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 فناوری و نوآوریبوم علم، های زیستگیری از ظرفیتبا بهره

 
 1* حیدر نجفی رستاقی  

 2مهدی احمدیان   

   چکیده

  ی به بازنگر   ازیبوجود آمده است، ن  تیدر مفهوم دفاع و امن  ریکه در چنددهه اخ  یبا توجه به تحوالت

.  شودیاحساس م  یو تخصص  یعموم  فهیدر موضوع خدمت نظام وظ  ژهیکشور به و  یدفاع  یدر الگوها

سخت همچون تمرکز بر توسعه   تیفراتر از امن  یتیامن  یازهایتوجه به تحول متناسب با ن  ثیح  نیاز ا

  آینده پژوهی   هدف از این پژوهش،  است.  ت یکشور حائز اهم  شرفتیبه عنوان رکن پ  علمیبوم    ستیز

  علم، بوم زیست هایظرفیت از گیری بهره با یونگار یسنار کردی بر رو یمبتن  یتخصص فهیخدمت وظ

گیری  رویکرد کیفی بوده و از روش سناریونگاری بهره نوع تحقیق مبتنی بر    .است  نوآوری  و  فناوری

آموختگان مشمول خدمت وظیفه تخصصی بوده و  جامعه مورد بررسی دانشجویان و دانش   شده است.

نیز در چارچوب  روایی و پایایی    وتجزیه و تحلیل مبتنی بر روش های توصیفی آماری انجام گرفته  

خدمت«    کیدر »تحول بوروکرات  عدم قطعیت، دو  ندهیآ  ریتصاو  می در ترس.  استمطالعات کیفی مدنظر  

: اصالحات  دیانجام  وید، که به توسعه چهار سنارش  ییشناسا  یتنوع خدمات« پژوهش  زانی»م  نیو همچن

و تحول    یعلمتوسعه محدود خدمات    ،یخدمات پژوهش  یستمیتحول س  ،یخدمات پژوهش  یجیتدر

  یاز گسترش خدمات تخصص  ییمدت، دورنماکوتاه   یوهایفراتر از سنار  .یانواع خدمات علم  یستمیس

  هاافته ی  و  طرح شده است  ی اجتماع  یو کنشگر  ینیکارآفر  ،یفناور   ،یپژوهش  یبه انواع خدمات تخصص

منجر به تحول اساسی در این    انیبندانش   بومست یز  یبه سو  فهی خدمت وظ  تیکه هدا  دهدمی نشان  

 عرصه خواهد گردید. 
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   مقدمه

  نظامی  آموزشای  امکانات و برنامه  کشاور  افراد همه برای  اسات  موظف  دولت»  اسااسای قانونطبق  

  از  مساالحانه  دفاع توانایی همواره  افراد  همه کهطوریبه  نماید،  فراهم  اسااالمی موازین  طبق  بر  را

  ایران،  اساالمی  جمهوری  اسااسای  قانون)  «  باشاند  داشاته را ایران  اساالمی  جمهوری  نظام  و  کشاور

در   عنوان منااب  انساااانی توانمناد و مو ر ای بهمساااتعادین و نخبگاان در هر جامعاه(. 51  اصااال

تحوالت گوناگون مدیریتی و اجتماعی به شامار آمده و از این حیث همواره مورد توجه مسائوالن  

گیری از مساتعدین برتر در  های کلیدی در بهرهاز جمله عرصاهگیرند.  گذاران قرار میو سایاسات

ریزی مناسابی در این زمینه  اسات و در صاورتی که برنامه تخصاصای  خدمت نظام وظیفه،  کشاور

های موجود در زمینه راهبری و بکارگیری نخبگان ممکن اسات به تهدید  صاورت نگیرد، فرصات

هایی  های اخیر، خدمت نظام وظیفه تخصااصاای در قالبملی تبدیل گردد. هر چند در طی سااال

ی خدمت و ... منجر به بهینه نمودن این فرآیند گردیده،  همچون طرح جایگزین خدمت، کسااار

رساد هنوز مدل کنونی خدمت وظیفه تخصاصای برای مساتعدین فکری و علمی  ولی به نظر می

شاناسای وضاعیت الگوی کنونی، منجر به هایی اسات که بررسای و آسایبها و آسایبدچار چالش

 و از این حیث حائز اهمیت است.  شدهارائه راهکارهایی برای بهبود و ارتقای مدل موجود 

کرده کشاور و با توجه به قرار گرفتن کشاور در پنجره جمعیتی و افزایش نسال جوان تحصایل

قرار گرفتن این نسال جمعیتی در دوره سانی خدمت وظیفه و با توجه به پیامدهای ساربازی در  

ارهای خدمت وظیفه  های اجتماعی، سایاسای، اقتصاادی و ... بازنگری در فرآیندها و ساازوکحوزه

رساد. در صاورتی که بتوان خدمت وظیفه را در راساتای حل مساائل  تخصاصای ضاروری به نظر می

در عرصاه    بوم علم، فناوری و نوآوری کشاور خصاوصااًهای کشاور و ارتقای ساطز زیساتو چالش

ها و نیازهای  از یک ساو هم بخش زیادی از چالشاشاتاال و کارآفرینی، ا ربخش و هم افزا نمود،  

گیری از نیروی انساانی جوان رف  گردیده و هم از ساویی سارمایه اجتماعی  کشاور در حوزه بهره

ت  نظام در نگرش عمومی ارتقا خواهد یافت. ولی در صااورتی که فرایندها و سااازوکارهای خدم

وظیفه دچار کژکارکردی باشاد، هم ناکارآمدی در نظام مدیریت مناب  انساانی ملی رد داده و هم  

کرده در این حوزه خواهاد گردیاد. بر همین  منجر باه اتالف منااب  و عمر هزاران جوان تحصااایال

اسااس در این پژوهش به دنبال فهم ساناریوهای آینده خدمت وظیفه با هدف ارائه الگویی جهت  

 سازوکارهای خدمت وظیفه تخصصی در این زمینه خواهیم بود. بهبود

ریزی های برنامهها و ظهور پیاپی مساااائل جدید، اتکا به روشبا افزایش تاییرات و دگرگونی

و ساااایه سااانگین عدم    ههای کالن کشاااورها نبودبینی، جوابگوی نیااز مدیریتمبتنی بر پیش

ای دگرگون کرده که  انگیز، وضاعیت را به گونهتها و ظهور رویدادهای ناپیوساته و شاگف قطعیت
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رساد. عدم توانایی  به نظر می  دشاوارریزان، امری بینی آینده در دنیای پر تحول برای برنامهپیش

های ناشااای از تاییرات روزافزون باعث شاااد تا  بینی دقیق آیناده و همچنین پیچیادگیدر پیش

قاابلیات از  آینادهمحققاان  نوظهور  دانش  آینادههاای  و  برده  بهره  بطن  پژوهی،  وارد  را  نگااری 

 (.1389ریزی کنند )پورمحمدی و دیگران، های برنامهفعالیت

اصاالی پژوهش کنونی بررساای آینده خدمت وظیفه    مساائلهپژوهانه، کرد آیندهبر اساااس روی

. اهداف این پژوهش شااامل  اسااتتخصااصاای در ایران و سااناریوهای پیشاانهادی در این زمینه  

ها و تدوین ساناریوهای آینده خدمت وظیفه  ها و عدم قطعیت، شاناساایی پیشارانشاناسایآسایب

گونه قابل طرح اسات که آینده خدمت وظیفه  این پژوهش نیز بدین سااال  باشاد.تخصاصای می

ها و ساناریوها در این زمینه  ها، عدم قطعیتتخصاصای در ایران چگونه بوده و مهمترین پیشاران

شاناسای وضا  موجود به که در ادامه پس از بررسای مبانی نظری و آسایب  اساتشاامل چه مواردی 

 خواهیم پرداخت.ها  پاسخ این پرسش
 

 مبانی نظری پژوهش

و جان    سااتادنیجان در رزم ا  یکردن، تا پا  یفشااانباختن ساار، جان  یدر واژه به معنا یساارباز

هر فرد ذکور که  قانون خدمت وظیفه عمومی    2نامه دهخدا( و بر اسااس ماده  )لات باختن اسات.

)قانون   خواهد شاد.  یعموم  فهیمقررات خدمت وظ  مشامول،  شاودیم  یساالگ 18ن وارد سا   یط

م  الماده نخساات قانون خدمت وظیفه عمومی مصااوب چنین اع (2خدمت وظیفه عمومی، ماده  

ایران و جان و مال و ناموس   اسالمیو تمامیت ارضی و نظام جمهوری    استقاللدفاع از  »میدارد:  

ر دولات  مردم، وظیفاه دینی و ملی هر فرد ایرانی اسااات و در اجرایی این وظیفاه کلیاه اتبااع ذکو

باشاد و  ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون می  اساالمیجمهوری  

توان از خدمت  هیچ فرد مشاامول خدمت وظیفه عمومی را جز در موارد مصاارحه در قانون نمی

ه  قانون خدمت وظیف  ماده چهاارمبر اسااااس  (.  1)قانون خدمت وظیفاه عمومی، ماده  .«معااف کرد

سااال اساات که به چهار دوره   30خدمت وظیفه عمومی در ایران  1363مصااوب سااال   عمومی

  10ساال(، دوره ذخیره اول )  8ساال(، دوره احتیا  )  2شاود. خدمت دوره ضارورت )تقسایم می

دهد در  اجازه می شاورای عالی دفاع ساال(. همچنین این قانون به  10ساال( و دوره ذخیره دوم )

)قانون   ماه کاهش یابد 18شارایطی که تعداد مشاموالن مازاد بر نیاز باشاد، طول دوره ضارورت به 

  .(4خدمت وظیفه عمومی ماده  

نامه  باشد به آیینبا توجه به این که موضاوع این پژوهش پیرامون خدمت وظیفه تخصاصی می

بنیاد ملی نخبگان  ها و قوانین بنیاد ملی نخبگان در این حوزه نیز دارای ارتبا  موضاوعی اسات.  

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA_%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA_%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D9%85%D9%84%DB%8C
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هایی در این  نامهنفعاان مرتبط با خدمت وظیفه با محوریت نخبگان دارای آئینبعنوان یکی از ذی

  منظور به  و نخبگان  ملّی  بنیاد  اساااساانام   از 3  مادّۀ 1  بند اجرای  باشااد. در راسااتایزمینه می

  و  شااناسااایی»  نام نخبگان،آیین امور  در  کشااورراهبردی  سااند  از  مرتبط  ملّی  هایاقدام اجرای

  نامه در راستای تسهیالت گردد. این آیینمطرح می  «دانشگاهی  برتر آموختگاندانش  از  پشتیبانی

تسااهیالت  سااازی نخبگان و اسااتعدادهای برتر بوده که یکی از محورهای این توانمند  و هدایت

  هااایدوره  بارتارِ  آماوخاتاگااانداناش  ماناادیباهاره  بارای  تاخصاااصااای،  وظایافاا   ناظااام  خاادماات

.  تسهیالت  استتخصصی    وظیف   نظام خدمت  از  تخصصی  دکتری و  کارشناسی ارشدکارشناسی،

آموختگاان برترِ دانش  هفا ینظاام وظبنیااد ملی نخبگاان در زمیناه نظاام وظیفاه در ساااه محور »

 « قرار دارد.فنّاور  هف ینظام وظ« و »میمق  ریآموختگانِ برتر غدانش  ف ینظام وظ ی«، »دانشگاه

به عنوان رویکردی نوین در سیر تکامل رویکردهای اقتصادی نقش حائز    1بنیان دانشاقتصاد

تولید   و  از درآمدهای ملی  توجهی  قابل  و بخش  توسعه کشورهای پیشرفته داشته  اهمیتی در 

  شکارگری  مرحله  به  که   بود  کشاورزی  انقالب  «اول  موج»دهد.  ناخالص کشورها را تشکیل می

  انقالب  عنوان   با   آن   از   اجتماعی   و اقتصادی   تاریخ   رشناسان کا که   است   همانی   دوم   موج   داد،  پایان 

  ورود  به  شد،   آغاز   1950  دهه   از  تافلر  الوین  اعتقاد   به  که سوم،  موج  باالخره،   و  برندمی  نام  صنعتی

دانش  .گردید  منجر  فراصنعتی  عصر  به  صنعتی   جامعه اقتصاد  از  تعریف  ایران  تاکنون  در  بنیان 

