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Investigating the Causes of Desertion: A Qualitative Study

Abstract

Introduction: Serving in military service is associated with opportunities and 
challenges. One of the most important concerns of families and their commanders 
is preventing any serious harm and maintaining the physical and mental health of 
soldiers.

Objective: The present study aimed to investigate the causes of escape from military 
service.

Materials and Methods: The present study is a qualitative study of the Grand Theory 
whose research community includes all soldiers with a history of escaping from 
military service. Based on purposive sampling, 53 soldiers were interviewed until 
theoretical data saturation. The data collection tool was semi-structured interviews. 
Other sources included printed and electronic library resources with data from valid 
and available scientific databases.

Results: Based on the answers provided by the interviewees, 101 concepts were 
extracted from the interviews in the open coding stage. After analyzing and 
categorizing the concepts, 20 central codes and finally three selected codes including 
“personality causes”, “external organizational causes” and “internal organizational 
causes,” were obtained.

Discussion and Conclusion: By identifying the compound causes of desertion, 
policymakers can put reforms in training, support, and administration on the agenda 
to reduce the trend of high-risk behaviors such as escaping.
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مقاله پژوهشی

واکاوی علل فرار از خدمت سربازی: یک مطالعه کیفی
جواد چنگی آشتیانی1، *فرهاد آوخ کیسمی2، پیمان جهانداری3، امیر محسن راه نجات4

چكيده
مقدمه:حضور جوانان کشور در دوره خدمت وظیفه با فرصت ها و چالش هایی همراه است که یکی از مهم ترین دغدغه های 

خانواده ها و فرماندهان آن ها، پیشگیری از هرگونه آسیب و حفظ سالمت جسمی و روانی سربازان است.
هدف:مطالعه حاضر با هدف واکاوی علل فرار از خدمت سربازی انجام شده است.

موادوروشها:مطالعه ی حاضر مطالعه ای کیفی از نوع گراند تئوری است که جامعه ی پژوهش آن شامل کلیه ی سربازان 

دارای سابقه فرار از خدمت سربازی می باشد. بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف با 53 نفر از سربازان تا اشباع نظری 
داده ها، مصاحبه گردید. ابزار جمع آوری اطالعات، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بود. همچنین بررسی منابع کتابخانه ای 

چاپی و الکترونیکی با استفاده از داده پایگاه های معتبر علمی و در دسترس، از دیگر منابع پژوهش بودند.
یافتهها:بر اساس پاسخ های ارائه شده از مصاحبه شوندگان، در مرحله کد گذاری باز 101 مفهوم از مصاحبه ها استخراج شد. 
پس از تحلیل و مقوله بندی مفاهیم، 20 کد محوری و در نهایت 3 کد انتخابی »علل شخصیتی«، »علل برون سازمانی« 

و »علل درون سازمانی« به دست آمد.
بحثونتيجهگيری:با شناسایی علل مرکب در رابطه با فرار از خدمت سربازی، سیاست گذران امر می توانند اصالحاتی 

را در باب آموزش، پشتیبانی و امور اجرایی در دستور کار قرار دهند تا روند رفتارهای پرخطری همچون فرار کاهش یابد.
کلماتکليدی:رفتار فراری، سربازان، مطالعه کیفی

کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی، گروه مشاوره، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران 1ـ 
دکترای روانپزشکی نظامی، استادیار، گروه آموزشی بالینی، دانشکده طب هوا فضا و زیر سطحی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران )*نویسنده مسئول( 2ـ 

dr.avakh@gmail.com :آدرس الکترونیک  
کارشناسی ارشد مشاوره، پژوهشگاه علوم و فناوری طب نظامی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران 3ـ 

دکترای روانشناسی نظامی، استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران 4ـ 

مقدمه
جمهوری  در  مسلح  نیروهای  اصلی  بدنه ی  از  بخشی  سربازان 
اسالمی ایران را تشکیل می دهند و همراه و همپای دیگر اعضای 
نیروهای مسلح برای ایجاد انتظام و امنیت به انجام وظیفه پرداخته 
تمام  در  بیش  و  کم  سربازی  نظام  می کنند.  مسئولیت  قبول  و 
کشورهای جهان و البته با اشکالی متفاوت و متناسب با ساختار 
حکومت ها و جوامع، مرسوم و متداول است و صرف نظر از عناوینی 
وجه  از  ملی،  شئون  از  فراتر  امروزه  یافته،  اختصاص  آن  به  که 
بین المللی نیز برخوردار است. در کشور ما نیز نظام سربازی عالوه 
بر جایگاه فرهنگی، تاریخی و اجتماعی، بنیان های اداری و حقوقی 

