات جامعه ،باعث فرسایش و ایجاد دید منفي در آنها ميشود.
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«عمرم نه  2ماه که  11سال برای رفتن به سربازی تلف شد .این انتظار برای رفتن به
سربازی واقعاً سخت بود 11 ،سال امکانات و زمینههای متعددی را از دست دادیم».
 .2-5-4تغيير قوانين و برنامهريزي

قانون ،عنصر مؤثری در برنامهریزی زندگي است اما بیروني بودن آن باعث ميشود که برنامهریز،
اختیاری بر آن نداشته باشد و نتواند آن را آنطور که ميخواهد دستکاری کند .برنامهریزی -آن
هم برنامهریزی بلندمدت -هنگامي سختتر ميشود که قانون ،هر از چند گاه ،عوض شود و
چشمانداز آن ،مبهم باشد.
«هفت ماه از سربازیام مانده بود که امریه هیئتعلمي شدم .ابتدا قرار بود دو برابرِ هفت
ماه یعني  14ماه تعهد بدم اما بعدش قانون شد  4سال بدون توجه به مقدار سربازی .بعدش
قانون شد که کارت پایان خدمت هم نميدهند .آدم نميتواند برنامهریزی کند».
«مشکلي که برای من و برای همه وجود دارد تغییر سریع قوانین است ،مثالً قانون ميشود
 2برادری ،بعد ميشود  8برادری ،بعد لغو ميشود».
 .2-4دوره آموزش نظامي و عقيدتي-سياسي

درونمایههای اصلي دوره آموزش نظامي و عقیدتي -سیاسي در جدول  1ارائه شده است .این
دوره شامل  4درونمایه اصلي و  12درونمایه فرعي است.
جدول  .5درونمايههاي اصلي و فرعي دوره آموزش نظامي و عقيدتي -سياسي
درونمايههاي اصلي

درونمايههاي فرعي

حکمرانيِ تعریف سنتي قدرت در نیروهای نظامي
وابستگي مستقیم قوای نظامي به حکومت

ضعف در اطالعرساني
اتالف وقت
ضعف در مخاطبشناسي

ضعف در برنامهریزی کالن
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درونمايههاي اصلي

درونمايههاي فرعي

بستر ظهور ناهنجاریهای رفتاری

ضعف در پایوران آموزشي
مناسب نبودن مباحث آموزشي
طوالني بودن دوره
چرخه منفي کامیابي فراخود
تعارض
رفتارهای جمعي
شرایط سني
شرایط خانوادگي
شرایط شغلي

فقدان انعطاف در تعامل (ضعف در توجه به شرایط
سرباز)
 .5-2-4حکمرانيِ تعريف سنتي قدرت در نيروهاي نظامي

حکمرانيِ تعریف سنتي قدرت در نیروهای نظامي را ميتوان کالنترین و پویاترین جوهره
مستخرج از مصاحبهها دانست .در این تعریف ،آمار و ارقام نیروهای نظامي -هرچند بخش
بزرگي از آنها را سربازاني با مهارتهای پیشپاافتاده تشکیل دهند -عاملِ اقتدار است .در این
تعریف ،صِرف وجود سرباز -حتي در حالت ضعیف آن -اقتدارآفرین است؛ بنابراین ،این تلقي،
باعث ایجاد نگاه روزمرگي به سرباز و سربازی ميشود و ضرورت نگاه کالننگرِ برنامهریز را در
این زمینه به محاق ميبرد .ارتقای کند و نامناسب برنامهها و آموزشهای دوره سربازی در طي
سالیان مختلف ،کمبود برنامههای مفید ،آموزشهای غیرضرور ،اتالف وقت ،بيتوجهي به
نیازهای سرباز و مجموعه عواملي که در ادامه بدانها پرداخته ميشود نشاندهنده نبود این نگاهِ
کالننگرِ برنامهریز و بهتبع ،حکمراني تعریف سنتي قدرت در نیروهای نظامي است.
«یکي از عوامل دوره سربازی این است که وقتي شاخصهای نظامي را ميگویند تعداد
سرباز این کشور ،عامل بازدارنده است یعني این کشور مثالً سه میلیون نظامي دارد؛ حاال مثالً دو
میلیونوهفتصد هزار تایش سربازند؛ این یعني همان تعریف سنتي از قدرت و اقتدار».
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«تعریف مقوله سربازی نسبت به زمان تأسیس سربازی در ایران فرقي نکرده یعني مثالً همان
رویکردی که در گذشته داشتهاند ،همان رویکرد را اآلن هم دارند ،هیچ تفاوتي احساس نميکني».
 .2-2-4وابستگي مستقيم قواي نظامي به حکومت

در اغلب حکومتهای دنیا ،مأموریت قوای نظامي ،حفظ تمامیت ارضي ،دفاع از کشور و مردم
در برابر دشمن و مهمتر از آنها ،حفظِ نظامِ حاکم است .عالوه بر این ،وابستگي این نیروها به
باالترین مقام حکومتها ،کارکرد این قوا را به شمشیر دولبهای بدل ميکند که در صورت اقدام
درست ،موجب تقویت بنیانهای نظام و در صورت اقدام نادرست ،تهدیدی برای آن خواهد
بود .قوای نظاميِ جمهوری اسالمي ایران نیز فارغ از این حکم نیستند .سربازی که وارد قوای
نظامي ميشود آنها را نماینده و به عبارت بهتر و صحیحتر ،مأمور نظام ميداند و وقتي باالترین
مقامات قوای نظامي به دستور باالترین مقام نظام و حکومت ،عزل و نصب ميشوند وابستگي
آنها به حکومت ،مشهودتر خواهد بود؛ لذا سرباز ،قوای نظامي را عاملِ حکومت ميبیند و
کارکردِ قوای نظامي -مثبت یا منفي -در ذهن او بهمثابه جهتگیری نظام جای ميگیرد .حال،
اگر این نیروی نظامي ،سپاه پاسداران انقالب اسالمي باشد قوت تعمیم فوق ،بیشتر خواهد بود.
گفتني است در جمهوری اسالمي ایران ،آموزش و پرورش نظامي گروههای خاص -مانند
اعضای هیئتعلمي ،نخبگان و سربازان امریه دستگاههایي مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام
و شورای نگهبان -بر عهده سپاه پاسداران انقالب اسالمي است.
«شما از یک طرف در مورد بحثهای سیاسي و نظامي و توانمندیهای خود
ميگویید [و] از این طرف ،فرد ،نقاط ضعف ،بيبرنامگي و بينظمي را ميبیند .اینها
روی ذهن فرد ،تأثیر ميگذارد .ما ادعای جنگ با آمریکا را داریم ولي در مدیریت
مسائل ریز ،ضعیفیم .این ،پارادوکس است».
«با پرسنل ،مشکلي نداشتیم به آنها دیکته شده بود که این برنامه درسي باید
بهصورت قانوني اجرا شود .من هم اگر بودم این کار را ميکردم این مشکل باید
بهصورت اصولي حل شود».
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«شما فردی را که برایش  80سال هزینه کردهاید تا دکتری بگیرد آن وقت
تفکرتان این است که در قبال  80سال ميخواهید  4سال از او استفاده ببرید؟ خوب،
اگر تفکر این است [که] بعد از  4سال ميرود! برای نگهداشتن افراد ،راههای خیلي
بهتری هست».
 .9-2-4ضعف در برنامهريزي کالن