در   را  کاربرد  توسعه سیاستبیشترین  و  دستیابی  رویکرد  نیز  آن  گواه  و  است  داشته  گذاری 

نوآوری کشور های پیشرفته در اکثر سیاستفناوری فناوری و  قانون    -های حوزه علم،  از جمله 

از شرکت و  بنیان، طرحهای دانشحمایت  و معاونت علمی  های کالن ملی شورای عالی عتف  

موضوعی  های  ادهای ویژه توسعه فناوری و تعیین اولویتفناوری ریاست جمهوری ، راه اندازی ست

 (. 1397)قاسمی، فقیهی، علیزاده،   نقبشه جام  علمی کشور است 

( است.   1393مروی  کرده  استخراج  بنیان  دانش  اقتصاد  برای  عمده  تعریف  دسته  سه   )

اقتصاد ب(اقتصاد  بنیان به عنوان یک پارادایم جدید و یک تعریف رادیکال در  الف(اقتصاد دانش

ارتباطات و    ی های بنیان معادل بخشدانش فناوری اطالعات و  فناوری پیشرفته و به خصوص  با 

وری همه  محور در افزایش بهرههای دانشبنیان حاصل کاربرست دانش و بخشج(اقتصاد دانش

هوم اقتصاد  ای به مف در اسناد باالدستی کشور نیز توجه ویژه   های اقتصادی از طریق نوآوری.بخش

  هاینظام  تقویت  و  های کلی علم و فناوری به »ساماندهیبنیان گردیده است. در سیاستدانش

 ملی   نظام  ، »ساماندهی2فناوری«    و  علم   هایحوزه  در   بندیرتبه  و   اعتبارسنجی  ارزیابی،  نظارت، 
 

1 Knowledge-based economy 
 2-3های کلی علم و فناوری بند  سیاست  2
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مدیریت 1کارآمد«    و   جام    فناوری   و   پژوهشی  علمی،   اطالعات   و   آمار  «  و  پژوهش  و   دانش   و 

  ارتقاء  و  فناوری  و  علم  حوزه  در  راهبردی  نظارت  و  ریزیبرنامه  گذاری،سیاست  در  بخشیانسجام

  در  فنی  و  علمی  تحوالت  به  توجه  با  کشور  علمی   جام   نقشه  روزآمدسازی  و  هاشاخص  مستمر

  نهادهای  و   ساختارها   در نقشه جام  علمی کشور نیز » اصالح   اشاره شده است.  2جهان «   و   منطقه 

 مراحل  در   تربیت، وتعلیم  نظام   سازی هماهنگ   و  آنها   به  بخشیدن  انسجام   و  فناوری   و   علم

بنیان به عنوان یکی از  مدنظر بوده است که اقتصاد دانش  3کالن«  ریزیبرنامه  و   گذاریسیاست

میزیرنظام شمار  به  فناوری  و  علم  ساختارهای  اصلی  سازمان  رود.  های  منظر  های  همکاریاز 

است که به طور مستقیم بر  ای از اقتصادبنیان گونه»اقتصاد دانش  4 (OECDاقتصادی و توسعه )

پایه تولید، توزی  و استفاده از دانش و اطالعات بنا شده باشد. در چنین اقتصادی دانش ، محرک 

عملکرد اقتصادی توجه وری و رشد اقتصادی است و بر نقش اطالعات، فناوری و آموزش بر  بهره 

میویژه سازمان    .(1397  علیزاده،  فقیهی،  قاسمی، ) «  شودای  اجرایی  کمیته  تعریف  اساس  بر 

آسیا  همکاری اقتصادی  )  – های  همکاری   APEC )5اقیانوسیه  سازمان  و  تعریف  اقتصادی  های 

تولید، توزی  و بازدهی  توسعه را بسط داده است. بر اساس تعریف اوپک، »در اقتصاد دانش بنیان ،  

دانش محرک اصلی رشد اقتصادی،  روت و خلق و اشتاال در تمامی سطوح صنای  است« و به 

بخش تمامی  ترتیب  میاین  اقتصادی  دانشهای    علیزاده،   فقیهی،  قاسمی، )   باشند.  پایه توانند 

1397) 

  پژوهشهایپیشینه

تحقیقاات حوزه سااارباازی مورد بررسااای قرار گرفتاه  المللی برخی از  در ادبیاات پژوهشااای بین

به در پژوهشای با عنوان »خدمت ساربازی، موقعیتی برای شاروع« ( 1991گاد و همکاران )اسات.

درآمد و آموزش پس از    ال،بر اشاتا  یمثبت ریآموزش ضامن خدمت ت  که    اندله پرداختهاین مسا 

  ل یشاال پس از خدمت، تما  نیاول  افتنیساربازان از ارزش خدمت با ساهولت    نگرش.  داردخدمت  

)گاد، الخانی،   باالتر مرتبط بود.  یلیتحصا   شارفتیبه اساتخدام تمام وقت، درآمد ماهانه باالتر و پ

دوره    دگااهیا و د  یخادمات ساااربااز  مطاالعاه ای دیگر باا عنوان »( در  1991)  گااد  (1991کیمال،  

آنها    ینظام  هیاول  اتیتجرب راتیدر مورد ت    ی«پرساانل نظام  قاتیتحق   یبرا  ی: نقطه عطف یزندگ

 
 4-2های کلی علم و فناوری بند  سیاست  1
 1-2های کلی علم و فناوری بند  سیاست  2
 1نقشه جامع علمی کشور راهبرد کالن   3

4 Organization for Economic Cooperation and Developmen 
5 Asia-Pacific Economic Cooperation 
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  ی واقع یایا اهاا و مزناهیهزبوده و     آنهاا یبعاد  یرنظاامیغ  ایا   یشااااال نظاام  ایا   یزنادگ  یهاابر انتخااب

  ی چارچوب مفهوم  ک یبه عنوان    یدوره زندگ هیکند نظر  یابیرا در طول عمر ارز  یخدمت سارباز

در  (  2015ژانگ ) .(1991)گاد،    شاااودیارائه م تیا م مور  نیانجاام ا یبرا  یو قو  داریا پا  یلیو تحل

خدمت  دیگر با حوزه موضااوعی »خدمت سااربازی و چین« به این موضااوع پرداخته که    تحقیقی

را در منشاا     ینظام ریت    راتییتا   و  کندیم یگسااترده، بررساا   یاجتماع  جیرا در نتا  یساارباز

نشاان    هاافتهی.  کندیم  لیو تحل هیخدمت تجز  تیو وضاع  یچرخه زندگ  ،یخیدوره تار  ،یاجتماع

آن به زمان انجام   ریاسات، اما ت    اجتماعیتحرک  یبرا  یکانال مهم  یکه خدمت سارباز  دهدیم

کلر و همکاران   .(2015)ژانگ،    دارد  یبساااتگ  و کیفیت آموزشااای  مدت زمان خدمت و  خدمت

« OECD  یدر کشاااورها  یو رشاااد اقتصااااد  ینظام  در مطالعه دیگر با عنوان »خدمات(  2009)

با انباشاات    نیو همچن  یبا ناکارآمد  یکه خدمت ساارباز  دنکنیم  ینیبشیپ  یاقتصاااد  یتئور

  ی اجبار یکه سارباز  میدهد، نشاان  OECD  یکشاورها یهمراه اسات. برا  یکیزیو ف   یانساان  هیسارما

 & Keller, Poutvaara)  دارد  یبر عملکرد اقتصااد  یداریمعن  یمنف  ریت    یدر واق  از نظر آمار

Wagener ,2009).  ( در تحقیقی دیگر  2013کریساااتوفر و همکااران )« برنااماه   یابیا ارزباا عنوان

احساااس    ،یاجبار یخدمت ساارباز یبرا  یسااازبرنامه آمادهی«، خدمت ساارباز یبرا  یآمادگ

برنامه بر آنها و    نیا ریت  نموده و  یها بررساا آن  یابیرا در ارزآموزشاای ادراک از جو   ی،سااازگار

 & Christopher , Bennett)  شااودی اشاااره میبا خدمت ساارباز اآنه  یبعد  یسااازگار  نیهمچن

Zitikis ,2013). 
در  انجام گرفته اسااات.   داخلی متنوعی نیزهای  در حوزه مطالعات خدمت ساااربازی پژوهش

مدرک    یاز منظر ساربازان دارا  فهیخدمت نظام وظ یتجرب  یشاناسا بیبا عنوان »آسا   یامطالعه

  الت یتحصاا   یتجارب سااربازان دارا  یهادوره ،(1395)ساایدی، صاالواتیان،    «یلیتکم  التیتحصاا 

خادمات    انیا از خادمات، تجاارب دوره خادمات و تجاارب پاا  شیباه ساااه مرحلاه تجاارب پ  یلیتکم

ر  کالن، بساات یزیرضااعف در برنامه  ملها شاااچالش نیترپژوهش مهم  نی. در اگرددیم  میتقساا 

جنگ   فیو عدم تعر  یشاان سارباز، مساائل اجتماع  تیضاعف در رعا  ،یرفتار  یهایظهور ناهنجار

همچون ضاعف در    یفرع  یهاکالن به چالش یزیرنرم اشااره شاده اسات. در محور ضاعف در برنامه

مناسااب نبودن    ،یآموزشاا   ورانیضااعف در پا  ،یشااناساا اتالف وقت، ضااعف در مخاطب ها،تیمز

سارباز و ضاعف در اخذ بازخورد از عملکرد مطرح    یعدم اساتفاده از توان تخصاصا   ،یمباحث آموزشا 

همچون مشااکالت    یفرع  یهاچالش  یرفتار  یهایاساات. در محور بسااتر ظهور ناهنجار  دهیگرد

است. در محور ضعف در    دهیفراخود و تعارض مطرح گرد  یابیکام  یچرخه منف   ه،یبهداشت و تاذ

  گان،یرا  یانساااان یروین  ،یگذارهمچون ضاااعف در حرمت  ییهاشاااان سااارباز به چالش  تیرعا
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  ، یهمچون مشاکالت اقتصااد  ییهاچالش  یدر محور مساائل اجتماع  تیسارباز و در نها  یاعتباریب

 است.  دهیو ازدواج و حفظ خانواده طرح گرد  یو علم  یشال  شرفتیاشتاال و پ

( که به 1396  فر،ی)سالطان  «یخدمت سارباز  یتالیجیبا عنوان »مخالفان د  گرید  یپژوهشا   در

اهم    پردازد،یم  یمجااز  یدر فضاااا  یعموم  فاهیخادمات وظ  نینظرات و انتقاادات منتقاد  یبررسااا 

از    دنیکشا یگاریمفت(، ب  بایکار ارزان)تقر  یرویاساتفاده از ن یرا در محورها  یانتقادات به سارباز

کشاور   یهانیترمتخصاص، ساوء اساتفاده از تخصاص جوان یرویاز ن  دنیکشا   یگاریجوان، ب یروین

  از یامت  چیو ه  یکار  مهیکار بدون ب یرویاسااتفاده از ن  شااان،یدو سااال از جوان ینابود  متیبه ق 

آموزش   گار،یبه ساا   ادیاعت  ،یماریجوان، احتمال ب  ک ی  ندهیو آ  یبه گروگان گرفتن زندگ  ،یگرید

و    زیآمنیتوه  یرفتاارهاا  ،یرنظاامیغ  یاساااتفااده از سااارباازان در موارد  ه،فقط محادود باه دو ماا

  ه،یا شااادن حقوو اولگرفتاه  دهیا شااادن، ناادگرفتاه  دهیا باه باازار کاار، نااد  رهنگاامیورود د  ز،یرآمیتحق 

دورماندن    نیو همچن  یفرد یهایاز آزاد  یاریو بس  اریاخت  رفتننیاز ب  ،یو روان  یمشکالت عاطف 

  یسارباز مترادف با برده، ب  کار،یجوان ب  یعنیخدمت   انیجوان بدون پا  ه،از جامع  یاز بخش بزرگ

سارباز و ... شامرده شاده اسات.   ک یسااعات به خدمت گرفتن   یبرا  ینبودن قانون مشاخصا   یعدالت

ای  در پژوهش با عنوان »فهم جوهرۀ تجرب  دورۀ ساربازی در اعضاای هیئت علمی وظیفهم مطالعه

علمی درباره    ئتیساربازان ه  یهادگاهید  ق،ی( با مصااحبه عم1395  ،یدیپدیدارشاناساانه« )سا 