مستحکمی دارد و قرین دیگر شئون نیروهای مسلح است )1(. 
انسانی در  عالوه بر این حفظ نیروی متعهد و متخصص نیروی 
سازمان ها و یگان های نظامی اهمیت دو چندان دارد و این مسئله 
ناشی از اهمیت وظایف ذاتی سازمان های نظامی است و هرگونه 
خللی در تعهد نیروهای نظامی، بقاء و اعتبار یک کشور را با خطر 
جدی مواجه می سازد )2(. به همین منظور حضور جوانان کشور 
در دوره خدمت وظیفه با فرصت ها و چالش هایی همراه است که 
یکی از مهم ترین دغدغه های خانواده ها و فرماندهان آن ها، حفظ 
سالمت جسمی و روانی سربازان در حین و پس از پایان خدمت 
سربازی است )3(. همچنین یکی از مهم ترین موضوعات در چند 
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سال گذشته برای دولت ها و فرماندهان یگان های نظامی جلوگیری 
از افزایش و توسعه آسیب های اجتماعی در میان سربازان است )4(.
از سوی دیگر سربازان به عنوان قشری عظیم، نیروهای فعال و 
تأمین کننده ی امنیت ملی در زمان خدمت سربازی و پس از آن 
نیروی کار و تولید و مدیران آینده ی کشور هستند. خدمت سربازی 
به عنوان مرحله ی انتقال از دوران جوانی و حرکت برای مرحله ی 
کار و تولید و نیز زمینه ساز شکل گیری شخصیت افراد، از اهمیت 
و حساسیت باالیی برخوردار است و با توجه به اینکه سربازان در 
محیط  نظم  با  متفاوت  نظمی  و  نو  محیطی  با  خدمت،  دوره ی 
قبلی خود مواجه می شوند، سرباز باید خود را با مقررات حاکم در 
نیروهای مسلح تطبیق دهد تا دچار مشکالت رفتاری نشود )5(؛ به 
عبارت دیگر با شروع خدمت سربازی، سربازان از خانواده مبدأ جدا 
می شوند و با وارد شدن به محیطی جدید، با دوران جدیدی روبه رو 
می شوند که با تجارب گذشته برای آن ها منحصر به فرد محسوب 
می شود )6(. در واقع مجموعه زندگی سرباز از روال طبیعی قبلی 
خارج می شود و با بسیاری از استرس ها و فشارها همراه می شود 
که به دلیل ورود ناگهانی به زندگی نظامی است. مثاًل وقتی نیروی 
جدید وارد اردوی آموزشی می شود، بسیاری از نیازهای خود را مورد 
تهدید و خود را در محاصره قوانین و ضوابط می یابد و از او خواسته 
می شود رفتارش را با کارها و فعالیت هایی وفق دهد که او دالیل 
انجام آن را نمی فهمد )7(. به بیان دیگر ورود به محیط سربازی 
در اوایل دوران جوانی و دوران پنجم رشد روانی به عنوان مقطع 
بسیار حساس در زندگی نیروهای جوان و کارآمد هر کشوری به 
حساب می آید. به خصوص اینکه این دوران در سازمان های نظامی 
با تغییرات شناختی، رفتاری، سازمانی، فرهنگی، قومی و قبیله ای 
همراه است. قرار گرفتن در چنین شرایط پرفشاری، اغلب عملکرد 
فرد را تحت تأثیر قرار می دهد )8(. همچنین سربازانی که وارد 
نیروهای مسلح می شوند، دارای خصوصیات متفاوت از هم هستند. 
هر یک دارای محل سکونت، طبقه، وضعیت خانوادگی، فرهنگی، 
روانی مخصوص به خود می باشند. سربازان در برابر وضعیت جدید، 
را  آن  عده ای  می دهند.  نشان  خود  از  نیز  متفاوتی  واکنش های 
می پذیرند و به سادگی خود را با آن تطبیق می دهند و از هنجارهای 
سازمان تازه تبعیت می کنند و عده ای دیگر به دالیلی نمی توانند 
خود را با آن تطبیق دهند و از هنجارهای سازمان تبعیت کنند و 

اقدام به فرار از سربازی می کنند )9(. وجود چنین عوامل استرس 
زایی باعث به وجود آمدن مشکالتی چون احتمال گرایش سرباز 
به رفتارهای پرخطر همچون فرار می شود )10، 11( که در واقع 
انجام عمل فرار نوعی گریز از مواجهه ی مؤثر با موقعیت های تنش زا 
 )Military Service Evasion( فرار از خدمت سربازی .)است )12
اصطالحی است که هرگاه یکی از نیروهای نظامی بدون کسب اجازه 
و بدون قصد بازگشت اقدام به ترك محل خدمت نماید، به کار 
برده می شود )13(. همچنین سرباز فراری به سربازی گفت می شود 
که بدون اجازه محل خدمت یا آموزش خود را ترك نماید )14(.

در همین راستا تحقیقات گویای آن است که افراد نظامی و سربازان 
از جمله سختی کار، مأموریت های ویژه،  به دلیل ماهیت کاری 
مسائل شغلی، فشارهای روانی بیش از اندازه، قوانین سخت نظامی، 
در معرض آسیب ها و چالش های مختلفی همچون فرار از خدمت 
سربازی هستند )15، 16(. در رابطه با مسئله فرار بررسی 2705 
نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان در اسرائیل نشان داد که 54 
درصد گرایش به گریز از انجام خدمت نظامی داشته اند )17(. در 
مطالعه طولی سربازان فراری در ارتش آمریکا این رقم در طول 
سال 1991 تا سال 2001 از 0/3 درصد به 1 درصد روند رو به 
رشدی را نشان می دهد )14(. همچنین نتایج نشان می دهد ترك 
خدمت به صورت موقت با مشکالت درون گرایی و برون گرایی و 
مصرف بیش از حد الکل و مواد، مشکالت با همساالن و خانواده 
رابطه داشته است )18(. در بررسی 10 ساله در میان نظامیان 
لهستانی 62/7 درصد رفتارهای پرخطر مربوط به سربازان بود که 
مهم ترین علت آن بعد از اختالالت شخصیت و افسردگی مربوط 
 )Kelley( نتایج پژوهش کلی .)به مشکالت سازشی بوده است )19
و همکاران در رابطه با تمایل به خطر و رفتارهای مخاطره آمیز 
سالمتی در سربازان ارتش آمریکا نشان داد سربازانی که از استقرار 
آمیز  مخاطره  رفتارهای  از  بیشتری  تعداد  می گردند،  باز  رزمی 
سالمتی را انجام می دهند )20(. نتایج پژوهش کاظمی میرکی، 
نژندی،  )روان  والدین  شخصیتی  ویژگی های  بین  که  داد  نشان 
برون گرایی، گشودگی به تجارب تازه، توافق پذیری( با فرار سربازان 
رابطه معناداری وجود دارد، اما بین ویژگی شخصیتی وجدان گرایی 
والدین و فرار سربازان رابطه ای یافت نشد. همچنین نتایج بیانگر 
این بود که رضایت زناشویی والدین با فرار فرزندشان از سربازی 
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ارتباط معناداری دارد )21(. نتایج پژوهشی بیانگر تأثیر معنادار 
عوامل برون و درون سازمانی بر فرار از خدمت سربازان بوده و از 
بین عوامل برون سازمانی )فردی، خانوادگی و اجتماعی( به ترتیب 
داشتن بیماری جسمانی و روانی، دلتنگی خانواده و سختی شرایط و 
بدی آب و هوا و از بین عوامل درون سازمانی )مدیریتی و تقنینی( 
تبعیض در تعیین محل خدمت، آزار و اذیت سربازان ارشد و میزان 
طوالنی بودن مدت خدمت نظام وظیفه دارای بیشترین تأثیر بر 
فرار از خدمت می باشند )22(. در پژوهشی با عنوان تبیین جامعه 
شناختی عوامل مؤثر بر فرار از خدمت سربازان مطالعه موردی 
استان مرکزی، نتایج نشان داد، عوامل ساختاری سازمان، عوامل 
فردی و عوامل مدیریتی بیشتر از عوامل دیگر در فرار از خدمت 
سربازان وظیفه، مؤثر می باشد )23(. نتایج پژوهش دیگری نشان 
داد که در سبک دلبستگی بین دو گروه سربازان عادی و فراری 
معناداری  تفاوت  بیانگر  نتایج  اما  ندارد؛  وجود  معناداری  تفاوت 
در متغیر طرحواره های ناسازگار اولیه بوده است به طوری که در 
گروه سربازان فراری از میان پنج حوزه طرحواره ای ناسازگار در 
دو حوزه بریدگی/ طرد که خود شامل پنج طرحواره رهاشدگی و 
بی ثباتی، بی اعتمادی و بدرفتاری، نقص و شرم، انزوای اجتماعی 
و بیگانگی است و همچنین در حوزه وابستگی/ عملکرد مختل که 
خود  آسیب پذیری،  بی کفایتی،  و  وابستگی  طرحواره های  شامل 
تحول نیافته، گرفتار و شکست می باشد نسبت به سربازان عادی 
این طرحواره ها فعال تر بوده است )24(. در پژوهشی نتایج نشان 
 73 فراری  سربازان  میان  در  شخصیت  اختالالت  شیوع  دادند، 
درصد و در میان سربازان غیرفراری مراجعه کننده به درمانگاه 
22 درصد بوده است. محققین در این مقاله نتیجه گرفته اند که 
فراوانی اختالالت شخصیت در سربازان فراری نسبت به سربازان 
غیرفراری مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان و همچنین نسبت 