تجربهای که قریب بهاتفاق مصاحبهشوندگان به آن اذعان نمودند ضعف در برنامهریزی کالنِ
دوره آموزش نظامي است .این عامل در سطوح باال در عدم تناسب برنامهها با توان و شرایط
ویژه اعضای هیئتعلمي وظیفه و در سطوح پایین در کیفیت برنامه و کالسهای آموزشي ،نمود
ميکند که پیامدهایي مانند اتالف وقت و آموزشهای پیشپاافتاده را در پي دارد .در پرتو نبود
نگاه کالنِ برنامهریز و بيتوجهي به نیازهای دفاعي روز و نیز نیازهای سربازان ،آموزشهایي که
مهمترین مسیرِ برآورد اهداف نیروهای نظامي است آنقدر ضعیف ميشود که سرباز ،عمالً
استفادهای از آنها نميبرد .استادانِ بعضاً ضعیف ،متناسب نبودن طرح درس با توان سربازان،
آموزشهای بعضاً پیشپاافتاده ،استادانِ آموزشندیده برای آموزش ،بيتوجهي به بازخوردها یا
حتي تلقي عدم ضرورتِ اخذ بازخورد ،از جمله مظاهر ضعف در برنامهریزی کالن قوای نظامي
برای برگزاری دورههای تربیت سرباز است.
«تا حدی عدم برنامهریزی صحیح است ،یعني سیستمي بوده و این سیستم ادامه پیدا کرده.
نميگویم در جهت بهبودش تالشي نشده است اما این تالشها نمودی نداشته است».
«بهنوعي ،برنامه مشخصي وجود نداشت و هنوز هم دارند با سعيوخطا پیش ميروند.
همین دوره [عقیدتي-سیاسي] قم ،یکمرتبه تصمیمگیری شده بود ،مشخص نبود چه شکلي
هست .بازخوردی که گرفتیم بازخورد خوبي نبود».
«هم برگزارکنندهها و هم سربازان هیئتعلمي ،اتفاقنظر داشتند که چنین دورههایي فایدهای
ندارد اما ناگزیریم این دوره را بگذاریم .وقتي ما در سیستمي کار ميکنیم که مسئولش چنین
اظهارنظری ميکند ميتوان درباره محتوا و نحوه برگزاری آن تأمل کرد».
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«ما را برای [دوره] عقیدتي [-سیاسي] بردند قم؛ اصل قم ،کار خوبي است اما بعضي وقتها،
شیوه اجرا کامالً شتابزده است .اساتید نميدانستند که دارند سر کالس هیئتعلمي ميآیند».
درونمایه ضعف در برنامهریزی کالن به  1درونمایه فرعي تقسیم شده است که در ادامه
بررسي ميشود.
 .4-4ضعف در اطالعرساني

زندگيِ -شغلي و خانوادگي -اعضای هیئتعلمي معموالً بر اساس برنامهای است که مواردی
مانند تدریس ،برگزاری امتحان ،نوشتن مقاله ،برگزاری جلسات تصمیمگیری ،شرکت در
همایشهای داخلي و خارجي و ...را در برميگیرد و اطالعرساني مناسب و بهموقع ،نقش مهمي را
در این برنامه دارد و ضعف در آن ،مشکالتي را برایشان پیش ميآورد .به نظر ميآید با توجه به
گسترش سامانههای ارتباطي اعم از مخابراتي و اینترنتي ،این مشکل با هزینه کم ،حلشدني باشد.
«من بورسیه وزارت علوم هستم .یکدفعه بدون اطالع قبلي -نه از وزارت و نه از
سازمانهای نظامي -برگ سبز توسط پست به دستم رسید که باید دو روز دیگر برای دوره
آموزشي حاضر شوی».
«آموزشي همواره در مردادماه بود [اما] بدون اطالع قبلي به یکم تیر تغییر کرد و ما اول تیر
به دوره آموزشي رفتیم».
«موردی پیش آمده بود که نامه اعزام به دستش نرسیده بود .خودش ،متوجه شده و حاضر
شده بود .مجبور شد دوباره برای نامه اعزام اقدام کند».
 .5-4اتالف وقت

هرزرفت زمان -که ارزشمندترین دارایي آدمي است -آن هم برای افرادی که برای اغلب اوقات
خود ،برنامه دارند و از آن بهره ميبرند طاقتفرساست .اکثر اعضای هیئتعلمي وظیفه به انحای
مختلف به اتالف وقتشان -که در واقع ،پیامد ضعف در برنامهریزی است -اشاره کردهاند.
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«اکثراً [دارای مدرك] دکتری بودیم .آدمها علمي بودند [و] ميخواستند مطالعه کنند .خیلي
از این افراد ،تلف شدن وقتشان خیلي برایشان اذیتکننده بود».
«من ميگفتم واقعاً توانایي این استاد قابل تقدیر است که یک ساعت 40 ،نفر هیئت علمي
را با یک کیف [ماسک] سر کار گذاشته است .واقعاً این کالسها وقت تلف کردن بود».
«قسمت نظامي از این نظر ،اتالف وقت بود که مجموعه کمي از اطالعات در یک زمان
طوالني قرار است ،آموزش داده شود».
«با اینکه انتظار ميرفت در یک دوره یک ماه تا  44روزه ،جهتگیری کالسها در جهت
آموزش حفظ شود اما اینگونه نبود چون این احساس به ما دست ميداد که وقتمان در حال
تلف شدن است .این حس خوبي نبود».
 .6-4ضعف در مخاطبشناسي