مصااحبه به صاورت هدفمند از   یبرا یریگبررسای شاده اسات. نمونه  ،یتجاربشاان از دوره سارباز

تحت مطالعه    دهیبه درک کاملی از پد  ابییانجام شاد و تا دسات  فهیعلمی وظ  ئتیه  یاعضاا  انیم

 .  افتیادامه  

هاای خادمات وظیفاه سااارباازی از منظر نظریاهتحلیال اخالقی  در تحقیقی دیگر باا عنوان »
( به انجام رساایده اساات،  1395« )سااجادیه، اکبری، ساارآبادانی، جهرمی،  گرا و پیامدگراوظیفه

مسااله خدمت وظیفه ساربازی از ساه منظر سایاسای امنیتی، منظر اقتصاادی و منظر اجتماعی  

توان گفت مواضاا  تعارض ارزشاای بین  اساات. بر اساااس این پژوهش میفرهنگی تحلیل شااده  

های »مزیت نیروی کار ارزان/ اسااتثمار  مشاای خدمت وظیفه سااربازی در دوگانهذینفعان خط

نیروی جوان«، »خدمت اجباری همگانی یکسان/ اخالل در ازدواج و اشتاال« ، »خدمت همگانی  

الت تساااوی طلبانه/ بی توجهی به تفاوت اسااتعداد و  برابر/ ناکارایی اقتصااادی و امنیتی« ، » عد

 باشد.انتخاب آزادانه« قابل بیان می

فر،  )کاملی، پویان سااربازی «  خدمت  آینده  معماری  در مطالعه دیگری با عنوان »راهبردهای

مشااموالن خدمت سااربازی    سااازماندهی و تخصاایص بهینهنویسااندگان معتقدند که   (1399

ترین وظاایف ساااازماان وظیفاه عمومی نااجاا، نیاازمناد اتخااذ راهبردهاایی  عنوان یکی از مهمباه
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نگر اساتم بنابراین، طرح روش عملیاتی تدوین راهبردهای خدمت ساربازی در افق آینده از  آینده

دهد که دو راهبرد با اولویت باال به ترتیب  می  ها نشاانباشاد. یافتهاهمیت بسازایی برخوردار می

کارگیری کارآمد مشاموالن خدمت  . به2.طراحی ساامانه هوشامند تخصایص بهینهم  1عبارتند از:  

ریزان سااربازی. درحقیقت، نتایج حاصاال از این تحقیق، راهکارهای مناساابی را در اختیار برنامه

های بهینه انجام خدمت ساربازی  طرحگیری درخصاوص راهبردها و اجرای مناساب  جهت تصامیم

 قرار خواهد داد.  

  ساازی ملت  فرایند و  ساربازی  خدمت  گذاریدر مطالعه ای دیگر با عنوان »سایاساتهمچنین  

سازی  گذاری خدمت سربازی و فرایند ملتبه تبیین سیاست (1395ایران « )ایمانی، قاسمی،   در

داده بر اساااااس رهیاافات  ایران  بهرهمیبنیااد  در  باا  فرایناد چرخاهپردازد. محقق  از  ای گیری 

ساازی و همچنین خدمت ساربازی به تقویم  گذاری به تبیین چگونگی ورود مسائله ملتسایاسات

پردازد. مطابق پژوهش حاضار ورود کلیدواژه ملت به ادبیات  گذاری در ایران معاصار میسایاسات

گذاری  ای تعاملی بین سایاساتطهگذاری خدمت ساربازی اسات، رابرسامی ایران تالی سایاسات

در جدول زیر تالش گردیده  .  سااازی در ایران معاصاار وجود داردتخدمت سااربازی و فرایند مل

های پژوهشای پیشاین گردآوری و  های خدمت وظیفه تخصاصای بر اسااس یافتهمهمترین آسایب

 ارائه گردد.
 نیش یپ یپژوهشها ل یبر اساس تحل  یعموم فهی خدمت وظ یهاب ی آس (1)جدول 

 منبع  هامولفه محور 

فرهنگی  

 اجتماعی 

  ،« آن  ارزشی  و  اجتماعی  فرهنگی  ابعاد  از   غفلت  و  سربازی  بودن  محورامنیت »

  سربازان  با  تحقیرآمیز  رفتارهای  و  خدمتی  هایمحیط  سازمانی  فرهنگ»

  مشکالت»  ،«مسلز  نیروهای  در  خدمتی  هایرده  ترینپائین   عنوان  به  وظیفه

  دچار  سربازان  از  بخشی  که  نحوی  به  سربازی  دوران  بهداشتی  و  ایتاذیه

  نظام»  ،«سربازان  برای  ضعیف  خدمتی  انگیزه»  ،«شوندمی  هاضمهسوئ 

  بودن  پائین»  ،«سربازی  آموزشی  مراکز  و  هایگان   ناکارآمد  تربیتی  و  آموزشی

  از   سربازان   هایخانواده   نارضایتی  ،«جامعه  در  سربازان  اجتماعی  منزلت

  جوانان  تحصیلی  مدرک  ارتقای  و  علمی  رشد »  ،« سربازی  خدمت  بودن  اجباری

  ،«نفس  عزت و شخصیتی ابعاد در آنان انتظارات سطز افزایش و مشموالن و

  و  توجه  شایان  نظامی  تجهیزات  و  نوین  هایفناوری   تحوالت  و  تاییرات»

  پذیر   مقایسه  و  مسلز  نیروهای  شدن  ایحرفه   و  درجهان  سربازی  هایشیوه 

  پیدایش   زمینه  و  جوانان  ازدواج  زمان  در  تاخیر»  ،«همدیگر  با  آنان  شدن

  ادامه  برای  کاذب  تقاضای  افزایش»  ،«جامعه  در  اجتماعی  و  روانی  هایآسیب 

)ترابی،  

1392) 
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 منبع  هامولفه محور 

  تقلب  و  فساد  برای  شرایط  و  زمینه  ایجاد»  ،«سربازی  از  فرار  برای  تحصیالت

 « خدمت  از  معافیت  غیرقانونی  هایروش   یافتن  برای  جامعه  در

  آن  در  که  شودمی  یاد  زندگی  از  ایدوره   عنوان  به  جوانان  میان  در  سربازی

  گرایش  همچون  دارد  پی  در  اجتماعی  تبعاتی  سربازی.  شودمی   تلف  افراد  وقت

  نخبگان،  فرار  صوری،  هایطالو   همچون  معافیت  متکثر  هایروش   به

  در  اختالل  و  ازدواج  سن  باالرفتن  فرهنگی،  مشکالت  جسمی،  هایآسیب 

  مسئولیت  به  باید  سربازی  گرانتحلیل  منظر  از.  جوان  پسران  اجتماعی  زندگی

  انقالبی،  هویت  تبیین  پذیری،نظم   پذیری،جامعه  که  شود  منجر  خود  اجتماعی

  حضور.  بخشد  تحقق  را  مسئولیت  این  نتوانسته  عمل  در  اما  است  ملی  و  دینی

.  است  کرده  وارد  لطمه  جوانی  خواهانهعزت  روحیه  به  نظامی  سازمان  یک   در

  عنوان  به  سنتی  تلقی  منظر  از  سربازی  انگاریفرض   جمعی  هویت  بعد  در

  باید  اجتماعی  شدن  بالغ  مردانگی،  و  پختگی  شخصیت،  استقالل  برای  مقطعی

 . بگیرد   قرار  بازبینی  مورد

  سجادیه،)

  اکبری،

  سرآبادانی،

  جهرمی،

1395) 

 سکته  ایجاد  و  ولد  و زاد  کاهش و ازدواج  سن باالرفتن عوامل از یکی سربازی

 هم بر موجب نتیجه در و شد خواهد پسران  اجتماعی حیات  روند در ساله 2

  در  دختران  از  نسلی  گیری  شکل  و  پسر  و  دختر  دانشجویان  تعادل  خوردن

 . گردید  خواهد  ندارند،  ازدواج  امکان  معضل،  این  تا یرات  واسطه  به  که  جامعه

)عباسی،  

1392) 

اقتصادی  

 معیشتی

ها و بودجه خدمت وظیفه عمومی«، »تا یرات منفی »عدم تحلیل علمی هزینه

های  اقتصادی سربازی بر مشموالن و خانواده های آنان«، »عدم تامین حداقل

احساس فقر و تنگدستی اقتصادی در دوران خدمت سربازی برای مشموالن و  

آنان«، »طوالنی بودن غیرمنطقی مدت زمانی خدمت سربازی در   در میان 

و  کار  بازار  به  جوانان  جذب  و  ورود  زمان  افتادن  »تاخیر  صلز«،  دوران 

 های اقتصادی« فعالیت

)ترابی،  

1392) 

  فاقد   جامعه،  برای  زا  هزینه  نظامی،  نهادهای  برای  رایگان  کار  یک  سربازی

  مناف    دیگر  سوی  از  و  است  شخصی  و  فردی  مناف   خالف  و  فرد  رایب  رضایت

  تاییر  مان (  سرباز  کنندگان  دریافت)  مساله  این  ذینفعان  گسترده  اقتصادی

  ،بیشتر یاحرفه سربازی با مقایسه در اجباری سربازی هزینه. است رویه این

  و  است   مالیات  نوعی  سربازی  که  چرا  است  فقر  کننده  تقویت  و  ناعادالنه

 . پردازند  می  را  مالیات  این  بیشتر  فقیر  پرجمعیت  هایدهک

  سجادیه،)

  اکبری،

  سرآبادانی،

  جهرمی،

1395) 

سازمانی و  

 ساختاری 

«،  کارگیری سربازانهای به ا و محیطههای معنادار و آشکار در یگان»تفاوت

های خدمتی در  های ناروا در یگانبازی و تبعیضفرهنگ پارتی»وجود خرده 

ها که مورد مشموالن«، »وجود قوانین و مقررات پیچیده و متراکم معافیت

های سربازان«،  آمیز است«، »حجم باالی فرار از خدمت و غیبت بعضا تبعیض

)ترابی،  

1392) 
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 منبع  هامولفه محور 

و یا نرفتن به خدمت    ها برای معافیتها و زمینه»وجود انواع و اقسام معافیت 

های خارج از کشور و  ها، مهاجرت های پزشکی، کفالت سربازی مانند معافیت 

 خرید خدمت سربازی«، »کاهش خدمت بسیجیان« و ...

 فرآیندی 

  قوانین  تاییر  ها،فرصت  دادن  دست  از  و  طوالنی  انتظار  پیش از خدمت: » •

 ریزی«برنامه   و

  ، «نظامی  نیروهای  در  قدرت  سنتی  تعریف  »حکمرانی:  آموزشی  دوره •

  ریزی برنامه  در   »ضعف  حکومت«،  به  نظامی  قوای  مستقیم  »وابستگی

 تعامل  در  انعطاف  »فقدان  رفتاری«،  هایناهنجاری   ظهور  بستر  کالن،

 سرباز«  شرایط  به  توجه  در  ضعف

  »ادراک   آینده«،  درباره  ابهام  و  شالی  امنیت عدم  »ادراک:  خدمت  دوره •

  »ادراک   اجتماعی«،  جایگاه  و  شان  نشدن  »رعایت  تبعیض«،

 پژوهشی«   و  علمی  پیشرفت  و  کشور  از  »خروج  اعتمادی«،بی

 رهاشدگی«  و  آزادی  »احساس:  خدمت  پایان •

  سیدی،)

1395) 

انتقادات در  

فضای  

 مجازی 

  کشیدن  بیگاری  جوان،  نیروی  از  کشیدنبیگاری   ارزان، کار  نیروی  از  استفاده

  قیمت به کشور هایترینجوان  تخصص از استفاده  سوئ متخصص، نیروی از

 هیچ  و کاری بیمه بدون کار نیروی از استفاده شان،جوانی  از سال دو نابودی

  بیماری،   احتمال  جوان،  یک   آینده  و  زندگی  گرفتن  گروگان  به  دیگری،  امتیاز

  مواردی   در  سربازان  از  استفاده  ماه،  دو  به  محدود  فقط  آموزش  سیگار،  به  اعتیاد