به جامع بیشتر است )25(.
سازمان های  تشکیل دهنده  نیروهای  میان  در  اینکه  به  توجه  با 
نظامی و انتظامی، سربازان و مشموالن وظیفه از جایگاه و اهمیت 
برجسته ای برخوردار هستند. چنان چه آنان افرادی فاقد انگیزه، 
به  اعتماد  دارای  و  بوده  اشتیاق  و  شادابی، شوق  و  روحیه  فاقد 
نفس و رضایت قابل قبولی نباشند، نه تنها کارآمدی و اثربخشی 
مؤثری نخواهند داشت بلکه خود مزید علت شده و با تبدیل شدن 

به تهدید زمینه ساز بسیاری از مشکالت و آسیب ها همچون فرار 
از خدمت برای نیروهای مسلح خواهند بود )26(. از سوی دیگر 
فرار از خدمت سربازی به دلیل مشکالت قضایی و محرومیت های 
از  باشد.  داشته  همراه  به  می تواند  افراد  این  برای  که  اجتماعی 
بدون شک شناسایی عوامل  و  برخوردار می باشد  باالیی  اهمیت 
مؤثر بر چنین ناهنجاری برای سازمان های نظامی از اهمیت باالی 
برخوردار می باشد )22(؛ بنابراین پدیده فرار از خدمت سربازان یکی 
از مسائل و مشکالت اساسی و مهم می باشد که عوامل و متغیرهای 
گوناگونی در پیدایش آن تأثیرگذار هستند و می بایست با مطالعه 
همه جانبه، علمی و دقیق آن را مورد بررسی و کنکاش قرار داد، 
چرا که سربازان وظیفه، از جمله اعضاء اصلی بدنه یک سازمان 
نظامی منسجم محسوب شده و بخش عظیمی از نیروی انسانی آن 
را تشکیل می دهند و طبعاً در فرایند استراتژی امنیت در جامعه، 
این مسئله  از جایگاه و موقعیت برجسته ای برخوردار هستند و 
به عنوان پدیده ای چند وجهی، موضوعی است که برای شناخت 
آن، در نظر گرفتن ریشه های سازمانی الزم و ضروری است تا با 
توجه به شرایط و عوامل متعدد درون سازمانی حاکم بر عملکرد 
سربازان یک یگان نظامی، با تحقیقات و پژوهش های همه جانبه 
امکان شناسایی عوامل مؤثر بر فرار از خدمت سربازان وظیفه به 
منظور تهیه برنامه های راهبردی شناسایی شود )2(. بدون شک 
شناسایی عوامل مؤثر بر چنینی ناهنجاری برای سازمان های نظامی 
از اهمیت باالیی برخوردار است )22(. در نهایت اینکه با بررسی 
پیشینه مطالعات انجام شده مربوط به رفتارهای پرخطر سربازان 
از جمله فرار، نبود پژوهشی که با روش کیفی به طور همه جانبه 
و عمیق مسئله علل فرار از خدمت سربازی را بررسی کرده باشد، 
کاماًل به چشم می خورد. به همین منظور مطالعه حاضر با هدف 

واکاوی علل فرار از خدمت سربازی انجام شده است.