اگرچه هدف و مقصود از برگزاری دوره سربازی برای تمام سربازان ،یکسان است اما مسلماً
محتوای آموزشي نميتواند برای همه اقشار آنها ،یکسان و مشابه باشد و باید با عنایت به توان
آنها تغییر کند؛ اما ضعف در انعطاف برنامهها و تطبیق آنها با شرایط مخاطبان ،از سودمندی
برنامهها ميکاهد.
«یک سری وجود دارند که اطالعات آموزشي برایشان خیلي سطحي و ابتدائیه و یک سری
هستند که برایشان خیلي پیشرفته و سطح باالست [اما] هیچ تفکیکي وجود ندارد کسي که خیلي
جلو است باید با کسي که خیلي عقب است بنشینند و یک مطلب را گوش دهند».
«فکر کن ما حدود  80تا  40نفر هیئتعلمي سر کالس بودیم [و] استاد یک ساعت فقط
در مورد کیف ماسک صحبت کند».
«فردی که دکتری دارد در فضایي قرار ميگیرد که ثمره علمي ندارد و احساس ميکند که
عمرش در حال تلف شدن است نه مهارتي یاد ميگیرد و نه به علمش افزوده ميشود».
«[در دوره عقیدتي -سیاسي] تقسیمبندی سرفصلها بر اساس رشتهها نبود .مخاطبها را
همه ،یکسان دیده بودند .مخاطبشناسي نداشتند .توانمندی نظریِ مهندسي ،پزشکي با علوم
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انساني فرق دارد .اصالً برنامهای برای تقسیمبندی مخاطب وجود ندارد درحاليکه اینها افراد
تأثیرگذاریاند که با دانشجو در ارتباطاند».
 .7-4ضعف در پايوران 5آموزشي

از اصول اولیه هر نظام آموزشي ،تطابقِ دانشي آموزگار و آموزنده است بهطوری که هرچه تراز
آموزندگان ،باالتر ميرود بهتبع ،تراز استادان نیز باید رشد کند؛ اما این نقص در نظام آموزشي
قوای نظامي دیده ميشود بهطوری که آموزگاران -فارغ از سن ،مدرك ،تجربه و پیشینه علمي-
اجرایيِ سربازان -اغلب ثابت و الیتغیر هستند؛ البته گفتني است بعضاً استادان و آموزگاران
مناسبي نیز در دورهها دیده ميشود .ازاینرو ،انتظار ميرود وقتي استادان توانایي وجود دارند
برای استفاده از آنها ،برنامهریزی دقیقي شود.
«ما اوالً یک عمر سر کالس درس بودهایم و اکثر افراد ،حداقل چند واحدی را درس داده
بودند .ما که استادیم خوب ميفهمیم که کدام استاد دارد ميپیچاند ،کدام ما را سر کار گذاشته
است .این خیلي برای ما بدیهي است».
«فقط از یک استاد راضي بودیم؛ هم از نحوه تدریسش و هم اطالعاتش؛ که اطالعات
بهروز نظامي در دنیا را داشت .بچهها هم ،عالقه نشان ميدادند .قسمت نظامي را ميتوان با تفکر
بهتر ،جذابش کرد مثل کالس این استاد».
«[بعضي] استادان در سطح آموزش و حتي در ادبیات و صحبت کردن نميتوانستند
خودشان را با فضای مخاطبین هیئتعلمي تطبیق دهند .من نميگویم ما تافتهجدابافتهایم اما
مزیت برخورد خوب به [خودِ] نظام ميرسد».
«[در دوره عقیدتي-سیاسي] اساتیدی که برای [سربازان] هیئتعلمي برای چنین دورهای
ميآیند باید فوقالعاده مسلط باشند .استاد محترم نميتوانست شبهه را برطرف کند؛ بدتر هم
ميشد .باالخره چنین اثری ميگذاشت و جالب هم نبود .همه در سطح هیئتعلمياند [و]
نميتوان با جوابهای سطحي ،قانعشان کرد .ازاینرو ،باید اساتید ،حسابشده و کامالً مجرب
انتخاب شوند».
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 .8-4مناسب نبودن مباحث آموزشي

طبیعي است که محتوای هر دوره آموزشي باید بر اساس داشتهها و توانایيهای مخاطب تغییر
کند .مناسب نبودن مباحث آموزشي را ميتوان به دو بخش کرد :الف -قدیمي بودن و کاربردی
نبودن مباحث و ب -ارائه مطالب نادرست.
«در بخش نظامي ،مباحث خیلي قدیمي بود و با اطالعات روز فاصله داشت».
«غیر از آموزشهای اولیه نظامي ،مباحث ،خیلي کاربردی نیست ،اصالً مهارتي هم نبودند
در صورتي که سربازان به مسائل مهارتي عالقه نشان ميدادند».
«آموزشها نه بر مبنای رشد سرباز ،بلکه در بهترین حالت بر مبنای تبعیت از مافوق
طراحي شدهاند».
«[در دوره عقیدتي-سیاسي] دورهای از معارف اسالمي را درس ميدانند[ .تحمل این دوره]
برای من ،خیلي سنگین بود چون من معارف اسالمي خواندهام .من دارم از جایي آموزش ميبینم
که خیلي از بحثها را ميدانم چیست [اما] آن وقت فردی بهعنوان استاد ،بحث را درست
نميگوید [و حتي] به دلیل بد گفتنِ او ،اساتید دانشگاه ،برداشتهای ناصحیح دارند .من هم در
میان کساني که برداشت ناصحیح دارند نشستهام و اثرات این بد گفتن را ميبینم ...گاهي باید  8یا
 4ساعت بعد از کالس ،بحث ميکردم تا بحث را بتوانم تصحیح کنم؛ تازه برای کساني که دغدغه
داشتند».
 .9-4طوالني بودن دوره آموزش نظامي

اغلب مصاحبهشوندگان دوره آموزشي نظامي را ناکارآمد توصیف مينمودند که ميتوان آن را با
برنامهریزی صحیح در زمان بسیار کوتاهتری ،برگزار نمود.
«اینکه افراد در سطح دکتری ،یک ماه از ساعت  3صبح تا  4بعدازظهر سر کالس باشند و
فقط آموزشهای ابتدایي را -که خیليهایش تکرار مکررات بود -ببیند برای این سطح علمي
قابل قبول نبود».
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«فکر کنم آموزشي را بتوان در یک هفته جمع کرد .دورهای که  44روز اسمي انجام شد در
یک هفته واقعي ميشد جمعش کرد .ميتوانید متوجه شوید که چقدر ناکارآمدی داریم».
«کل دوره را ميتوان خیلي فشردهتر اجرا کرد .خود فرماندهان هم قبول داشتند اما ميگفتند
قانون است [و] باید  44روز طول بدهیمش .برای هیئتعلمي که سنش باالست ،خیلي خستهکننده
بود».
 .4-2-4بستر ظهور ناهنجاريهاي رفتاري