  کار،  بازار  به  دیرهنگام  ورود  تحقیرآمیز،  و  آمیزتوهین  رفتارهای  غیرنظامی،

  روانی،  و  عاطفی  مشکالت  اولیه،  حقوو  شدن گرفته  نادیده  شدن،گرفته   نادیده

  از  دورماندن  همچنین  و  فردی  هایآزادی   از  بسیاری  و  اختیار  رفتنبین  از

  سرباز  بیکار،  جوان  یعنی  خدمت  پایان  بدون  جوان  جامعه،  از  بزرگی  بخش

  خدمت  به  ساعات  برای  مشخصی  قانون  نبودن  عدالتی  بی  برده،  با  مترادف

 سرباز   یک  گرفتن

  فر، سلطانی)

1396 ) 

 آینده نگرانه 

نیروهای مسلز، همانطور که ساختارها باید در  » آینده  در طراحی معماری 

با تهدیدات، فرصت  به  تطابق  و توجه  زمان ها  زمان  عنصر  با گذشت  آگاهی 

ای شدن  تاییر کند، ساختار سربازی نیز نیازمند تاییر است. از این رو حرفه 

سربازی یک اصل است. چراکه تا یرات این موضوع را در مسائل و مشکالت  

 . توان دیدوضوح می ه  معضالت اجتماعی ب  اقتصادی،   فعلی جمعیتی، ازدواج، 

)عباسی،  

1392) 

 حقوقی 

  آنها   خودشان،  اراده  و  خواست بدون  اندرسیده   خاص  سن  یک  به  که  جوانانی

  فشار  تحت  انسان  یک  اراده  و  آزادی  و  کنندمی  هافعالیت   یکسری  به  مجبور  را

  ما . شودمی  تلقی  بیگاری  معین  کار  یک  به  اجبار  این   که  گیردمی   قرار  بیرونی

  و   بالقوه  های  فرصت  و   کنیممی  خارج  زندگی  عادی  مسیر  از  را  جوان  یک

)الهام،  

1393) 
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 منبع  هامولفه محور 

  او   از  را  جوان  یک  شالی  فرصت  ترتیب  این  به  و  داریمبرمی   را  رو  پیش  بالفعل

 گیریممی

 

 شناسی پژوهش روش

آموختگان برتری که در  در این پژوهش پس از مصاحبه با متخصصان و مصاحبه اکتشافی با دانش

برای   مفهومی  چارچوب  بودند،  گرفته  قرار  خدمت  کسری  و  خدمت  جایگزین  طرح  معرض 

نظرسنجی از تعدادی  شناسی این نوع خدمت طراحی شد و با فراخوان بنیاد ملی نخبگان  آسیب

گیری از سناریوپردازی به ترسیم  نگر و بهرهپس با ت کید بر رویکرد آیندهشد. س  از نخبگان انجام 

 فرایند کلی پژوهش در نمودار زیر تصویرسازی شده است.   تصویر آینده پرداخته شد.

 
 فرآیند کلی انجام پژوهش(  1) نمودار

تحلیل مضمون  ها، از فن  آمده از مصاحبهدستهای بهوتحلیل دادهدر این پژوهش، برای تجزیه

استاستفاده ).  شده  کالرک  و  پیشرفته2006براون  و  رویکرد سیستماتیک  یک  از  (  تحلیل ای 

گانه مراحل شش  ای مورد اتخاذ قرارگرفته است.طور گستردهارائه کردند که پس از آن بهمضمون  

  ایجاد  -2ها  داده  با   شدن  آشنا-1اند شامل مراحلکه این دو پژوهشگر ارائه کردهتحلیل مضمون  

  مضمون    گذارینام  و  تعریف  -5    ها  مضمون   بازبینی  -4ها    مضمون  برای  جستجو  -3اولیه    کدهای

 (.Brown & Clark، 2006به نقل از  1394)فخری، باشد گزارش می نوشتن - 6 ها

بررسی و مطالعه 
پژوهش های پیشین در 

حوزه خدمت وظیفه

مصاحبه تخصصی با 
خبرگان حوزه خدمت 

وظیفه تخصصی 

استخراج مضامین پیرامون 
آسیب های خدمت وظیفه 
تخصصی از پژوهش های 
یپیشین و مصاحبه های تخصص

نظرسنجی از دانش 
آموختگان برتر 

تحلیل پاسخ ها و استخراج
نظرات دانش آموختگان 
برتر پیرامون آسیب های 
خدمت وظیفه تخصصی

استخراج و تحلیل 
پیشران های آینده خدمت 

وظیفه تخصصی

استخراج عدم قطعیت های 
آینده خدمت وظیفه 

تخصصی

استخراج سناریوهای آینده 
خدمت وظیفه تخصصی

راهکارها و توصیه های 
سیاستی ناظر به آینده 

خدمت وظیفه تخصصی
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را    آن   شوارتز  پیتر  که   است   پژوهیآینده  در   پُرکاربرد  و  مطرح های روش  ازجمله   سناریونگاری 

سناریویمی  تعریف  بدیل  هایآینده  از  درک  به  بخشیدن  نظم  برای  ابزاری یک   مناسب  کند 

توصیف  علّی   روابط  باشد،  داشته  درونی  سازگاری  باشد،  معقول   و   موجه  بایستمی   در   کند،   را 

  و   باشد   داشته عنوانی مناسب  باشد،  مرتبط   گذشته  به  محتملش   آینده  آید،   کار  به  هاگیریتصمیم

پژوهشگران  مشخص  محتمل  سناریوهای  دیگر  با  آن  تمایز   عدم  و  عوامل  مفهوم  دو  بر  باشد. 

  بسیار شوارتز، ابداعی روش در  که  مفهومی  دارند دو ت کید سناریو  ساخت در  کلیدی های قطعیت

  شد  استفاده   شِل   نفتی   شرکت  به  مشاوره  برای  1970  دهه  در  که ابتدا  وی   روش.  هستند  کلیدی 

 مراحل  شوارتز.  شودمی  خوانده  GBN1به اختصار    که  یافت  به »شبکه جهانی کسب و کار« شهرت

 :(1988 )شوارتز،  شماردمی بر را چنین روش  این در  نگاری  سناریو

  که  سازمان  اصلی  اهداف  یا  پروژه  موضوع  تعریف  :اصلی  تصمیم  یا  موضوع  شناسایی -1

  باشد،   محدودتر   موردبحث  موضوع  یا  تصمیم  گستره   هرچقدر  .دارند  ا رهای بلندمدتی

 .بود  خواهد ترسناریوها آسان تدوین

اصلی    هدف  بر  را  مستقیم  ت  یر  بیشترین  که  عواملی  از  فهرستی  : کلیدی  عوامل  شناسایی -2

 .است  سناریونگاری  موضوع از  تحلیلی فهم   گام، این از هدف  .شودمی  احصا دارند،

  محیط   در  هدایت کننده  کالن روندهای  فهرست  تهیه:  محیطی  هایپیشران  شناسایی -3

  این  . هستند  ما ر  قبل   مرحله  در   شناخته شده  کلیدی   عوامل   بر  که   خارجی   داخلی و

کلیدی   به  نیروها   این  . کندمی  مشخص   را  آنها  وضعیت   و  بخشیده   شکل  عوامل 

میتوانندپیشران  و  روندهاکالن   یا   و  فناوری  اقتصادی،  سیاسی،   اجتماعی،  ها 

 .باشند  محیطیزیست

  بر  هاپیشران  مرحله  این  در :  نااطمینانی  و  اهمیت  مبنای  بر  کلیدی  عوامل  بندیطبقه -4

  در نکته اصلی   نااطمینانی.  میزان   و   اهمیت   درجه   شوندممی  بندی تقسیم  معیار   دو اساس

که    است   کلیدی  عوامل  بر  ما ر  های پیشران  از   محدودی  تعداد   شناسایی  گام،   این

  در   باشند.  همراه  قطعیتعدم  بیشترین   با   حالدرعین  و  بوده  موارد  دیگر  از  بااهمیت تر

  ترکیب   به   پیشرانها،  اولیه  فهرست  تهیه   از   پس   قبل   مرحله  در   که   است   آن   بهتر  این راستا 

  شناسایی  سازگار،   درعین حال   و   نگرکالن  عناصری   تا   شود  گماشته   همت   منطقی آنها

  .شوند

 
1 Global Business Network 
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  نهایی   سناریوهای   که   است  محورهایی   پیشین،  مرحله  نتیجه  :سناریوها  به  منطق دهی -5

  که  است  سناریوهایی   به  نیل   نهایی  هدف   زیرا  .شوندمی  متمایز  و  تعیین   آنها   بر اساس

  این  در   .بزنند  رقم   را   های گوناگونیآینده  و  بوده  قابل توجه  آنها   بین  تفاوتهای موجود

  پیشین   مرحله   کلیدی  عوامل  بر  ما ر روندهایکالن از   یک   هر  های متفاوتاحتمال  گام، 

  سناریوها   تفاوت  اصلی   خط  و   گرددمی  تبیین  دارند،   بیشتری  و اهمیت   قطعیت  عدم   که

 .میشود مشخص

اصلی،    موضوع  با   مرتبط  جزییات   و  پیشین   روندپژوهی   به   توجه  با   سپس   :هاواره نداستا -6

و    کلیدی  عوامل  از   یک   هر   .شوندمی  کشیده  تصویر  به  اصلی   سناریوهای  یا  وارهداستان

  سناریو  هر   .گیرند  قرار   توجه  مورد   بایست می  سناریوها   ترسیم   در   اصلی   کالن روندهای 

  یک  هر  در  گردد  مشخص  و  داده  نشان  را  کلیدی   هایمفروض  و  ساختاری   باید منطق

   .دهدمی رد  قبل  مرحله های حالت حالت از کدام 

هر    مطلوبیت  پژوهش،  اصلی  هدف  و  موضوع  به  رجوع  با  سناریوها  تبیین   از  بعد  :هاداللت  -7

  های تصمیم  گیرد.می  قرار  مورد بررسی  پژوهش،   اصلی  ایده  به  توجه  با  سناریوها   از  یک 

  یا   تصمیم   اگر  . شودمی  تحلیل  سناریوها   از  یک  هر  در   موردنظر  دولت   یا   احتمالی سازمان

تصمیم   افزایش  آنها  ریسک  گیرند،  قرار   موردتوجه   سناریو  یک  در   تنها  هایی مجموعه 

   .یابدمی

  به واسطه   که  میشود  تعیین  راهنمایی   عالئم   آخر،  مرحله  در   :سناریوها  های ورود به نشانه -8

  گام  این  در  .داد  تشخیص  را  سناریو  یک   به  شدن  نزدیک   بتوان  آنها  تحقق   روند   نظارت بر

  چه   و  هستند  پایش  نیازمند  عناصر  کدام  که  شود  داده  پاسخ   پرسش  این  بایست بهمی

  و  مناسب  گذارینام  با  درنهایت.است  نهفته  سناریوها  یک   هر  در  یا فرصتهایی  تهدیدها

 شود.می ارائه و تدوین سناریوها سازمانی، بافت متناسب با نگارش

 

 ها دادهجزیه و تحلیل ت

 های تخصصیمصاحبه

سناریوها   تدوین  در  پیشران  عوامل  استخراج  منظور  زمینه  به  در  تخصصی  های  مصاحبه 

گرفتهآسیب انجام  تخصصی  وظیفه  خدمت  شامل    است  شناسی  و   15  که  خبرگان  از  نفر 

خدمت حوزه  دانشکارشناسان  همچنین  و  وظیف وظیفه  خدمت  دوره  که  برتری  ه  آموختگان 

های تخصصی و کدگذاری  در ادامه جدول مربو  به مصاحبه  باشد.میتخصصی را گذرانده اند  

 مربوطه آورده شده است.
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 نظران انتزاع شده از مصاحبه ها با متخصصان و صاحب  یهامقوله  یبنددسته ( 2جدول )