موادوروشها
پژوهش حاضر با روش کیفی و مبتنی بر نظریه  داده بنیاد )گراند 
تئوری( در سال 1399 - 1400 انجام شده  است. نظریه داده بنیاد 
را تالش برای یافتن الگویی دانسته اند که شکل استقرایی از مطالعه 
یک پدیده حاصل می شود و نشان دهنده آن پدیده است. در این 
روش، الگوی استخراجی را باید کشف کرد و از طریق گردآوری 
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منظم اطالعات و تجزیه  و تحلیل داده هایی که از آن پدیده برآمده 
است، آن را اثبات کرد )27(. به عبارت دیگر، در این پژوهش بر 
مشخص  نظریه  یک  از  هرگز  تحقیق  بنیاد،  داده  نظریه  مبنای 
شروع نمی شود که بعد به اثبات برسد، بلکه پژوهش از یک حوزه 
مطالعاتی شروع شده و الگوی به دست آمده از دل مطالعه بیرون 
آمد. از این  رو در این پژوهش نیز روش نمونه گیری هدفمند بود و 
پس از نمونه گیری 53 نفر از سربازان با رعایت حداکثر تنوع پذیری 
در انتخاب شان، مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا 
کرد. معیارهای ورود به پژوهش شامل، مصاحبه با سربازان نظامی 
آجا در حال انجام خدمت سربازی که حداقل سابقه یک بار فرار از 
خدمت سربازی را داشته اند و معیار خروج نداشتن سابقه فرار از 
خدمت سربازی و عدم تمایل به شرکت در مصاحبه بود. همچنین 
با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با معاون بازرسی- دبیرخانه 
پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات ستاد آجا و ریاست بازرسی 
یگان های نظامی آجا، شرایط انجام مصاحبه با سربازانی که معرف 
معیارهای ورود به پژوهش بودند، مصاحبه ها انجام شد. با توجه 
به روش پژوهش سؤاالت نیمه ساختار یافته به منظور رسیدن به 
الگو نهایی طراحی شد و در طی مصاحبه سؤاالت اصلی از قبیل 
وقتی گفته می شود فرار از خدمت سربازی، به نظرت منظور از 
فرار از خدمت چیست؟ به  نظرت چه شرایط و دالیلی موجب شد 
تصمیم بگیری در آن مقطع خدمت سربازی را ادامه ندهید؟ فرار 
از خدمت سربازی چه پیامدهایی برای شما داشت؟ به نظرت برای 
اینکه در آینده برای سایر سربازان این اتفاق رخ ندهد، چه کارهایی 
باید خودشان و دیگران انجام دهند؟  پرسیده و پاسخ ها بالفاصله 
یادداشت   شد. همچنین از سؤاالت اکتشافی از قبیل چه چیزهایی 
به ذهنتان می رسد؟ لطفاً بیشتر توضیح دهید. )دیگه چی( و به 
باز  به  منظور  فکر می کردید؟  بیشتر  از دغدغه هایتان  کدام یک 
کردن جزئیات بیشتر موضوع پرسیده شد. هر مصاحبه حدود 30 
دقیقه به طول انجامید و سپس توسط پژوهشگر پیاده سازی شد.
میدانی  یادداشت های  از  داده ها  تحلیل  با  رابطه  در  همچنین 
شامل: یادداشت های پراکنده، یادداشت های مشاهده ای مستقیم 
یادداشت های   .)28( شد  استفاده  استنباطی  یادداشت های  و 
نوشته  پراکنده  صورت  به  و  داده ها  گردآوری  حین  در  پراکنده 
 شد. این نوع یادداشت ها مربوط به حافظه کوتاه مدت و موقتی 

محقق بود و معموالً در قالب کلمات یا عبارات کوتاه و گاه نامرتب 
همه  مستقیم  مشاهده ای  یادداشت های  درمی آمد.  نگارش  به 
جزئیات و مشخصه های آنچه محقق در میدان تحقیق می دید و 
می شنوید را در بر می گرفت. همچنین این یادداشت ها به منزله 
ارائه شد.  تفاسیر متعددی از آن  دست نوشته هایی بود که بعداً 
یادداشت های استنباطی محقق حاصل درك و مقایسه آن چیزی 
بود که محقق می شنوید و می دید. هر سه نوع این یادداشت ها 
حاصل مشاهدات محقق در میدان بررسی بود و در حین مشاهده 

صورت می گرفت.
باز، کدگذاری  اطالعات به  دست  آمده در سه مرحله کدگذاری 
از  انتخابی بررسی و گزارش شدند. منظور  محوری و کدگذاری 
کدگذاری باز شیوه ای از بررسی و مقایسه و خرد کردن داده هاست 
مرحله  این  در  می انجامد.  مقوله پردازی  و  مفهوم پردازی  به  که 
با کنار هم  گذاشتن مفاهیم مشابه در  مفاهیم شناسایی شدند. 
بدین  انجام شد.  مقوله پردازی  و  مقوالت شناسایی شدند  گروه، 
ترتیب واحد هایی که محقق با آن ها سروکار داشت کاهش یافت. 
این مرحله بخشی از کدگذاری محوری است. در مرحله کدگذاری 
محوری مقوالت سازماندهی شدند، یعنی مقوالت با استفاده از یک 
متغیر به هم وصل شدند. در مرحله آخر یعنی کدگذاری انتخابی، 
یک مقوله از میان مقوله ها مهم تر دانسته می شود و بقیه به نحوی 
بدان ارتباط داده می شوند تا نظریه ای ساخته و پرداخته شود. سپس 
بر اساس کدگذاری محوری مقوله ها در قالب متغیر شرایط علّی، 
شرایط زمینه ای، راهبردها، پیامدها، شرایط مداخله گر/تسهیل گر 
و مقوله هسته تحلیل شدند و بر مبنای کدگذاری انتخابی روابط 
بین مقوالت با توجه به خصوصیات و ابعادشان مورد توجه قرار 

گرفت و مدل نهایی طراحی شد.
معیارهای  از  کیفی  داده های  اعتبارپذیری  افزایش  به  منظور 
استفاده   )29(  )Lincoln & Guba( لینکلن  و  گوبا  پیشنهادی 
شد و شامل این موارد بود، پژوهشگر با شرکت طوالنی مدت و 
مشارکت و تعامل کافی با شرکت کنندگان، جمع آوری اطالعات 
بر  تالش  کنندگان،  مشارکت  توسط  اطالعات  تائید  و  معتبر 
گام  به  گام  تکرار  نمود.   )Credibility( تحقیق  اعتبار  افزودن 
جمع آوری و تحلیل داده ها و بهره گیری از بازبینی توسط اساتید 
راهنما، مشاور و افراد صاحب نظر، جهت افزایش قابلیت اعتماد 
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معیار  افزایش  جهت  پذیرفت.  صورت   )Dependability( داده ها 
تائید پذیری داده ها )Confirmability( از تائید اساتید هیئت علمی 
دانشگاه و نظرات تکمیلی آنان بهره گرفته شد. برای قابلیت انتقال 
)Transferability( هم استفاده از رویه های ویژه کدگذاری و ثبت 
و تحلیل نشانه های عینی در مرحله تحلیل داده ها به اطمینان از 