در اصطالح جامعهشناسي ،هنجارها را الگوهای استانداردشده رفتار ميگویند .این الگوها
نشاندهنده رفتار مطلوب جامعه است که رفتار اجتماعيِ افراد با آن سنجیده ميشود و رفتاری
که مطابق آن باشد بهنجار است (بیرو ،1874 ،صص  243و 241؛ ستوده ،1878 ،ص.)11
مجموع اوضاع خدمت وظیفه عمومي ،بستر مهیایي برای ظهور رفتارهای نابهنجار است و اگر به
این امر ،توجه نشود ميتواند آثار سویي داشته باشد.
 -چرخه منفي کاميابي فراخود

کامیابي فراخود ،چگونگي انتقال آشکار ذهنیت فرد را درباره چگونگي رفتار با دیگران به
شیوههای گوناگون به آنان نشان ميدهد تا مطابق انتظار وی رفتار کنند .ذهنیت مثبت ،منجر به
بازخوردهای مثبت و تشکیل چرخه صعودی ارتباطي ،و ذهنیت منفي ،باعث بازخوردهای منفي
و چرخه منفي و شکست ارتباطي ميشود (رضاییان .)1871 ،تلقي منفي سربازان هیئتعلمي را
از خدمت وظیفه با عباراتي مانند این ميتوان توصیف کرد :الف -اجبار ،ب -توقف در زندگيِ
روبهجلو درحاليکه دیگران بهسرعت در حال پیشرفتاند ،ج -تبعیت و فرمان بردن از کساني
که نه به لیاقت و شایستگي بلکه در اثر قانون ،حاکم شدهاند .تلقي منفي قوای نظامي از سربازان
را نیز بهطور کلي در عباراتي مانند این ميتوان نشان داد :الف -سرباز ،فردی است که برای اخذ
کارت پایان خدمت (که بخش مهمي از خدمات کشور ،منوط به آن است) به پادگان آمده و
صرفاً باید دورهای را بگذراند؛ ب -او با اکراه و اجبار آمده و عالقهای به آموزش ندارد؛ ج-

فهم جوهرة تجربة دورة سربازي در اعضاي هيئتعلمي وظيفه؛ مطالعهاي پديدارشناسانه 595

سرباز ،فرد نابِفرماني است که باید تبعیت و فرمانبری را یاد بگیرد .در این فضا ،تعامالت میان
افراد به دید منفي نگریسته و باعث فرسودگي طرفین ميشود.
 -تعارض

طبق تعریف مقیمي ،تعارض ،وضعیتي است که افراد متعامل در زمینه اهداف اصلي و فرعي و
ارزشها با یکدیگر اختالف دارند (جفره و بابابیک ،1831 ،ص .)118تعارضاتي که سرباز در
دوره آموزشي درك ميکند باعث تأثیر منفي بر ذهنیت او ميشود و ممکن است مشکالتي را
ایجاد نماید.
«شما آنجا یک تعارض بین قدرت رسمي (فرمانده) و قدرت علمي و دانشگاهي دارید.
آنجا ،فرمانده ،کارشناسي و یا حداکثر ،ارشد است؛ دکتری قطعاً نیست؛ این ،فضایي کامالً
متعارض ایجاد ميکند ،فرمانده این را متوجه ميشود .وقتي تعارض اتفاق افتاد رفتارهایي سر
ميزند که شایسته نیست».
«اگر احترام ،انساني شد و دو طرف ،وظایف خود را با احترام و بهصورت انساني درك کنند،
درست ميشود وگرنه اگر این بگوید :من منم و آن هم بگوید :من منم ،تعارضات عظیمي شکل
ميگیرد».
 -رفتارهاي جمعي

رفتار جمعي به فعالیتي اجتماعي اطالق ميشود که تحت شرایط زودگذر ،بدون ساختار و
بيثبات و به دلیل فقدان آشکار هنجارهای پذیرفته ،رخ ميدهد .رفتار جمعي غالباً عاطفي،
پیشبینيناپذیر و اتفاقي است و معموالً خارج از محدوده فعالیتهای اجتماعي به وقوع
ميپیوندد .در تعریفي دیگر ،رفتار جمعي ،شکلي از رفتار است که به هنگام رخداد آن،
قراردادهای موجود در زمینه چگونگي رفتار اجتماعي از کار بازميماند و دیگران ،توان راهنمایي
عمل و کنش افراد را ندارند و افراد به گونه جمعي از الگوهای موجود فراتر ميروند (مرادی و
افروز.)1812 ،
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«در فضای تعارض ،مشکلي بهعنوان رفتارهای جمعي ایجاد ميشود؛ برای مثال ،وقتي در
مدرسه ،برق ميرود بچهها چه کار ميکنند؟ [در اینجا هم وقتي] آدمها[یي] هرچند باوقار در
کنار هم قرار ميگیرند -اگر یک نوع ،همسنخي وجود داشته باشد -رفتار خاصي را از خود
نشان ميدهند که عجیب است .برای  400تا هیئتعلمي هم همین اتفاق ميافتد .فرض بگیرید
تا آخر کالس آموزش اسلحه ،از وسطهای جمعیت ،صدای گلنگدن ميآید .فرد ميخواهد
اعتراض را نشان دهد این رفتار را نشان ميدهد .آدم تعجب ميکند که این رفتار از استاد
مملکت چیست؟»
«شما چیزهایي ميبینید که انتظار ندارید .مثالً انتظار ندارید یک استاد ،دکتریِ هیئتعلمي،
سر نوع غذا که چرا این غذا را دادید ،داد بزند و فحش بدهد».
 .1-2-4فقدان انعطاف در تعامل (ضعف در توجه به شرايط سرباز)