R  مقوله مستخرج  مستخرج از مصاحبه ها  نکات 

1 

  در   ایشان  اقتضائات  به  مستعدین برترتوجه کافی به    و  تمایز  عدم •

 مسلز   نیروهای  در  هاپروژه   تعریف

 کشور   اصلی  سرمایه  عنوان  به  مستعد  فرد  و  نخبه  به  نگاه  در  ضعف •

نگرش کارفرما به  

 نخبگان 

2 
  توسط   کارآمد  پروژه  تعریف  و مساله  حل اراده  و انگیزه عزم،  فقدان •

 مسلز  نیروهای  هایرده   و  سازمانها
 اراده کارفرما انگیزه و  

3 

  در   توانا  افراد  بلندمدت  پرورش  و  جذب  برای  سازیزمینه  در  ضعف •

  به   توجه  عدم)  استعدادها  مدیریت  راه  نقشه  فقدان  و  مسئله  حل

 ( نخبگان  تحصیلی   و  شالی  فعالیتی،  آینده

 پروری نخبه  و  شناسینخبه  نظریه  فقدان •

نگرش آینده نگر به  

 نخبگان 

4 

و • بکارگیری  در    و  هاسیاست  سطز  در  نخبگان  مشارکت  ضعف 

 مربوطه   تصمیمات

 هاها، مشاوره پروژه ضعف در مشارکت نخبگان در راهبری پروژه  •

  امور   و  عالیق  با  جایگزین  و  کسری  کار  همسوسازی  به  توجه  عدم •

 متقاضی   جاری

توجه به نظرات  

نخبگان در تعریف 

 پژوهشها 

5 
  فناوری   و  علم  سیاستهای  با  مسلز  نیروهای  پژوهشی  امور  اتصال  عدم •

 کشور   علمی  جام   نقشه  همچون  کشور

ارتبا  پروژه های  

تحقیقاتی با نیازهای  

 کشور 

6 
  علوم   کالن،  هایحوزه   پایین  جایگاه   و  مهندسی  فنی  نگاه  اولویت •

 ها پروژه   تعریف  در  پزشکی  و  انسانی

غلبه نگاه فنی 

مهندسی در  

کارفرمایان و کمرنگ  

بودن نگرش های  

علوم انسانی و  کالن و  

 سایر رشته ها 

7 

  کشور  فناوری  بومزیست  در  جدید  هایرویش  به  توجه  پایین  جایگاه •

  علمی،   نیازهای  هم  تا  بنیاندانش   هایشرکت   ها،آپاستارت   همچون

  و   اشتاال  زمینه  هم  و  شود  تامین   مسلز  نیروهای  صنعتی  و  فنی

 . شود  فراهم  نخبه  کار  نیروی  برای  درآمد  کسب

 پژوهش   قالب  در  صرفا  تحقیقاتی  هایپروژه   انجام  انحصار •

  خدماتی   به  توجه  عدم  و  پژوهش  به  خدمت  تعریف  بودن  محدود •

 ...  و  ترویج  کتاب،  همچون

  منحصر بودن پروژه

به   تحقیقاتی  های

»خروجی های  

 پژوهشی« 
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  آموزش،   همچون  نخبگان  بکارگیری  خالو  الگوهای  تعریف  در  ضعف •

  هاسامانه  تولید سازمانی، کارآفرینی بنیان،دانش  هایشرکت  رسانه،

  پژوهش،   و  دانش  مدیریت  سازمانی،  فرآیندهای  بهبود  افزارها،نرم   و

 ...  و  المللیبین  تعامالت  و  ارتباطات  علمی،  مستندسازی

8 

  دانشگاهها، )  علم   نهاد  با  مسلز  نیروهای  ساختارمند  ارتبا   فقدان •

 ....(   و  متخصصین  تفکر،  هایکانون   اساتید،

  ساختاری   هایظرفیت   فقدان  و  نخبگان  با  فردی  گیریارتبا   •

 همکاری 

ارتبا  ساختارمند با  

مراکز علمی و  

 دانشگاهی

9 

  و  مسلز  نیروهای  هایرده  در پژوهش  و دانش  مدیریت  نظام  ضعف •

 تحقیقات  انجام  کاریموازی   و  کاریدوباره 

 های مختلف ها در ردهکاری در انجام پژوهش موازی  •

  نیروهای   مجموعه  در  دانش  مدیریت  فرایندهای  و  نظام  نبودن  روزبه •

 مسلز

مدیریت دانش و  

 پژوهش 

 ها نامه آئین   و  قوانین  در  سری   تاییرات • 10
تاییرات سری  در  

 قوانین و آیین نامه ها 

11 

  مبتنی  هارده   برای  پویا  و  جام   شناسیله مس   نظام  طراحی  در  ضعف •

 ملی   اقتضائات  و  نیازها  بر

  نیروهای   بدنه  ناکافی  فکری  آمادگی  نتیجه   در  و  سازیآگاه   آموزش، •

 مستعدین برتر   با  همکاری  برای  مسلز

 مسلز   نیروهای  فرماندهان  و  مدیران  در  مهارتی  و  دانشی  ضعف •

  و   دانشگاهی  نظر  از  نخبگان  خدمت   امور  انجام  متولیان  در  ضعف •

  دفاعی-امنیتی  و  دانشگاهی  طرف  دو  از  درستی  درک  که)  تخصصی

 باشند(   داشته

  نیروهای   های  رده  و  هاسازمان   در  کارشناسی  و  تخصصی  ضعف •

 خدمت   جایگزین  هایپروژه   تعریف  منظور  به  مسلز

مولفه های دانشی و  

 مهارتی کارفرمایان 

12 

  که   نهادهایی  و  افراد  توسط  پژوهشی  مسائل  تعریف  توانایی  در  ضعف •

 پروپوزال   تصویب  شدن  طوالنی  و  هستند  نخبگان  پذیرای

  برای   پژوهشی  مسائل  تعریف  در   نواندیشی  و  نگری  آینده  در  ضعف •

 آتی  تهدیدهای  و  هافرصت   با  رویارویی

نحوه مساله یابی و  

 تعریف پژوهشها 

13 

 تخصصی نخبگان   بکارگیری  ضعف در •

  تیم   نهاد،  زمان،  مکان،  به)  استعدادخوش   جوانان  نامناسب  تخصیص •

 ( همکاری  موضوع  و

بکارگیری تخصصی  

 نخبگان 
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  در   ها،رشته  و  هاتخصص  اساس  بر  افراد  توزی   نبودن  هوشمندانه •

 خدمت   جایگزین  طرح

  نهادهای   بین  در  خدمت  جایگزین  متقاضیان  غیربهینه  توزی  •

 مسلز   نیروهای

14 

 پژوهشی   دستاوردهای  رساندن  هدف  به  و  اتمام  در  ضعف •

 پژوهش   زنجیره  تکمیل  و  تحقیقات  سازیتجاری  در  ضعف •

  در  نخبگان  توسط  شده  انجام  تحقیقاتی  هایپژوهش   شدن  بایگانی •

 ها   رده  و  سازمانها

  مستقیم   طور  به  را  خود  پروژه  نهایی  ت  یر  و  نتیجه  توانندنمی  نخبگان •

  انجام   در  را  هاآن   انگیزه  امر  این  و  ببینند  محصول  یک  عنوان  به  و

 .دهدمی   کاهش  پروژه

 ها پژوهش ا ربخشی  

15 

  اخالقیِ   و  اعتقادی  فرهنگی،  حوزه  در  مناسب  ریزی  برنامه  در  ضعف •

 نخبگان  برای  زبانی  غیر

  ذهن  در  هادوره  این  از  مثبتی  ذهنیت  ایجاد  برای  ای  برنامه  فقدان •

 . نخبگان

برنامه های فرهنگی  

 اجتماعی 

16 

  مقبولیت   و نخبگان توسط خدمت کسری پروپوزال چندباره تعریف •

 متوالی   نیافتن

بر در ت یید پرورپوزال که تا چند  های اداری بوروکراتیک و زمان رویه •

 بردماه زمان می 

 پروژه   افتیدر  ندیبودن فرآ  یطوالن •

  و   موضوع  سیستمی  ت یید  از  ،پیش   پژوهشگر  نخبگان  کار  به  آغاز •

 کاری دوباره   و  شدننقض   و  نامهطرح 

طوالنی شدن، فرآیند  

تعریف  بوروکراتیک و  

 ها چندباره پروپوزال 

17 
  و   تعریف  در  افراد،  با  آشنایی  و  فامیلی  ارتباطات  سفارشات،  تا یر •

 خدمت   جایگزین  و  خدمت  کسری  کار  پیشبرد

سفارشات و ارتباطات  

 ها در انجام پروژه 

18 

تر شدن  ها که موجب فشار روانی و طوالنی مطالبه مقاله توسط رده  •

 شود گرایی میو کمیت

دادهای پژوهشی فرعی )غیر مقاله( از متقاضیان کسری  مطالبه برون  •

 و جایگزین 

درخواست کارفرما  

های  برای خروجی

 مازاد 

 تمرکزگرایی در تهران  گرا شدن امور کسری و جایگزین خدمت مرکزگرا و تهران  • 19

20 
اجرای پروژه و خروجی  • برای  های  فقدان روند یکسان و مشخصی 

  جایگزین  یا کسری پروژه که مختلفی  نهادهای بین مورد انتظار در

 کنندمی  تعریف  را  خدمت

ها و  روندها، قواره 

 مشخص های  نامه آیین
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ها، استانداردهای پژوهشی سازمانهای  ضعف در آئین نامه ها، قواره •

 کارفرما 

  فرآیند   به  نسبت  دانشجویان  آگاهی  فقدان  و  ضعیف  رسانیاطالع  •

 جایگزین   هایپروژه   انجام  کلی

 هاپشتبیانی از پژوهش  ها در انجام پژوهش امکانات    ینت م  و  یبانیپشت  ضعف • 21

22 

 ها عدم توجه به کارگروهی و تیمی در انجام پژوهش  •

  از   گیری  بهره  عدم  و  ایرشتهمیان   هایپژوهش   تعریف  در  ضعف •

 نخبگانی  هایهسته  و  هاتیم

کار گروهی و میان  

 ای رشته

23 

ارزشیابی شفاف و شاخصهای مدنظر در زمینه دفاع  ضعف در نظام   •

 هاهای انجام گرفته و میزان کسری پژوهش از پژوهش 

 ان و حق الزحمه آنان رفقدان چارچوب شفافی برای همکاری داو •

نحوه ارزیابی از  

های جایگزین  پروژه 

 خدمت 

24 

  تسری    راستای  در  نخبگان  به  مشاوره   و  گریهدایت   فرآیند  در  ضعف •

 هاپژوهش   انجام  فرآیند  سازی  بهینه  و

  و   شده  تعریف  هایپژوهش   علمی  راهبری  و  نظارت  در  ضعف •

 پژوهشگران  و  نخبگان  رهاشدگی

  و   کارفرما  رده  در   متولی  و  مسئول   فرد  و  واحد  نبودن  مشخص •

 متقاضی   دانشجویان  سردرگمی

هدایتگری مناسب  

 پژوهشگران 

25 

سامانه  • در  سیستم ضعف  و  نرم  ها  باهای  مرتبط  جایگزین    افزاری 

 خدمت 

سایت  • در  اطالع ضعف  آنالین  تارنماهای  و  انجام  ها  و  رسانی 

 الکترونیکی فرآیندهای مربو  به طرح جایگزین خدمت 

 حضوری   قالب  در  صرفا  ارتباطات  محدودیت •

 پروژه   دریافت  تایید   و   بت   فرآیند  در  الکترونیکی  سازوکارهای  ضعف •

 افزارها ها و نرم  سامانه 

26 

رفتار امنیتی مانند ممانعت از ورود با خودرو و گوشی و لپتاپ نسبت   •

 به عموم نخبگان 

  توجه   با  پژوهشگران  با  سازمانی  های  داده  گذاریاشتراک   به  در  ضعف •

 مالحظات   به

 منعطف   ایشبکه   ساختار  جای  به  فردگرا  امنیتی  متمرکز  ساختار •

  نخبگان   که  آکادمیک  و  علمی  هایمحیط  میان  عمیقی  هایتفاوت  •

  قوانین   و  نظامی  هایمحیط   با  هستند،   مانوس  و  دارند  کار  و  سر  آن  با

 آنها   بر  حاکم

های  محدودیت 

پژوهشی در فضاهای  

 نظامی و دفاعی
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 و  نخبگان  بین  هاخواسته   و  نیازها  از  متقابل  درک  وجود  عدم •

 ما رتر   و  بهتر  ارتبا   ایجاد  جهت  مسلز  نیروهای

27 
ی و حفظ  و نخبگان علم  نیتعامل و برخورد با محقق  نحوهدر    ضعف •

 جایگاه و شئونات 
 حفظ شئونات نخبگان 

28 
با نخبگان پس از انجام پروژه   یارتباط یدر حفظ سازوکارها  ضعف •

 یقاتیتحق  یها

حفظ ارتبا  با  

نخبگان پس از پایان  

 هاپروژه 

29 

  در   متقاضیانضعف کارفرمایان در توانمندسازی و آموزش دهی به   •

  و   نگارش  آیین  و  پژوهش  پیشبرد  و  طراحی  و  پژوهش  روش  حوزه

 پروپوزال   تعریف

آموزش و  

 توانمندسازی نخبگان 

30 

  افکار   در  سازنده  خدمت  عنوان  به  سربازی  خدمت  شدنارزش کم •

 عمومی 

نگرش منفی در گفتمان عمومی جامعه نسبت به مقوله سربازی و   •

 خدمت وظیفه 

 و   نخبگان  دید  در  مسلز  نیروهای  و  نظام  اجتماعی  سرمایه  کاهش •

  افراد   و  غیردانشی  سازمانهای  مثابه  به  مراکز  این  تصویرسازی

 مسلز  نیروهای  در  غیرمتخصص

نگرش منفی به  

سربازی و مراکز  

 نظامی 

31 
پایین بودن تمایل نخبگان در همکاری با مراکز نظامی و دفاعی به  •

محدودیت  بین دلیل  عدهای  و  بهره المللی  از سازوکارهای  م  گیری 

 ای واسطه 

تمایل نخبگان به 

همکاری با مراکز  

 نظامی 

32 

  جایگزین   متقاضیان  جاری  امور  دیگر  با  پژوهشی  خدمت  تداخل •

 خدمت 

با   • دکتری  دوره  در  ویژه  به  خدمت  جایگزین  و  کسری  پژوهش 

می  پیدا  تداخل  متقاضیان  دانشگاهی  آن پژوهش  به  گاه  و  کند 

 شود می ترجیز داده  

های  تداخل فعالیت 

نخبگان با امور دیگر  

 در دوره سربازی 

33 

نیازهای معیشتی و فشار روانی نخبگان بطوریکه نخبه نیاز دارد که   •

های کنونی کسری و جایگزین خدمت، برای  به طور موازی با رویه

 کسب درآمد تالش کند.