قابلیت انتقال کمک کرد.
برای رعایت مالحظات اخالقی مطالعه در کمیته اخالق دانشگاه 
علوم پزشکی آجا با کد IR.AJAUMS.REC.1400.002 به تصویب 
رسید و کسب مجوز اجرا، اهداف پژوهش را برای واحدهای پژوهش 
تشریح کرده و یادآور شد که شرکت در مطالعه کاماًل اختیاری 
بیانیه  ماند.  خواهد  محرمانه  کنندگان  شرکت  اطالعات  و  است 
آغاز  شد.  رعایت  هم   )COPE( نشر  اخالق  اصول  و  هلسینکی 
مصاحبه به مصاحبه شوندگان درباره هدف پژوهش، روش مصاحبه، 
اطمینان از محرمانه بودن اطالعات و حق آن ها برای شرکت یا عدم 
از  ارائه شد. رضایت آگاهانه  شرکت در مطالعه توضیحات کامل 
مصاحبه شوندگان اخذ گردید. اصل رازداری و محرمانه بودن تمامی 

اطالعات در هر مرحله از پژوهش به طور دقیق رعایت گردیده است.

یافتهها
بر اساس پاسخ های ارائه شده از مصاحبه شوندگان، همان طور که 
در جدول شماره 1 مشخص است، در مرحله کد گذاری باز 101 
از تحلیل و مقوله بندی  از مصاحبه ها استخراج شد. پس  مفهوم 
مفاهیم، 20 کد محوری و در نهایت 3 کد انتخابی به دست آمد.
بر اساس اظهارات مشارکت کنندگان، مهم ترین عوامل مؤثر در فرار 
از خدمت سربازی در سه دسته اصلی علل شخصیتی، علل درون 

سازمانی و علل برون سازمانی جای می گیرد.
علل شخصیتی، یکی از مهم ترین کدهای انتخابی به دست آمده 
در رابطه با واکاوی علل فرار از خدمت سربازی، »علل شخصیتی« 
پرخطر،  رفتارهای  به  گرایش  محوری  کدهای  دارای  که  بود 
مکانیسم های مقابله ای ناکارآمد، تاب آوری پایین، آمیختگی فکر 
و عمل، وابستگی عاطفی، اهمال کاری در انجام وظایف، ناتوانی در 
کنترل کردن شرایط، باورها و نگرش های نامعقول و ناسازگاری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کدهای انتخابی  کدهای محوری  کدهای باز 
 گرایش به رفتارهای پرخطر  های فیزیکیمصرف مواد مخدر، سیگار کشیدن، خالکوبی کردن، خودزنی، نزاع 

 علل شخصیتی

ها، روابط ناسالم با دیگران، بهانه تراشی، قبول نکردن  رو شدن با چالش ه  ب  اجتناب از رو
 کمک نگرفتن از دیگران   ،مسئلهحل  شم پوشی از  دستورات مافوق، چ

 ای ناکارآمد های مقابله مکانیسم

زودرنجی، حساس بودن نسبت به انجام دستورات، خودآگاهی پایین، ناتوانی در حل 
 ها، تحمل نکردن سختیمسئله

 پایین   یآور تاب

و  بین افکار    گیری، عدم توازنتوجهی به پیامد کارهای نادرست، درماندگی در تصمیمبی
 م اعمال منطقیدر انجا  بازماندگیاعمال،  

 آمیختگی فکر و هیجان

برای بازگشت به خانه، دلتنگی و بهانه گیری، تحمل نکردن دوری از خانواده،    قرارییب
 نگران بودن برای خانواده، ترس از عدم بازگشت، درگیری عاطفی شدید در روابط دوستی 

 وابستگی عاطفی 

نسبت به انجام    خیالیی بپذیری،  لیت و ، عدم مسئای تکراریارهانجام ک  رغبتی بهبی
نسبت به انجام    تعهد  یبانگیزگی برای ادامه خدمت،  وظایف، ناقص انجام دادن وظایف، بی

 وظایف، وقت نشناسی 

 کاری در انجام وظایف اهمال 

به  توجهی  ، بیهای خود، تهییج پذیری باالتوجهی به تواناییاعتماد به نفس پایین، بی
 شرایط نسبت به خودمقررات، سخت گرفتن  و    نینقوا

 ناتوانی در کنترل کردن شرایط 

های نابجای  های منفی دیگران، قیاس افکار منفی نسبت به محیط نظامی، توجه به حرف 
 خود با دیگران، توقع بیش از حد از دیگران، سرزنش کردن خود 

 های نامعقول باورها و نگرش 

مقاوم در برابر تجارب جدید، بدبین  ط جدید،  مشروط محییرش کردن  ، پذناپذیریانعطاف  
 اعتماد و بی

 ناسازگاری با محیط جدید 

جدول1-واکاویعللفرارازخدمتسربازی
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با محیط جدید بود.
در رابطه با کد استخراج شده گرایش به رفتارهای پرخطر مصاحبه 
شونده شماره 5 می گوید: »قبل از اینکه به خدمت سربازی بیاید، 
با طرف  سابقه نزاع خیابانی داشته است و در موقعیت هایی که 
مقابلش جر و بحث می کند، زود از کوره در می رود و اون لحظه 

متوجه رفتارهایش نیست«.
یکی از کدهای استخراج شده دیگر مکانیسم های مقابله ای ناکارآمد 
مصاحبه  شونده 1 می گوید: »بیشتر وقت ها وقتی حرفی بهم زده 
میشه که باب میلم نیست مثل اینکه بهم گفتن برای مرخصی 
بیشتر باید موافقت بشه و منم زیر بارش نرفتم، کاًل بی خیال همه 