قوای نظامي به فرمانبری ،اطاعت بيچونوچرا ،خشکي و فقدان انعطاف شناخته ميشوند اما این
فرمانبری ،منافاتي با شناخت ویژگيهای خاص مخاطبان و برنامهریزی برای آن ندارد .در واقع،
زماني که پذیرفتیم افراد هیئتعلمي ،شرایط ویژهای دارند و دوره آنها از بقیه سربازها جدا شد
باید برای شرایط سني ،خانوادگي و شغلي آنها نیز برنامهریزی کرد؛ بهعبارت دیگر ،سرباز به
لحاظ ابعاد مختلف زندگي در موقعیتهایي قرار ميگیرد که در قبال آن ،مسئولیت دارد و باید آن
را مدیریت کند اما دوره آموزشي یا عقیدتي-سیاسي مانع آن است.
 -شرايط سني

«کل دوره را ميتوان خیلي فشردهتر اجرا کرد .خود فرماندهان هم قبول داشتند اما ميگفتند:
قانون است [و] باید  44روز طول بدهیمش .برای هیئتعلمي که سنش باالست ،خیلي
خستهکننده بود».
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«شخصي ،آپاندیسش را عمل کرده بود و  8یا  4روز در بیمارستان بود .ميگفتند غیبتهای

شما از حد مجاز بیشتر شده یا باید سال آینده بیایي 1یا دوره بعد با سربازصفرها؛ بهمقتضای سن
فرد توجه نميکردند».
 -شرايط خانوادگي

«فردی با  40سال سن ،بچه [هم] داشت [و] پدرش [هم] سکته کرده بود؛ [یعني] اتفاقاتي برای
سربازها ميافتاد که فرد در قبال آنها ،مسئولیت داشت اما آنها توجه نميکردند».
«مثالً فردی ،بچه داشت ،دو هفته خانوادهاش را ندیده بود ،قاعدتاً موبایل هم نباید
ميداشت[ .در چنین حالي اگر] خود سیستم اجازه دهد مگر چه ميشود؟ فرد گاهي گیر ميکند
باید با خانوادهاش حرف بزند».
«بچه دوستم ميخواست به دنیا بیاید [اما] به او مرخصي ندادند؛  4روز بعد توانست برود
و بچهاش را ببیند و برگردد».
 -شرايط شغلي

«[یکي از همدورهایها] ،مدیر گروه بود؛ [آن هم] در یک دانشگاه بزرگ ،نه کوچک .در
دانشگاه ،مشکالت آموزشي به وجود آمده بود زیرا دقیقاً به امضا ربط داشت ،باید امضای فرد
ميبود .چنین پستهایي آنجا بودند ،معاون آموزشي یک دانشگاه هم آنجا بود ،حاال فرض کن
معاون آموزشي در دانشگاه نباشد [آن وقت چه ميشود!]».
«فردی در بورس کار ميکرد [و] ضرر کرده بود .چرا؟ چون خانمش در خریدوفروش
سهام ،اشتباه کرده بود؛ هم ضرر اقتصادی و هم ایجاد ناراحتي بین او و خانمش».
 .9-4دوره خدمت در دانشگاه

دوره خدمت سربازی در دانشگاه ،دورهای است که عضو هیئتعلمي وظیفه ،چهار سال بهعنوان
هیئتعلمي برای دانشگاه فعالیت مينماید .ذهنیات و تجربیات سربازان در این دوره در 1
درونمایه اصلي و  4درونمایه فرعي دستهبندی شده است.
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جدول  .2درونمايههاي اصلي و فرعي دوره خدمت در دانشگاه
درونمايههاي اصلي

درونمايههاي فرعي

تضعیف انگیزه پژوهش
عدم ارتقای مرتبه علمي
تضعیف پیشرفت اقتصادی
ادراك عدم امنیت شغلي و ابهام درباره آینده
ادراك تبعیض در برابر خانمها
ادراك تبعیض
ادراك تبعیض در برابر اعضای رسمي هیئتعلمي
رعایت نشدن شأن و جایگاه اجتماعي
ادراك بياعتمادی
خروج از کشور و پیشرفتهای علمي و پژوهشي
 .5-9-4عدم ارتقاي مرتبه علمي

ازآنجاکه اعضای هیئتعلمي وظیفه ،در واقع ،سرباز هستند مشمول قانون ارتقای مرتبه علمي
نیستند؛ در نتیجه ،مرتبه علميشان در طول مدت چهارساله تعهد ،در پایینترین رتبه ذیربط
ميماند و تغییر نميکند .این عامل باعث ميشود که فرد ،انگیزه خود را برای فعالیتهای
پژوهشي از دست بدهد؛ ضمن اینکه تبعات اقتصادی دارد.
«ما بهعنوان هیئتعلمي هستیم اما توی این دوران ،ارتقا پیدا نميکنیم .پرونده ما در هیئت
ممیزی مطرح نميشود».
«بعضي از دانشگاهها تا سال آخر ،ارتقا نميدهند؛ یعني تا سال چهارم ،استادیار پایه 1
ميمانید ...انگیزه پیشرفت و رشد علمي گرفته ميشود .برای افراد ،سدی درسته کردهاند که
پیشرفت علمي را بگذارید برای بعد».
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 -تضعيف انگيزه پژوهش

«حاال دانشگاه به من قول داده که امتیاز فعالیتهای پژوهشيام را در آخر دوره ،یکجا بدهد.
این ،رسمي نیست بلکه این دانشگاه ،اینگونه است .بعضي از دانشگاهها ،این کار را ميکنند تا
اثر سربازی را بر پژوهش حذف کنند».
«من اگر بدانم که به من رتبه نميدهند چرا باید مقاله بنویسم؟ خیليها مقالههایشان را نگه
ميدارند .حاال توی علوم انساني ،نگهداشتن مقاله معنا ندارد .موضوعي را یک سال دیگر بدهید
قطعاً همه نشریهها ميگویند نوآوری ندارد .اگر چاپ هم کني هیچ تأثیری ندارد».
«فعالیتهای پژوهشي ،حساب نميشود [و] عمالً انگیزهای وجود ندارد؛ مگر معاون
پژوهشي ،قولي بدهد برای  4سال بعد؛ حاال تا  4سال بعد چه اتفاقي بیفتد؟ و چه کسي باشد؟
عمالً اینگونه است».
 -تضعيف پيشرفت اقتصادي

«از نظر اقتصادی ،همان حقوق هیئتعلمي را ميگیرید اما وقتي پایه نگیرید حقوق افزایش پیدا
نميکند».
«اثر اقتصادی آن ،درجا زدن است .حقوق و مزایا به خاطر عدم ارتقا ،افزایش پیدا نميکند».
 .2-9-4ادراک عدم امنيت شغلي و ابهام درباره آينده