  های استرس   و  اجتماعی  و  معیشتی  هایدغدغه   نمودن  لحاظ  عدم •

 شالی   فضای  به  ورود  جهت  نخبگان

های معیشتی و  دغدغه 

 اجتماعی نخبگان 
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34 

مهارت   فقدان • و  کاربرد   یتخصص  یهانگاه  در    یو  مساله  حل  و 

دل  انیدانشجو دانشگاه  ینظر   لیبه  مباحث  در    یبودن  ضعف  و 

 های تحقیقاتی.و انجام پروژه   فیتعر

 واقعی   مسائل  حل  از  دانشگاهی  آموزش  داشتنفاصله •

  در  و بعدیتک  رشد عموماً ورزیاندیشه   و پژوهش  در نخبگان رشد •

 مشخص   حوزه  یک

دانش و تخصص  

 دانشجویان و نخبگان 

 برتر   آموختگان  دانش   مکتوب  نظرات  تحلیل

های اکتشافی که تا مرز اشباع نظری دنبال شدند، به عنوان مبنایی نظری برای توسعه مصاحبه

از   نظری  استنبا   و  کدگذاری  با  سپس  شدند.  منظور  تخصصی  وظیفه  خدمت  تحلیلی  مدل 

نظر خبرگان  های مصاحبه، مدلداده با  مدل  استخراج شدند که یک  تبیین مسئله  برای  هایی 

طراحی   این    سواالتمبنای  گرفت.  نگرش   سواالت قرار  منظور  دانشبه  برتر سنجی  آموختگان 

پیرامون آسیب شناسی خدمت وظیفه تخصصی، به وسیله بنیاد ملی نخبگان توزی  شد )با تشکر 

های بنیاد ملی نخبگان در انجام این پژوهش( که تصویری پیرامون  و قدردانی از زحمات و همکاری

آموختگان برتر وظیفه تخصصی و بر اساس مشارکت دانش  شناسی طرح جایگزین خدمتآسیب

پیرامون طرح جایگزین   انتقادات دانش آموختگان برتر  یآمار  تی وضعایجاد کرد. در نمودار زیر  

 قابل مشاهده است.    نظرسنجیخدمت وظیفه تخصصی ذیل پرسش بازِ این 

 
 خدمت  نیگزیطرح جا  رامونیمکتوب دانش آموختگان برتر پ  ینکات انتقاد  ی محورها(  2نمودار )
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 تدوین سناریوها

های نظری و عملی خدمت وظیفه تخصصی،  درباره مسائل و زمینه  های پژوهشیافتهبا اتکاء به  

 . های این روش طی شدتشکیل و گام  GBNتیم خبرگی برای سناریوپردازی مبتنی بر الگوی 

 ها استنباط پیشرانتحلیل کنشگران و  

از مراحل کلیدی، تحلیل  به منظور تدوین سناریوها پیشنهاد شد، یکی  بر اساس فرآیندی که 

کنشگر )یا دسته   10دهنده به آینده است. در این پژوهش  های جهتکنشگران ا رگذار و پیشران

علم    معاونت،  نخبگان  یمل  ادیبن،  مسلز  یروهایکل ن  ستادی،  دفاع مل  یدانشگاه عال کنشگر( شامل  

  مراکز ،  و نوآور  انی بندانش  هایشرکتی،  و مراکز آموزش عال  هادانشگاهی،  جمهور  استی ر  یو فناور

همچنینقاتی تحق  و  کانونهاشکدهی ندا  ی  و  از    تفکر  یها  یک  هر  برای  گرفت.  قرار  توجه  مورد 

مورد رسید. سپس با تحلیل   53ها احصاء شد که در مجموع به  کنشگران احتماالت رفتاری آن

نظرات خبرگانی،   بر  و عوامل گوناگون مبتنی  به عنوان پیشران  14احتماالت  اصلی  مورد  های 

 . مشخص شد

 هاارزیابی پیشران

 در ضرورتاً  نه است  جایگزین هایآینده توسعه فرآیند  در یوسنار ریزیبرنامه در  نهفته ارزش

بررسی وسیعی از تعاریف و    2و لینهام   1چرماک   (.Chermack  ،2008)شود  که ایجاد می روایاتی

 ریزیبرنامه که  دارد وجود اند. در اغلب تعاریف، این توافقریزی سناریو ارائه دادهپیامدهای برنامه

چارچوب،  است.   قطعیتعدم با  مواجهه جهت آینده از تصاویری  خلق پیرامون سناریو این  در 

مورد    باال و عدم قطعیت باال   تا یرگذاری   های احصا شده از بخش قبلی از منظر وضعیت پیشران

های کلیدی استخراج شده ها، نااطمینانیبررسی قرار داده شده و مبتنی بر تحلیل این پیشران

 است.
 ید یکل یهای نانیاستنباط نااطم یبرا  هاشران یپ یابیارز (  3جدول )

   عدم قطعیت تاثیرگذاری  هاپیشران  شماره 

علمی   1 خدمت  در  تحول  از  کل استقبال  ستاد  توسط 

 نیروهای مسلز 

 باال باال

 پایین  باال ایجاد سامانه یکپارچه در زمینه خدمت علمی توسط داعا  2

ها، مراکز تحقیقاتی و گیری از نقش دانشگاه گسترش بهره  3

های تفکر در زمینه خدمت علمی توسط ستاد کل کانون 

 نیروهای مسلز 

 باال پایین 

 
1 Chermack 
2 Lynham 
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   عدم قطعیت تاثیرگذاری  هاپیشران  شماره 

بر   4 مبتنی  رویکردهای  شرکتتوسعه  و  های  کارآفرینی 

 فناورانه توسط ستاد کل نیروهای مسلز

 باال باال

زمینه  5 در  تخصصی  وظیفه  خدمت  رویکردهای  توسعه 

 های اجتماعی توسط ستاد کل نیروهای مسلزفعالیت

 باال باال

های  گیری شرکت توسعه سازوکارهای حمایتی برای شکل 6

معاونت   توسط  جدید  کارآفرین  و  ریاست  فناور  علمی 

 جمهوری 

 پایین  پایین 

تقاضای خدمت تخصصی توسط   7 و  تارنمای عرضه  ایجاد 

 داعا 

 پایین  باال

توسط   8 علمی  جام  خدمات همکاری  اندازی سکوی  راه 

 داعا 

 باال باال

سامانه  9 و  تعامالت  توسعه  در  همکاریابی  مشارکت  های 

 نخبگانی توسط بنیاد ملی نخبگان

 باال پایین 

کناره گرفتن از معرفی دانش آموختگان برتر برای خدمت   10

 علمی توسط بنیاد ملی نخبگان

 پایین  پایین 

خدمت   11 امور  مدیریت  برای  امن  تعاملی  سامانه  توسعه 

 سربازی توسط داعا 

 باال باال

توسط  12 معتمد  ارزیابی  و  راهبری  شوراهای  مستقرسازی 

 داعا 

 پایین  پایین 

ملی  تاسیس   13 بنیاد  توسط  نخبگانی  مطالعات  اندیشکده 

 نخبگان 

 باال پایین 

سازی پایان نامه های سودرسان با خدمت علمی  یکپارچه  14

 توسط ستاد کل نیروهای مسلز 

 پایین  پایین 

ضمن برخورداری از اهمیت    11و    8،  5،  4،  1شود، موارد شماره  گونه که مشاهده میهمان

( باال  باالبسیار  باال،  تا یرگذاری  قطعیت  معادل    عدم  این  که  هستند  برخوردار  خبرگان  برای 

های  بخشی ایدهها به امکان تحققنااطمینانی باال برای ایشان است. بخش مهمی از این نااطمینانی

 های مدیریتی و امنیتی اشاره دارد. ساز به شکلی همگان با تحوالت فناورانه و با مهار آسیبمزیت

 کلیدی   هایقطعیتعدم

مورد    5های یادشده در مراحل قبلی نیاز است که درباره ارتبا   ها و نااطمینانیبا توجه به پیشران

استقبال از  ظرفیت    های انجام گرفته،با توجه به مصاحبه برگزیده از جدول پیشین بحث شود.  

، ذاتاً وجود دارد. چالش اصلی در میدان  مسلز  یروهایتوسط ستاد کل ن  یتحول در خدمت علم
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سازی ا ربخش و  نفعان اصلی و پیادهبخشی به تحول در راستای حفظ رضایت ذیعمل، تحقق

می نااطمینانی  سبب  که  استم  نو  طرح  همچنین  پایدار  روشود.  بر   ی مبتن  ی کردهای توسعه 

شرکت  ی نی کارآفر ن  ی هاو  کل  ستاد  توسط  هم  مسلز   ی روهایفناورانه  دغدغهذیل  با  ین  ها 

بوم نوآوری در کشور نوپا است و تجربه بخش کشوری  به ویژه که زیست رو است،نااطمینانی روبه

مورد   در  است.  نبوده  پربار  کافی  اندازه  به  ابعاد  رونیز در همه  وظ   ی کردهایتوسعه    فه ی خدمت 

زم  یتخصص بزرگاجتماع  ی هاتیفعال   نهی در  آن درجه  ی، یک چالش  و  دارد  وجود  تر پایینتر 

ریزی و هدایت و ارزیابی  یافته این حوزه در سطز کشور است. از این رو طرحتجارب موفق و نظام

فعالیت این  داوری  میو  پیچیدهها  زمینهتواند  بلندمدت  در  و  چالشتر  نارضایتیساز  و  های  ها 

  یه تعاملتوسعه سامانو همچنین  یعلم   یجام  خدمات همکار یسکو  ی راه اندازتر بشود.  عمیق

، دو نااطمینانی برگزیده هستند که از تحول  توسط داعا  یامور خدمت سرباز  تیریمد  یامن برا

در بروکراسی مربو  به تعامالت علمی و پژوهشی حکایت دارند. مان  اصلی در این مسیر، تعدد  

 ها است.های فنی و امنیتی مربو  به سامانهو تنوع بازیگران و دغدغه

کلیدی مطرح نمود که تحقق وجهی هر کدام   عدم قطعیتتوان دو  یادشده، میبا ادغام موارد  

نخست در این  عدم قطعیت شود. ها، منجر به شکل دهی سناریویی متفاوت میاز این نااطمینانی

دوم ارتقای تنوع و تکثر خدمت علمی است. همچنین   عدم قطعیتزمینه تحول بروکراتیک و  

های کارآفرینی و کنشگری اجتماعی، به ارتقای خدمت تخصصی از خدمت علمی به انواع خدمت 

 تر مورد نظر قرار گرفت.ساز و قابل پیگیری در افق زمانی طوالنیعنوان عاملی شگفتی

 بروکراتیک  : تحول 1  عدم قطعیت

توان طرح نمود، تحول بروکراتیک در  که می  عدم قطعیت ا شده، اولین  های احصمبتنی بر پیشران