چیز میشم و قبول نمی کنم«.
کد محوری به دست آمده دیگر تاب آوری پایین بود که مصاحبه 

 شونده 16 می گوید: »کاًل آدمی هستم که وقتی فشار روم باشه 
یا توانم به اندازه انجام کارهایی مثل نگهبانی زیاد نباشه، عصبی 

میشم و همه چیز رو ول می کنم و می رم«.
کد آمیختگی فکر و هیجان، مفهوم به دست آمده دیگر بود که 
مصاحبه  شونده 42 می گوید: »وقتی که طبق خواسته های فرمانده 
که باید یکسری کارهای تکراری رو هر روز طبق قوانین انجام بدم 
و یه جاهای طبق قوانین نتوستم عمل کنم و کارهای خاصی کردم 

و با عصبانت ترجیح دادم که بزنم زیر همه چیز و انجام ندم«.
وابستگی عاطفی یکی دیگر از مفاهیمی استخراج شده بود. مصاحبه 
شونده شماره 12 می گوید: »از اونجایی که کل دوران زندگیم از 
کار، دوستام و دانشگاه تا همه چیز در شهر خودم بودم و با خانواده 
زندگی می کردم، به خاطر همین اوایل خدمتم خیلی بهم سخت 

 کدهای انتخابی  کدهای محوری  کدهای باز 
  ینتأممعاش خانواده، بدهکاری به دیگران، تولد فرزند و    ینتأمپول اجاره منزل،    ینتأم

 معاش آن، پرداخت مهریه، کمک مالی به خواهر و برادر 
 مشکالت اقتصادی 

رون  علل ب
 ازمانی س

مادر، اعتیاد در اعضا خانواده، فقر خانواده، جدایی از همسر، طالق والدین،  یا    فوت پدر
 سرپرست خانواده بودن، زندان بودن پدر 

 های خانوادگیآسیب 

منفی آب و هوا محل خدمت، عادت    یرتأثبا محیط جغرافیایی محل خدمت،    یامدنکنار ن
 کردن به جغرافیا محل زندگی، فاصله زیاد محل خدمت با محل زندگی

 جایی جغرافیاییجابه 

ابتال خود یا اعضای خانواده به کرونا، درگیری مالی و فکری نسب به بیماری پدر یا مادر،  
 بیماری   یلبه دل  پول دارو و بیماری پدر یا مادر، ازکارافتادگی پدر یا مادر  ینتأم

 بیماری خود یا اعضا خانواده 

های با فرهنگ دیگر،  خدمتی از هم  ییدور جونپذیرفتن فرهنگ متفاوت محل خدمت،  
 های فردی خود با دیگرانصرف به فرهنگ محل زندگی، تعارض ارزش   یدتأک

 پذیری پایین فرهنگ

، تنبیه و تشویق ناعادالنه،  تبعیض در برخورد بین سربازان، برخورد تند و خشن فرماندهان
 عدم درک فرماندهان از وضعیت جسمی و روانی سربازان 

کارکنان محل  رفتارهای نامناسب  
 خدمت 

علل درون  
 سازمانی 

شرم و خجالت، سلب شدن اعتماد فرماندهان، طعنه و کنایه   یلبه دلکم شدن روابط  
 ذشتهر نسبت گگیری بیشتشنیدن، سرزنش شدن از سوی فرماندهان، سخت 

 انگ فرار 

فراریان با شرایط مشابه،  ای عمل کردن در دادن مرخصی، تفاوت در اعمال مجازات  سلیقه
 توجیه نبودن سربازان در مورد پیامدهای فرار، نابرابری در ساعات نگهبانی دادن

 اجرای ناقص قوانین و مقررات 

، امکانات محدود  استراحت  در دسترس نبودن امکانات تفریحی، امکانات نامناسب محل
 ورزشی، کیفیت پایین غذا 

 کیفیت پایین امکانات رفاهی 

 کم بودنتوجهی به اعطای مرخصی تشویقی، خدمت نکردن سربازان در محل زندگی،  بی
 حقوق ماهیانه، کم بودن مرخصی، بی توجهی به نیازهای تفریحی سربازان 

 نبود تسهیالت خدمتی

های خدمتی، هدر  ی سنگین، تکراری بودن فعالی هاعالیت خستگی جسمی و روانی از ف
پی، متناسب نبودن ویژگی سرباز با وظایف محوله،  دری پیهارفتن اوقات فراغت، نگهبانی 

 های شخصی، نارضایتی از نوع انجام وظایف محوله نبود بستری برای رشد مهارت 

 های خدمتیجذاب نبودن فعالیت 
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می گذشت و فقط دنبال بهانه بودم که هر طوری شده، خدمت را 
ترك کنم و به خانواده ام سر بزنم«.

کد استخراج شده دیگر اهمال کاری در انجام وظایف بود. مصاحبه  
پست  موقع  سر  اینکه  خاطر  به  بار  »چند  می گوید:   33 شونده 
نگهبانی را تحویل نگرفتم به خاطرش توبیخ شدم و بعدشم دیگه 

انگیزه ام رو از دست دادم و همه چیز رو ول کردم و رفتم«.
کد ناتوانی در کنترل کردن شرایط یکی دیگر از مفاهیم به دست 
آمده بود و مصاحبه  شونده 23 می گوید: »چند بار به خاطر سنگین 
بودن کارهایی که می گفتند باید انجام بدی و خیلی خسته میشدم 
و وقت برای انجام دادن کارهای دیگه کم می آوردم و با درخواستم 
برای تغییر پستی که داشتم، موافقت نکردن و منم بی خیال همه 

چیز شدم«.
کد باورها و نگرش های نامعقول مفهوم به دست آمده دیگر بود 
که مصاحبه  شونده 10 می گوید: »چرا باید همیشه با دستور و 
قوانین همه چیز مشخص بشه وقتی به خاطر اشتباهی که کردم 
کلی دستور شنیدم و گفتن باید طبق قوانین کار انجام بدی دیگه 

من دوام نیاوردم«.
در رابطه با کد استخراج شده ناسازگاری با محیط جدید مصاحبه 
شونده شماره 3 می گوید: »خیلی به این در و اون در زدم که بتونم 
شهر محل خدمتم رو عوض کنم ولی نتوستم چون همه کارهام و 
دوستام و خانوادم تو شهر خودم بودن و اومدم یه شهر جدید که 
کسی رو نمی شناختم خیلی برام سخت بود و دیگه نتوستم بمونم«.