احساس عدم امنیت شغلي و ابهام درباره آینده برای فردی که سالها درس خوانده است ،اغلب،
متأهل و دارای فرزند است -آن هم در دوره طوالنيمدت چهارساله -آزاردهنده است.
«عمالً توان و انرژی هیئتعلمي گرفته ميشود .به این معنا که در شرایطي قرار ميگیرد که
وضعیتش تثبیت نشده است ،پژوهشي جدی نميتواند انجام دهد ،نَه پایه ساالنه ميگیرد و نَه
وضعیت استخدامياش مشخص است ،ازاینرو من فکر ميکنم  10سال دیگر شاید رسمي
شوم».
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 .9-9-4ادراک تبعيض

اعضای هیئتعلمي وظیفه ،در دوره ادای تعهد در دانشگاه ،بنا به موقعیت خود ،دو نوع ادراك از
تبعیض دارند :اوالً ادراك تبعیض در برابر خانمها که بالفاصله بعد از اتمام تحصیل ،مشغول به
کار ميشوند و رشد شغلي ميکنند .ثانیاً در محیط کاری ،مزایایي به اعضای هیئتعلمي رسمي
داده ميشود که هیچکدام به اعضای هیئتعلمي وظیفه ،اعطا نميشود.
 -ادراک تبعيض در برابر خانمها

«انسان احساس تبعیض ميکند نسبت به خانمهایي که استخدام شدهاند .او با شما همزمان
ميآید .بعد ،او ميشود دانشیار اما شما هیچ پایهای نگرفتهاید».
 -ادراک تبعيض در برابر اعضاي رسمي هيئتعلمي

«چون کارم دست خودم نیست تا ميبینند که هیئتعلمي طرح سربازیام اذیت ميکنند».
«نه پایه ،نه ارتقا؛ حتي اگر وام بدهند یا هر چیز دیگر ،به هیئتعلمي [رسمي] تعلق
ميگیرد [اما] به ما تعلق نميگیرد».
«بعضي از دانشگاهها مثل دانشگاه ما به هیئتعلمي [رسمي] ،کمکهزینه مسکن ميدهند
اما به طرح سربازی نميدهند».
 .4-9-4رعايت نشدن شأن و جايگاه اجتماعي

کساني که از دوره دکتری فارغالتحصیل ميشوند معموالً بنا بر ویژگيهایي که اغلب آنها دارند
شأن و جایگاه خاصي ميیابند .افزایش سن و گذر از قله جواني ،آنها را به افرادی تبدیل ميکند
که عليرغم داشتن نیروی جواني -به نسبت سالهای آغازین جواني -وزینترند؛ اغلب متأهل و
دارای فرزند هستند؛ از نظر علمي نیز اغلب حائز باالترین مدرك تحصیلي رشته خود هستند؛ و
ورای اینها ،ایشان آمادهاند که در قالب یکي از شغلهای شاخص جامعه یعني استادی دانشگاه،
مشغول به کار شوند .نیروی جواني و پختگي سني و علمي ،ایشان را به مشاوران خوبي تبدیل
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ميکند .این جایگاه که پس از سالها درس و تالش به دست آمده است شأني درخور خود
ميطلبد.
«مشکل خروج از کشور این است که همچنان از ما ودیعه ميگیرند و همچنان ضامن
محضری ميخواهند .چون سرباز هستیم اول باید دانشگاه ،بعد وزارتخانه ،بعد سپاه [و] بعد
نیروی انتظامي تأیید کنند تا معرفي شوی به اداره گذرنامه ،عمالً  2تا  8هفته دوندگي دارد».
«نهتنها برای خروج از کشور بلکه در داخل کشور نیز برای هر کار حقوقي باید با تأخیر
زیاد مجوز بگیریم که سربازیم».
«بعضيها از تمام توانشان برای کشورشان استفاده ميکنند .بعضيها هم ميروند خارج از
کشور ،وثیقه سربازی را ميگذارند ،ميروند و برنميگردند؛ دلیلش این است که در خارج به
تخصص و توانشان احترام گذاشته ميشود .ما باید یاد بگیریم که با نیروهای علمي و
تخصصيمان چگونه برخورد کنیم نه اینکه آنقدر ،دغدغه ایجاد کنیم که تمام عمرش ،صرف
مشکالت شخصياش شود».
 .1-9-4ادراک بياعتمادي

بنا به تعریف فرهنگ انگلیسي آکسفورد ،اعتماد عبارت است از اطمینان و اتکا به برخي از
ویژگيها یا خصایص شخص یا سازمان ،پذیرفتن یا اعتبار دادن به شخص یا سازمان بدون بررسي
و دریافت شواهد و قرائن ،باور یا اعتقاد یا اتکا به صداقت فرد یا سازمان و( ...زاهدی و خانباشي،
 .)1810ادراك بياعتمادی به اعضای هیئتعلمي وظیفه ،نهتنها متناسب با شأن و جایگاه ایشان
نیست بلکه در زماني که استاد دانشجویان و آیندهسازان کشور هستند طاقتفرسا و نپذیرفتني
است .در جوامع انساني معموالً افرادی مورد بياعتمادی هستند که سابقه کمتر مثبتي در گذشته
خود دارند.
«به خاطر اینکه معدودی از افراد به خارج رفتهاند و برنگشتهاند همه افراد مجازات
ميشوند؛ و مزیت برای همه حذف ميشود».
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«دوره ما تازه ميخواستند قوانین جدید را اجرا کنند؛ مثالً قبل از آن در پایان دو سال [از
تعهد به دانشگاه] ،کارت پایان خدمت را ميدادند اما دو سال دیگر هم تعهد داشتي .در قانون
جدید در پایان  4سال ،کارت را ميدهند».
«ما به دانشگاه ،تعهد دادهایم .عدد خیلي باالیي را هم از ما ،سند محضری گرفته است .حاال
کارت پایان خدمت را هم نميدهند [مگر] چه اتفاقي قرار است بیفتد؟ حاال [مگر] چند درصد
از این افراد [به خارج کشور] ميروند [و برنميگردند]؟».
«تمام افرادی که در کشور ميمانند به کشورشان عالقه دارند .من خودم دانمارك بودم.
دانشگاه ،تمام امکانات را به من ميداد اما من عقیدهام این نبود که آنجا بمانم .من گفتم متعلق به
کشوری هستم [و] باید بروم آنجا از اطالعاتي که کسب کردهام استفاده کنم».
 .1-9-4خروج از کشور و پيشرفتهاي علمي و پژوهشي