جایگزین  راهبری طرح  معنای  به  بروکراتیک،  تحول  عدم  است.  تخصصی  وظیفه  نظام  خدمت 

خدمت مبتنی بر عدم تاییر در ساختارهای کنونی و بهبودهای کوچک و مستمر در این زمینه  

و چابک سازی مقطعی این طرح برای نیروهای  ها  است که هر چند منجر به رف  برخی چالش

مسلز و هم دانش آموختگان برتر خواهد شد، ولی به صورت کالن تر منجر به بکارگیری تمامی  

زیستظرفیت کنشگران  دانشهای  تحول بوم  واق   در  گردید.  نخواهد  زمینه  این  در  بنیان 

در سطوح راهبردی، تاکتیکی و  مند شدن تمامی فرآیندها  بروکراتیک در اینجا به معنای سامان

در الیه و همچنین  نظامعملیاتی  به  مربو   آییننامههای  و دستورالعملنامهها،  مربوطه ها  های 

هدف   ک یبه    دن یرس  یاز اجزا است که برا  یاسامانه مجموعه  ای  ستمیس است. در یک تعریف کلی  

در خاطر   د یهمواره با  ها ستمیکه در نگاه به س  یا نکته  نیمهم ترو    تعامل دارند  گریمشترک با همد

. در  هستند  کپارچهیو    دهی کامال در هم تن  یواقع   ی ایدر دن  ها ستمیکه س  ست ا  نیا  م یداشته باش 
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و   علمی  همکاری  راهبری  فرآیندهای  در  بروکراتیک  تحول  ایجاد  با  نااطمینانی  این  در  واق  

ها و موان  موجود در این زمینه را  ی چالشاهای یکپارچه میتوان بخش عمدهبکارگیری سامانه

تری از کنشگران زیست بوم علم و فناوری کشور را به شکلی ا ربخش  برطرف نمود و طیف گسترده

 در این زمینه فعال کرد. 

 : ارتقای نوع خدمت علمی 2  عدم قطعیت

پروژه پژوهشی است که   قالب  در  نوع خدمت علمی صرفاً  شبیه یک  اکنون در یک سر طیف، 

شود و بازه زمانی فعالیت یک تا دو ساله ماند که در مدتی کوتاه طراحی و منعقد میقرارداد می

آموختگان برتر متمرکز بر فعالیت فردی است دهد. اما در این صورت، فعالیت دانشرا پوشش می

به بهرهو  یا  ایشان  گروهی  مشاکارگیری  همچون  اموری  در  ایشان  توان  از  رسمی  و  مندی  وره 

پذیر نیست. این راهبری پژوهش یا داوری آ ار علمی یا حضور ما ر در اجتماعات علمی، امکان

برخی همکاریسبب شکل فراپژوهشی میگیری  این حیث های  از  و  بوده  که غیر رسمی  شود 

یا شکوفایی پیش آسیب  داوری  بینیمستعد  و  نظارت  و  راهبری  و  تعریف  امکان  نشده هستند. 

 آورد. ها، قابلیت انعطاف بیشتری برای همکاری دو طرف پدید میعالیترسمی این ف 

 

 دستاوردهای پژوهش

اساس پیشران قطعیتبر  سناریوی اصالحات تدریجی خدمات    4های شناسایی شده  ها و عدم 

پژوهشی، تحول سیستمی خدمات پژوهشی، توسعه محدود خدمات علمی و تحول سیستمی انواع 

 ردد. گخدمات علمی ارائه می
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 ( ی)علم یتخصص فهیخدمت وظ نده یآ یوهایسنار( 3نمودار )

 پژوهشی   خدمات تدریجی  اصالحات:    1  سناریو

های ورود به این سناریو شروع اصالحات تدریجی در  نشانه:    های ورود به سناریونشانه  ➢

سازوکارهای  های بروکراسی انجام خدمت پژوهشی، تقویت  راستای رف  موان  و چالش

 باشد.تعاملی با دانشجویان و چابک سازی فرآیند انجام خدمت می

دانش:  روایت سناریو ➢ معرفی  فرآیند  سناریو،  این  اساس  پروژه  بر  اخذ  برای  آموختگان 

تحقیقاتی جایگزین خدمت، تکمیل پروپوزال ، انجام فرآیند خدمت، دفاع و صدور کارت  

آموختگان به راحتی با مراکز  و دانشجویان و دانشخدمت درگیر فرآیند بروکراتیک نبوده  

های حفاظتی در رفت  گیرند و محدودیتهای تحقیقاتی نیروهای مسلز ارتبا  میو رده

اسرع وقت پاسخگوی   و در  فعال شده است  یافته است. مرکز تماس  آمدها کاهش  و 

آموختگان به انجام کارهای فراتر از خدمت  باشد. الزام دانشسواالت سربازان وظیفه می

وظیفه تخصصی ممنوع شده و قوانین بازدارنده ایجاد گردیده است. نوع رفتار و تعامل  

های  راهبران پروژه های تخصصی با سربازان وظیفه، بسیار مناسب بوده و راهبران پروژه

باشند.  خوردار میهای ارتباطی برتحقیقاتی از آشنایی خوبی با مباحث تخصصی و مهارت
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های تعریف شده با  آموختگان مبتنی بر رشته و تخصص آنها بوده و پروژهتوزی  دانش

 باشد.راستا می ها، عالیق و دانش متقاضیان هممهارت

سازی  گردد که با تمرکز بر فعالیت پژوهشی، چابک در این سناریو پیشنهاد می:  هاتوصیه ➢

با و  انجام گرفته  بروکراسی و  نامهها و شیوهنامهبروزرسانی آیین  و اصالح فرآیندها  ها، 

سازی الزم برای ایجاد سامانه تعاملی  های فرآیندهای موجود کاسته شود و زمینهآسیب

 محقق گردد. 

 : تحول سیستمی خدمات پژوهشی   2سناریو  

و  نشانه های ورود به سناریو:   ➢ تعاملی  ایجاد سامانه  این سناریو  به  ورود  یکپارچه  نشانه 

 .باشدهای جایگزین خدمت در قالب پژوهشی میجهت انجام پروژه

بر اساس این سناریو، تحول بروکراتیک در چارچوب تداوم نوع خدمت  :  روایت سناریو ➢

پژوهشی، ایجاد گردیده و یک سامانه جام  یکپارچه در زمینه طرح جایگزین خدمت  

قاتی ایجاد گردیده است. در این  نظام وظیفه تخصصی با تاکید بر حوزه پژوهشی تحقی 

های فرآیندی اعالن وضعیت برخط، تیکتینگ و پاسخگویی  سامانه یکپارچه تعاملی مولفه

ها و داعا  گیری بین ردهها، بخش شکایت و اعتراضات، ارتبا برخط، ارزیابی عمکرد رده

رده توسط  تحقیقاتی  موضوعات  و  مسائل  بارگذاری  کاغذبازی،  حذف  بارگذاری  ها،  و 

نوبه پروژه و گزارشات  بر زمانپروپوزال،  بت  فعال میای مبتنی  باشد.  بندی مشخص 

چابک  سامانه،  این  بر  چابک مبتنی  شامل  فرآیندی  به  سازی  معرفی  فرآیند  سازی 

سازی فرآیند دفاع،  سازی فرآیند تصویب و آغاز طرح، چابک ها، چابک ها و ردهدستگاه

سازی فرآیند صدور گواهی من  عدم استخدام  ارت و چابک سازی فرآیند صدور ک چابک 

گیرد. همچنین مبتنی بر این سامانه انتخاب موضوع و کارفرما، اعالن مسائل  انجام می

مشخص( و امکان انتخاب توسط دانشجویان، توجه به اعالم    RFPها و کارفرماها )با  رده

در  های غیردفاعی  یر دستگاهها  و افزایش سهمیه طرح جایگزین خدمت به سانیاز رده

 . باشدحال انجام می

گردد سامانه جام  تعاملی ایجاد  بر اساس این سناریو پیشنهاد می:  ها و راهکارهاتوصیه ➢

بر ظرفیت و مبتنی  و  گردد  اطالعات صورت گرفته  یکپارچگی  اطالعات،  فناوری  های 

کاسته شود و در طراحی و  ای از فرآیند بروکراتیک طرح جایگزین خدمت  بخش عمده

های  سازی این سامانه چشم انداز کافی برای توسعه آتی برای سایر انواع فعالیتپیاده

 علمی ایجاد گردد. 
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 علمی   خدمات  محدود  توسعه:    3  سناریو

به سناریونشانه  ➢ ورود  علمی  نشانه :  های  خدمات  انواع  توسعه  سناریو،  این  به  ورود  های 

شرکت جمله  از  دانشغیرپژوهشی  موردی  های  و  غیرسیستماتیک  صورت  به  بنیان 

 باشد. می

سناریو ➢ علمی  :  روایت  خدمات  از  برخی  به  موردی  صورت  به  سناریو،  این  اساس  بر 

هایی تعلق  بنیان و ... ظرفیت  های دانشغیرپژوهشی همچون فناورانه، کارآفرینی، شرکت

کنونی موجود مشاول به گذراندن  هایی غیر از ساختار  آموختگان در قالبگرفته و دانش

 باشند.خدمت تخصصی می

در این سناریو مبتنی بر رویکرد پایلوت به توسعه محدود خدمات علمی، توسعه  :  هاتوصیه ➢

سازوکارها جهت تخصیص بیشتر انواع خدمات علمی جایگزین خدمت و ساماندهی انواع 

 انجام گیرد. های نیروهای مسلز خدمات علمی پراکنده غیرپژوهشی در رده

 علمی   خدمات  انواع سیستمی  تحول :  4  سناریو

انواع خدمات علمی  نشانهنشانه های ورود به سناریو:   ➢ پذیرش  این سناریو  به  های ورود 

شامل پژوهشی، فناور، کارآفرینی و کنشگری اجتماعی توسط نیروهای مسلز و ایجاد  

 باشد. خدمات علمی میسازی انواع شبکه علمی در راستای تحقق و عملیاتی

در این سناریو نااطمینانی تحول بروکراتیک و ایجاد تنوع در انواع خدمات  :  روایت سناریو ➢

گونه شامل  خدمت  جایگزین  کنشگری  تخصصی  و  کارآفرین  فناورانه،  پژوهشی،  های 

اجتماعی در قالب هسته های نخبگانی  ایجاد شده و جایگاه ستاد کل نیروهای مسلز و  

از   بهرهاجراییداعا  تحقیقات،  کالن  راهبری  به  تحقیقات   تمامی  سازی  از  گیری 

زیستظرفیت دانشهای  است.  بوم  گردیده  محقق  فناوری  و  علم  نهادهای  و  بنیان 

های پژوهشی، فناور ،کارآفرینی و کنشگری اجتماعی نخبگانی در راستای اهداف  هسته

سازی، جذب حداکثری،  و شبکه علمی و فناوری کشور و نیروهای مسلز ایجاد گردیده 

الیهبهره  و  گیری  کشور  علمی  اهداف  راستای  در  علمی  نخبگان  از  چندسطحی  و  ای 

 باشد. ی مسلز در حال انجام می نیروها

در راستای تحقق این سناریو تاییر جایگاه ستاد کل نیروهای مسلز و داعا از  توصیه ها:  ➢

تحقیقاتاجرایی راهبری کالن  به  تحقیقات   بهرهسازی  تمامی ظرفیت،  از  های  گیری 

بنیان و نهادهای علم و فناوری در راستای اهداف علمی کشور و نیروهای  بوم دانشزیست

های علمی نخبگانی  حذف فرآیندهای زائد و بروکراسی، ایجاد و راهبری هسته  مسلز، 

شبکه و  مسلز  نیروهای  و  کشور  فناوری  و  علمی  اهداف  راستای  جذب  در  سازی، 
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ای و چندسطحی از نخبگان علمی در راستای اهداف علمی  گیری الیهحداکثری، بهره

می توصیه  مسلز  نیروهای  و  بهبود  کشور  و  نخبگانی  مطالعات  اندیشکده  ایجاد  گردد. 