علل برون سازمانی، دیگر کد انتخابی به دست آمده در رابطه با 
بود  از خدمت سربازی، »علل برون سازمانی«  واکاوی علل فرار 
که با کدهای محوری مشکالت اقتصادی، آسیب های خانوادگی، 
جابه جایی جغرافیایی، بیماری خود یا اعضا خانواده و فرهنگ پذیری 

پایین همراه بود.
کد مشکالت اقتصادی یکی از مفاهیم به دست آمده بود و مصاحبه 
 شونده 45 می گوید: »به خاطر شرایطی که خانواده ام داشتن و 
باید پول زیادی رو تا آخر ماه برای تمدید قرارداد اجاره خونه جور 

می کردیم، به خاطر همین دیگه نمی تونستم بمونم«.
آسیب های خانوادگی یکی از مفاهیم مهم استخراج شده بعد از 
مصاحبه ها بود. مصاحبه شونده شماره 17 می گوید: »به خاطر فوت 
پدر و ازدواج برادرم، مجبور بودم زود به زود به بهشون سر بزنم و 

کار کنم تا کمک خرج خانواده باشم و مشکلی براشون پیش نیاد«.
به  جایی  جا  از مصاحبه ها  آمده  به دست  مفاهیم  از  دیگر  یکی 
جغرافیایی بود. در رابطه با این مفهوم مصاحبه شونده 31 می گوید: 
اوایل  از اهواز یک شهر جنوبی به تهران اومدم، کاًل  »چون من 
سربازیم خیلی بهم سخت می گذره و با خیلی چیزا آشنا نیستم و 
خیلی غریبم، برای همین هم به هر بهانه دنبال ترك خدمت بودم«.

بیماری خود یا اعضا خانواده یکی دیگر از کدهای به دست آمده 
بود که مصاحبه  شونده 13 می گوید: »به خاطر کرونایی که پدر 
و مادرم پارسال گرفتن تا دمه مرگ هم رفتن خیلی شرایط برای 
برادر کوچکترم سخت شده بود یکی باید از اون مراقبت می کرد 

و چاره ای نداشتم تا بهش کمک کنم«.
در رابطه با کد استخراج شده فرهنگ پذیری پایین، مصاحبه  شونده 
29 می گوید: »من از یک شهر جنوبی وقتی اومدم تهران تحمل 
خیلی چیزا مخصوصاً نوع رفتارها و کارهای سربازهای دیگه خیلی 
برام سخت بود و نمی تونستم باهاشون گرم بگیرم و احساس غریبی 

می کردم«.
علل درون سازمانی: در نهایت سومین کد انتخابی استخراج شده 
از مصاحبه ها با سربازان دارای تجربه فرار از خدمت سربازی، »علل 
درون سازمانی« بود که دارای کدهای محوری رفتارهای نامناسب 
کارکنان محل خدمت، انگ فرار، اجرای ناقص قوانین و مقررات، 
و جذاب  تسهیالت خدمتی  نبود  رفاهی،  امکانات  پایین  کیفیت 

نبودن فعالیت های خدمتی بود.
کد رفتارهای نامناسب کارکنان محل خدمت از مفاهیم به دست 
زیاد  اینجا  »فرماندهان  می گوید:  بود. مصاحبه شونده 19  آمده 
وضعیت سرباز را درك نمی کنند که چقد از لحاظ چیزای مختلف 
تحت فشار هست و در اجرای قوانین هم دلبخواهی دستور می دن 

مثاًل در مورد مرخصی دادن که شکلش هر دفعه عوض میشه«.
کد محوری به دست آمده دیگر انگ فرار بود که مصاحبه  شونده 
51 می گوید: »بعد از اینکه دوباره به خدمت برگشتم نگاه همه 
بهم عوض شده مخصوصاً فرمانده انگار دیگه اعتماد نداشت بهم 

و یه پست پایین تر بهم دادن«.
اجرای ناقص قوانین و مقررات دیگر کد به دست آمده بود. مصاحبه 
شونده 44 می گوید: »مثاًل برای دادن مرخصی های استحقاقی هر 
دفعه یجور انجام می دادن و این وسط پارتی بازی هم می شد که 
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خوب خیلی به آدم زور میاد«.
کد محوری به دست آمده دیگر کیفیت پایین امکانات رفاهی بود 
که مصاحبه  شونده 15 می گوید: از کیفیت پایین غذاها که دیگه 
بخواد  آدم  هم  ورزشی  وسایل  و  نمیکنن  کاری  و  میدونن  همه 

وقتش رو بگذرونه یا نیست یا خیلی کم هست«.
نبود تسهیالت خدمتی یکی دیگر از کدهای استخراج شده بود 
که مصاحبه شونده 37 می گوید: »اینقدر حقوق ماهیانه کم هست 
که حتی خرج خورد و خوراك و کرایه ماشین هم با این حقوق 
نمیشه سر کرد و بعضی وقت ها از این لحاظ خیلی بهم فشار بود«.