خروج از کشور برای همه سربازان ،مسئله است اگرچه با پیگیریهای زیاد و سپردن تعهدهای
ذیربط ممکن است؛ اما اعضای هیئتعلمي وظیفه در طول دوره نسبتاً طوالني سربازیشان،
معموالً موقعیتهای زیادی را بابت این موضوع از دست ميدهند.
«من در این چهار سال برای خروج از کشور مشکل دارم؛ هم برای شرکت در اجالسها و
هم برای تدریس در شعبه دانشگاه در دبي».
«هر چهار سال یکبار ،اجالسي جهاني در مورد زلزله برگزار ميشود که اهمیت آن برای
رشته تخصصي [ما] مانند جام جهاني فوتبال برای فوتبال است[ .حتي] در اجالس چهاردهم در
چین یک مقاله از ایران بهعنوان پژوهشگر برتر جوان انتخاب شد .حال ،اگر شما نتواني بروی یا
برای رفتن دردسر داشته باشید اینها را از دست ميدهید».
«برای مثال ،من در دوره دکتری ،ماده جدیدی را برای اولینبار در ایران ساختم .این ماده
اآلن علم روز دنیاست؛ اما اگر من یک سال یا دو سال روی آن ،کار تحقیقاتي انجام ندهم
اطالعاتم دیگر اطالعات روز دنیا نیست؛ بنابراین ،اگر شرایطي فراهم شود تا فرد بتواند برای
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دوره فوق دکتری به خارج برود خیلي بهتر است؛ اما شما ميگویید  4سال بمان درحاليکه در 4
سال بعد ،این شرایط کمتر برایش پیش ميآید».
 .4-4تجارب پايان خدمت
 .5-4-4احساس رهاشدگي و آزادي

قریب بهاتفاق سربازان منجمله اعضای هیئتعلمي وظیفه ،پس از پایان دوره ضرورت و
دریافت کارت پایان خدمت ،احساس رهاشدگي ميکنند؛ رهاشدگي از انتظاری طوالني برای
خدمت زیر پرچم -که همانطور که گفته شد تبعات آن از سالها قبل از شروع رسمي خدمت
سربازی آغاز ميشود ،-رهاشدگي از اتمامِ تعهد نسبتاً طوالني به نظام و دانشگاهِ محل تعهد ،و
احساس آزادی از اینکه زین پس اختیار زندگي فرد ،دست خودش است و در تصمیمهای او به
عاملي بیروني مهمي مانند خدمت وظیفه وابسته نیست.
 .1نتيجهگيري

سرمایههای انساني ،مهمترین سرمایه سازمانها و بهتبع جامعه هستند و مدیریت بهینه این
سرمایهها ،وجه ممیز سازمانها و جوامع است .در پژوهش حاضر ،نظر به اهمیت بررسي
تجارب اعضای هیئتعلمي وظیفه -که جزء سرمایههای انساني برتر جامعه ما هستند -و نیز فقر
پژوهشي این حوزه ،تجربه زیسته ایشان از دوره سربازی بررسي و بدین منظور با هشت نفر از
ایشان ،مصاحبه شد .پژوهشگران در مصاحبه هفتم به کفایت نظری رسیدند و مصاحبه هشتم را
برای تأیید کفایت نظری انجام دادند.
در این پژوهش -که دارای رویکرد پدیدارشناسي در تحقیقات کیفي است -تجارب
اعضای هیئتعلمي وظیفه از دوره سربازی به چهار دوره پیش از خدمت ،دوره آموزش نظامي
و عقیدتي-سیاسي ،دوره خدمت در دانشگاه و پایان خدمت تقسیم شد و در نهایت14 ،
درونمایه اصلي و  11درونمایه فرعي ،شناخته شد.
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این پژوهش ،جنبههایي از دوره سربازی را آشکار مينماید که در تحقیقات پیشین و در
برنامهریزیهای دوره سربازی ،کمتر به آن توجه شده است و ميتواند راهنمای مناسبي برای
اطالع از دیدگاههای اعضای هیئتعلمي وظیفه و دید ایشان نسبت به این دوره باشد.

پیش از خدمت

دوره آموزش

دوره خدمت در

نظامی و عقیدتی-

دانشگاه

 حکمرانیِ تعریا سایتی
ندرت در نیروهای نظامی
 وابستگی مساتقی ناوای
نظامی به حکومت
 ضااع در برنامااهریاازی
کالن
 بساااااااتر اااااااور
ناهیجاریهای رفتاری
 فقدان انعطاف در تعاما
(ضاااع در توجاااه باااه
شرایط سرباز)

 عدم ارتقای مرتبه علمی
 ادراک عدم امییت شغلی و
اب ام درباره آییده
 ادراک تبعیض
 رعایاات نشاادن شاا ن و
جایگاه اجتماعی
 ادراک بیاعتمادی
 خاااااروک از کشاااااور و
پیشاارفتهااای علماای و
پژوهشی

پایان خدمت

سیاسی
 انتظااار الااوونی و
از دسااااات دادن
فرصتها
 تغییااار ناااوانی و
برنامهریزی

 احساس رهاشدگی
و آزادی

نمودار  .2درونمايههاي اصلي تجارب اعضاي هيئتعلمي وظيفه در دوره سربازي

تجربه اصلي اعضای هیئتعلمي وظیفه از پیش از خدمت ،انتظار طوالني برای ادای
خدمت وظیفه است که اوالً در جایگاهِ عاملِ بیرونيِ بسیار مؤثر در تصمیمگیری ،مانع
برنامهریزی بلندمدت است و ثانیاً در طول سالیان متمادی ،حداقل بهمنزله دغدغهای ذهني،
مشموالن را ميفرساید.
ميتوان گفت که همه درونمایههای تجارب اعضای هیئتعلمي وظیفه در دوره آموزش
نظامي و عقیدتي-سیاسي ،ناشي از حکمرانيِ تعریف سنتي قدرت در نیروهای نظامي است.
حکمراني این تعریف ،باعث ضعف در برنامهریزی کالن ميشود و این عامل ،منجر به تدارك
بستر ظهور ناهنجاریهای رفتاری و فقدان انعطاف در تعامل ميشود .همانطور که گفته شد در
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اثر وابستگي مستقیم قوای نظامي به حکومت نیز قوتها و ضعفهای نیروهای نظامي به
حکومت و نظام سیاسي نسبت داده ميشود.
در دوره خدمت در دانشگاهِ اعضای هیئتعلمي وظیفه ،طبق نظریه مازلو ،نیازهای طبقات
باالتر ایشان انگیخته ميشود .اگرچه ایشان هنوز کموبیش به پیشرفت اقتصادی خود نیز توجه
دارند اما نیازهای برتری مانند ادراك تبعیض ،بياعتمادی ،احترام و ...در ایشان پررنگ است.
سربازی ،دغدغه بزرگي برای اغلب جوانان ذکور جامعه است و پایان آن ،احساس مثبتي
در ایشان ميآفریند .امید ميرود که سازمانهای مسئول با توجه به درونمایههای این پژوهش در
مسیر اصالحِ رویکردها و برنامههای خدمت عمومي وظیفه اعضای هیئتعلمي وظیفه گام
بردارند .ذیالً پیشنهادهایي برای اصالح و ارتقای این دوره ارائه ميشود.
 .5-1پيشنهادها