 باشد.وری سیستم علمی کنونی و توسعه انواع خدمت علمی میبهره 
 

 ها و پیشنهاد گیرینتیجه 

مراتبی و هدایت سرمایه انسانی کشور به سوی  بر ساختار سلسلهمحدودساختن سربازی متکی  

کاهد، هم  بوم نوآوری، هم بار مدیریتی نیروهای مسلز را میای و در قالب زیستفعالیت شبکه

کند و هم مجال بازتری برای رشد و بالندگی  تر از سرمایه انسانی را تداعی میایگیری حرفهبهره 

آوردم که ا ر غیر مستقیم آن بر ت مین امنیت و پیشرفت برتر فراهم میآموختگان  مستعدان و دانش

عرصه دفاعی بیشتر از ا ر مستقیم در وضعیت کنونی است. کمترین سطز ایده تحولی در این 

توان  پژوهش، تحول از سرباز پژوهشگر به سرباز کارآفرین است. اما با نگاهی راهبردی و کالن، می

سطز نیروهای مسلز انتظار داشت که جهش در پارادایم دانشی را در  تری را در  تحول سازنده

بزند. رقم  وظیفه  »تحول   عین کاهش چشمگیر سربازان  عنوان  با  که  از سناریوی چهارم   فراتر 

شکل  خدمات  انواع  سیستمی است،  شده  طرح  هستهعلمی«  به  سهدهی  کارآفرینی  های  گانه 

اج اقتصادی و کنشگری  کارآفرینی  پیشنهاد میفناورانه،  نهادهای  تماعی  با  تعامل  در  گردد که 

در این راستا برای هر یک از سناریوها ضمن  ربط به عنوان طرح مفهومی قابلیت ارائه دارد. ذی

های ورود به سناریو نیز مشخص و درباره پیامدهای متصور و ارتبا   نگارش روایت سناریو، نشانه

به پویایینااطمینانی  ها بحث شد. اما با توجه به این که بین آن های مدیریتی داخلی  ها عمدتاً 

های ما ر مدیریتی  های تصویرپردازی از سناریوها، اقدام به توصیهتر از ظرافتاشاره داشتند، مهم

 های معطوف به سناریوها تدوین و ارائه شدند. های کالن و توصیهبود. در این چارچوب، توصیه
 ی راهبرد یهاه یتوص(  2جدول )

 منظور اصلی  توصیه

سامانه    یساز اده یو پ  یطراح

 ی خدمت علم  کپارچهیجام  و  

 همه امور پژوهش    یبهبود و تسر

 ارتباطات   نهیکاهش زمان و هز

 و کنترل   یریپذبهبود نظارت 

  وندیپ  یبخشو عمق   گسترش

  بومست یبا ز  یخدمت علم

 ( انیبن)دانش   ینوآور

 رف  مشکل اشتاال 

 ی و راهبر  یبخشزه یمشکل انگرف   

 بوم نوآوری کشور در زیستجهش  
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 منظور اصلی  توصیه

  3  یو یاز ورود به سنار  زیپره

بدون    ی)تنوع خدمات علم

 ( یو راهبر   تیریتوان مد  یارتقا

آموختگان برتر  دانش   تیحفظ رضا

 یاز بروکراس

  یو نظارت  یتیریسربار مد  تیریمد

 مرکز نخبگان و داعا 

طرح    یساز اده یو پ  یطراح

  یبا سادگ  یخدمت علم

 ی حداکثر

 ی و راهبر   تیریمد  نهیکاهش هز

امور    یانعطاف در راهبر   جادیا

 تخصص   یسرباز

و    ینخبگان خط مش  یریکارگبه

سامانه در حرکت    یطراح

 ساز تحول 

 به تحول   یبخششتاب 

 تحول   شدننهینهاد

 

 قدردانی 

نظام   فرآیندهای خدمت  بهبود  و  اصالح  راستای  در  نخبگان  ملی  بنیاد  با حمایت  پژوهش  این 

وظیفه تخصصی به انجام رسیده است. از تمامی همکاران در این مجموعه و همچنین سایر نخبگان  

  داریم.  اند، کمال تشکر را  همکاری داشته  پژوهشگرانبا  و صاحبنظرانی که در تکمیل این پژوهش  

 

 عمناب

  ی اسیعملکرد نخبگان س  ریت    ی(. بررس1396. )ی مهد  ، یاسد  و   دمحمدرضایس  ، ییطباطبا  یاحمد •

 .  3-24: (40)11 .یانقالب اسالم افتیره. رانیا یاسالم یجمهور  ی اسیس شرفتیپ  ندیبر فرآ

علوی • مهدی  ،الوانی  مسیّد حسین  ،اخوان  مجتبی  ،فردحسینی  مسیّد  )  و  سید  طیبه.  (. 1393بیات 

های »شناخت و جذب«، »حمایت و پشتیبانی«  های بنیاد ملی نخبگان در حوزهبررسی و تحلیل برنامه

 . 41-70 :(7)3 . مدیریت در دانشگاه اسالمی  .استعدادهای برتر و نخبگان

عوامل مو ر بر توانمندسازی نیروی   (. 1395)  . فتاح  شریف زاده  و  علیرضا  ،م مقدسی بابک  ، آقاویردی •

 . 70 -45 (:21) 5 .فصلنامه مطالعات مناب  انسانی انسانی به منظور تعالی سازمانی،  

پور  مداود  ،انارکی • مفهوم   (.1396)  .حسین  ،عباسیان  و  بیژن  ،عبداللهی  ماکبر  ،حسن  فهم شناختی 

-127:  (4)9  . پژوهش های مدیریت مناب  انسانیمدیریت استعداد:کاربرد ساخت گرایی شبکه خزانه،  

99. 

گذاری خدمت سربازی و فرآیند ملت سازی در  . »سیاست(1395)علی اصار.   ، و قاسمی علی ، ایمانی •

 . 66-35 (: 18) 5 های راهبردی سیاست.فصلنام  پژوهشایران«. 
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بر  1396)  . حامد  ،سجادیو    احمد  ،پاکتچی • مبتنی  نخبگان  آموزش  مراکز  فرهنگی  ابعاد  واکاوی   .)

 .  104-75: (52)24 .دو فصلنامه علمی ا پژوهشی دین و ارتباطاتدینامیسم خود و دیگران. 

پورع   و   محمدسعید   ،تسلیمی • )  میثم  ،لی  خط  (.1398.  در  استعدادپژوهی  های  مشیرویکردهای 

 . 150-123(: 1)11. فصلنامه مدیریت دولتی .رنخبگانی کشو

طراحی و توسعه مدل استراتژیک توانمندسازی مناب  انسانی  (.  1390)  . علی  ،رستمیو  نسرین    ،جزنی •

 . 54 -24 (:3)1 .پژوهشهای مدیریت مناب  سازمانی .محورهای دانشدر سازمان

  . (1393)  .سید علی  حسینی،  و  مجتبی سید    ،نقابی   ،موسوی  ممرتضی  ،م انوشهطهمورث  ،پورحسنقلی •

اجتماعی، رهیافتی جهت تاییر نگرش  به دوره نظام وظیفه عمومی«»بازاریابی  نسبت  فصلنامه    .ها 
 . 96-69(:  12)3 .راهبرد اجتماعی فرهنگی 

های  مبانی و ارکان بنیادین نخبگی در آموزه  . (1395)  . محمدتقی  ،دیاری بیگدلی   و   مهیار  ،خانی مقدم  •

 .130-111 (:1) 66  .فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمیقرآنی،  

های  های وظیفه عمومی و توسعه مهارت »رابطه دوره(.  1390. )هدیم  ،و ذاکری  رم اهللک  ،فرددانش •

 . 162-159 (: 3)13 .طب نظامی  .شخصی«

های آموزش نظامی بر توانمندسازی  . »بررسی ت  یر دوره(1391) . محمد ،ذاکری و  اهللکرم ، فرددانش •

 . 62- 43:  (45)12. مدیریت نظامیشناختی سربازان تحت آموزش نزاجا«. روان 

راهبردهای جذب نخبگان    (.1392).  مجتبی  ،جوادیو    خلیل  ،نوروزی  منفیسه  ، فروغی  م محمد  ،دوستدار •

فصلنامه سیاستهای راهبردی  در نظام آموزش عالی ج.ا.ا با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت، 
 . 20-1(:4)1. و کالن

طراحی الگوی مدیریت استعداد   (. 1396)  امین رضا   ،کمالیان  و  حبیب اهلل  ، ساالرزهی  م مریم  ،راشکی •

  ( :4)10.  توسعه کارآفرینی  .آفرینان  دانشجویان ماسسات آموزش عالی کشور با رویکرد دادهبنیادکار

595- 614 . 

مخالفان دیجیتالی خدمت سربازی )تحلیل محتوای مطالب مخالفت با .  (1396).  محمد  ،رفسلطانی •

 . 129-154 (: 10)7 ،پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامیخدمت سربازی در فضای مجازی(، 

تحلیل رابطه بین مدیریت استعداد و    (.1392). جوکار، مریمو    علی اکبر  ، علیزاده  ماحمدرضا  ،سنجری •

نخبه،   کارکنان  عملکرد  علمی  ارتقای  نفت- فصلنامه  صنعت  در  انسانی  مناب   مدیریت   . پژوهشی 

6(22): 9-29 . 

شناسی تجربی خدمت نظام وظیقه از منظر سربازان دارای  »آسیب   . (1395) سید محمدرضا. ،سیدی •

 . 86 – 67(:  3)5. های راهبردی امنیت و نظم اجتماعیپژوهشمدرک تحصیالت تکمیلی«.  

»فهم جوهرۀ تجرب  دوره سربازی در اعضای    . (1395)سید محمدرضا.    ،سیدی   و    سیدحسین  ،سیدی •

 . 116 - 85 (:1)10. اندیش  مدیریت راهبردی ای پدیدارشناسانه«.هیئت علمی وظیفه: مطالعه
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های نوین در تحول نظام وظیفه به ارتش ها و فناوری. »بررسی ت  یر استراتژی(1390)  وحید.  ،سینایی •

 .211-197(:  2)41. دانشکدۀ حقوو و علوم سیاسی فصلنام  سیاست  ای«.حرفه

. ترجمه دفتر  در باب استعدادهای آدمیم گفتاری در فلسفه تعلیم و تربیت(.  1377)  .ایزراییل  ،شفلر •

 .تهران، انتشارات سمتهمکاری حوزه و دانشگاه. 

  در  نخبگان  جذب  بر   ما ر  کلیدی  عوامل   شناسایی   و  راهبردی  یابیموقعیت  . (1396)  . ناصر  ، شهالیی •

 .25-1 (: 4) 16.فصلنام  مدیریت نظامی، ایران  اسالمی جمهوری ارتش

مدیریت بهین  مناب  انسانی نخبه با بررسی نیازها، موان     .(1397).  ملوک  ، خادمی  و   لیال  ، طالب زاده •

فصلنام  پژوهشهای مدیریت مناب  انسانی  و مشکالت و راهکارهای پیشنهادی از دیدگاه خود آنها،  
 . 237-215(: 3)10 .دانشگاه جام  امام حسین)ع(

  روش، وکارکردها.   ماهیت   محتوا،  توانمندسازی کارکنان:   (.1387).  نرگس  ، غالمرضا و آهنگر  ،طبرسا •

 .68- 51 (:1)29. چشم انداز مدیریت

پور  مرضا  ،طهماسبی • مدیریت استعدادها: شناسایی و    (.1391)  .ابراهیم  ،جواهری زاده  و  آرین  ،قلی 

(:  17)5  . پژوهشهای مدیریت عمومیرتبه بندی عوامل مو ر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی،  

26-5  . 

تحلیل    . (1390)محمد.    ، شیخ زاده  و  ابوالحسن  ، محمدسعیدم فقیهی  ، تسلیمی  م حسن  جعفری،  عابدی •

برای تبیین   الگوهای موجود در داده های کیفی،  مضمون و شبکه مضامینم روشی ساده و کارآمد 

 .198-151 (: 2)5. اندیشه مدیریت راهبردی

شناسی روانی و علل خودکشی  (. »ارزیابی عوامل آسیب1380. )سینح  ،اسالمیو    لیع   ،آشتیانیفتحی •

 . 249-245(: 4)3. طب نظامی  «،1998تا  1989در سربازان: 

بررسی عوامل مو ر بر غیبت و فرار از خدمت سربازی مطالعه    .(1392)  . میالد  ، امینی زاد  و   امید  ، کرمی •
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