 -1-1-4تدوین برنامه راهبردی :تدوین برنامه راهبردی در قوای نظامي برای تربیت سربازان-
شامل تعیین چشمانداز ،رسالت ،مأموریت ،هدف ،راهبرد و برنامه -مبین دیدگاه و نگرش
بلندمدت قوای نظامي به سرباز است .در واقع ،تدوین برنامه راهبردی ،تابعي از تغییر نگرش
سنتي حاکم بر قوای نظامي درباره تعریف اقتدار و هویت سرباز و سربازی است و در ادامه آن
مطرح ميشود .برنامه راهبردی ،تالشي منظم و سازمانیافته جهت اتخاذ تصمیمها و مبادرت به
اقداماتي بنیادی است که بهموجب آن ،اینکه سازمان (یا هر موجودیت دیگر) چیست ،چه
ميکند و چرا اموری را انجام ميدهد مشخص خواهد شد .در واقع ،با تدوین این برنامه ،قوای
نظامي به این پرسش پاسخ ميدهند که عضو هیئتعلمي وظیفه کیست -و اگر دوران خدمت
وظیفه را بهسادگي مانند سیستمي در نظر بگیریم که ورودی آن عضو هیئتعلمي وظیفه است-
خروجي مطلوب چیست و طي چه فرایندی قصد دارند به آن خروجي دست یابند .به نظر
ميرسد که اغلب مشکل اعضای هیئتعلمي وظیفه -عليالخصوص در دوره آموزش نظامي و
عقیدتي -سیاسي -با تدوین این برنامه مرتفع ميشود.
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 -2-1-4تبیین و ترویج ارزش و مقام دانش و دانشمند :به نظر ميرسد که بخشي از
تجارب اعضای هیئتعلمي وظیفه ،ناظر به نامناسب بودن جایگاه دانش و دانشمند در جامعه
امروز ایران است .ادراك بياعتمادی یا رعایت نشدن شأن و جایگاه اجتماعي توسط کساني که
بخش عمدهای از عمر و توان خود را برای پیشرفت علمي ،سرمایهگذاری کردهاند نشان ميدهد
که دانش و دانشمند ،حائز جایگاه درخور خود در جامعه امروز ایران نیست .مقایسه جایگاه
ایشان با جایگاه دیگر گروههای مرجع جامعه مانند ورزشکاران ،هنرمندان و ...نیز مؤید این امر
است؛ بنابراین ،یکي از وظایف اصلي سازمانهای ذیربط -سیاستگذار ،تربیتي و تبلیغي-
تبیین و ترویج ارزش و مقام دانش و دانشمند در جامعه است .به نظر ميرسد که با احیای
جایگاه دانش و دانشمند ،نیازهای طبقات باالتر اعضای هیئتعلمي وظیفه -که در باال بدانها
اشاره شد -مرتفع شود.
 -8-1-4بازنگری سیاستگذار کالن در قوانین ذیربط :تصویب قوانین انعطافپذیر و
بازنگری دورهای در آن با توجه به شرایط زماني و مکاني از قوتهای نظام قوانین است .نظر به
تصویب قانون تأمین هیئتعلمي (طرح سربازی) در سال  1814و ازآنجاکه پیشرفت علمي،
جزء اهداف اصلي جمهوری اسالمي ایران در دهه سوم و چهارم عمر خویش است و اعضای
هیئتعلمي وظیفه را ميتوان بخشي از نیروی پیشران این حوزه دانست به نظر ميرسد که
بازنگری در قانون یادشده در زمان حاضر ضروری است .در سالهای اخیر ،لغو شرط لزوم ثبت
سند یا اخذ گواهينامه رانندگي با کارت پایان خدمت ،نمونهای از ضرورت بازنگری در قوانین
مربوط به خدمت وظیفه عمومي است.
 -4-1-4بازنگری در خردهسیستم آموزشي -پرورشي سربازان :اگرچه از ثمرات تدوین
برنامه راهبردی ،بازنگری در خردهسیستم آموزشي -پرورشي سربازان است اما نظر به اهمیت
این عامل بر آن تأکید ميشود .شناخت مخاطب ،بازنگری در مفاد درسي و تربیت مربیان
شایسته از اهم فعالیتهای بازنگری در خردهسیستم یادشده است .عالوه بر این ،به نظر ميرسد
ازآنجاکه نوع جنگ ،بسته به اقتضائات زماني ،متفاوت است و در دوران جدید ،تهاجم فرهنگي،

فهم جوهرة تجربة دورة سربازي در اعضاي هيئتعلمي وظيفه؛ مطالعهاي پديدارشناسانه 559

طالیهدار تهاجم نظامي است به نظر ميرسد که افزودن آموزشهای ذیربط -آن هم به
سربازاني که بهزودی استادان دانشگاههای کشور خواهند شد -ابزار دفاعيِ روز را به دست آنها
دهد.
 -4-1-4توسعه دولت الکترونیک :بخشي از تجارب اعضای هیئتعلمي وظیفه ،بهسادگي
با استفاده از فناوریهای در دسترس مرتفع ميشود .اطالعرساني از این موارد است .مضاف بر
آن ،هنگامي که دوندگيهای متمادی در سازمانهای مختلف برای دریافت برخي مجوزهای
قانوني ،هر فردی را خسته ميکند و باعث ادراك بياحترامي ميشود ،توسعه دولت الکترونیک،
این مشکل را بهراحتي مرتفع ميکند.
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