جذاب نبودن فعالیت های خدمتی از جمله مفاهیمی دیگری بود 
از  به دفعات تکرار شد. مصاحبه شونده 9 می گوید: »خیلی  که 
ساعت هایی که خدمت می کنیم، صرف کارهای تکراری و نگهبانی 
تو  آدم  عمر  فقط  و  هست  کن  خورد  اعصاب  خیلی  که  میشه 
یا درآمدی  اینکه کاری آدم یاد بگیره  خدمت تلف میشه بدون 

بتونه کسب کنه«.
کد هسته ای یعنی علل مرکب فرار نمایانگر مضمون اصلی پژوهش 

بوده و از درون تمامی کدهای استخراج شده بیرون آمده است. به 
بیان دیگر کد هسته ای علل مرکب نماینده ی کل کدهای شناسایی 
یا  شده است. به طور کلی مشارکت کنندگان به صورت مسقیم 
ضمنی، مواردی که بیان کردند در نهایت به علل مرکب ختم شد 
که این نکته به دست آمده گویای این است که شناسایی علل 
فرار در یک فرایند با محوریت علل شخصیتی، علل درون سازمانی 
و علل برون سازمانی اتفاق افتاده است. شرایط علّی یا سبب ساز 
اقتصادی،  مشکالت  نامعقول،  نگرش های  و  باورها  کدهای  که 
آسیب های خانوادگی و رفتارهای نامناسب کارکنان محل خدمت 
را در بر می گیرد و بر مقوله هسته ای یعنی علل مرکب اثر می گذارد و 
موجب کنش یا رفتارهایی می شود که با فرار همراه است. همچنین 
کدهای به دست آمده شرایط علّی بر شکل گیری شرایط زمینه ای 
و مداخله گر/تسهیل گر تأثیر مستقیم و غیرمستقیم داشته و بستر 
با فرار را رقم می زند.  شکل گیری تصمیمات و رفتارهای درگیر 
عالوه بر این شرایط مداخله گر/تسهیل گر برخاسته از اوضاع و احوال 
غیرمنتظره و اتفاق هایی است که در فرایند عملیاتی شدن فرار 

جدول2-الگویاستخراجیعللفرارازخدمتسربازی

شرایطزمينهای
-گرایشبهرفتارهایپرخطر

-آميختگیفكروهيجان
-بيماریخودیااعضایخانواده

-نبودتسهيالتخدمتی
-جذابنبودنفعاليتهایخدمتی

راهبردها
-مكانيسمهایمقابلهایناکارآمد

-اهمالکاریدرانجاموظایف
-فرهنگپذیریپایين

-اجرایناقصقوانينومقررات

شرایطمداخلهگر/آسانگر
-تابآوریپایين
-وابستگیعاطفی

-کيفيتپایينامكاناترفاهی
-جابهجاییجغرافيایی

پيامدها
-ناتوانیدرکنترلشرایط
-ناسازگاریبامحيطجدید

-انگفرار

شرایطعلی
-باورهاونگرشهاینامعقول

-مشكالتاقتصادی
-آسيبهایخانوادگی

-رفتارهاینامناسبکارکنان
محلخدمت

هسته
-عللمرکب
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رخ داده است و با کنش یا واکنش هایی همچون کدهای استخراج 
امکانات  پایین  کیفیت  عاطفی،  وابستگی  پایین،  تاب آوری   شده 
رفاهی و جابه جایی جغرافیایی در مسیر فرار همراه بوده است. 
شرایط زمینه ای علل فرار هم که با کدهای گرایش به رفتارهای 
پرخطر، آمیختگی فکر و هیجان، بیماری خود یا اعضای خانواده، 
به  فعالیت های خدمتی  نبودن  و جذاب  تسهیالت خدمتی  نبود 
دست آمده است که از یک سو از شرایط علّی تأثیر پذیرفته و 
از سوی دیگر چگونگی تالقی و تلفیق شرایط زمینه ای و شرایط 
علّی با یکدیگر بر کدهای استخراج شده راهبردهای علل فرار تأثیر 
گذاشته است. همچنین راهبردهای به کار گرفته شده برای فرار با 
اثر گرفتن از شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر/تسهیل گر عملی 
شده است و گویایی این فرایند با استخراج کدهای مکانیسم های 
فرهنگ پذیری  انجام وظایف،  در  اهمال کاری  ناکارآمد،  مقابله ای 
پایین و اجرای ناقص قوانین و مقررات همراه بوده است که به عنوان 
راهبردهای آشکار و نهان، توسط مشارکت کنندگان در جهت اعمال 
منجر به فرار استفاده شده است. در فرایند تجزیه و تحلیل داده ها 
تأثیر پذیری مستقیم و غیرمستقیم کدهای به دست آمده شرایط 
علّی، زمینه ای، مداخله گر/تسهیل گر از یکدیگر، به کدهای راهبردی 
منتهی شده است و این راهبردها درنهایت منجر به کدهای ناتوانی 
در کنترل شرایط، ناسازگاری با محیط جدید و انگ فرار در قالب 

پیامدهای علل فرار به دست آمده است.

بحثونتيجهگيری
مطالعه حاضر با هدف واکاوی علل فرار از خدمت سربازی صورت 
گرفت و در نهایت منتهی به سه طبقه اصلی علل شخصیتی، علل 

برون سازمانی و علل درون سازمانی شد.
در مورد طبقه اصلی علل شخصیتی که با کدهای محوری گرایش 
به رفتارهای پرخطر، مکانیسم های مقابله ای ناکارآمد، تاب آوری 
پایین، آمیختگی فکر و هیجان، وابستگی عاطفی، اهمال کاری در 
انجام وظایف، ناتوانی در کنترل کردن شرایط، باورها و نگرش های 
پژوهش های  بود.  همراه  جدید  محیط  با  ناسازگاری  و  نامعقول 
فلورکواسکی  همکاران،  و   )Multimäki( مالتی ماکی  همسو، 
)Florkowski( و همکاران، امانی و همکاران به نقش ویژگی های 
شخصیتی وابسته، ناسازگار، بی مسئولیت و انجام رفتارهای پرخطر 

در ایجاد و انجام رفتارهای آسیب  زا اشاره کرده اند )18، 19، 24(. 
به دست  نتایج  تبیین  اجزایش مهم ترین عناصر در  و  شخصیت 
آمده بود که همواره به عنوان یک شاکله منحصر به فرد در افراد 
به شناخت، ارزیابی، ترمیم و تغییر متخصصانه نیازمند است و این 
مهم اتفاق نمی افتد مگر با تدوین برنامه ای که همه جوانب مربوط 
به علل شخصیتی را در نظر گرفته باشد. در واقع با توجه به نتایج 
به دست آمده می توان از این طبقه که یک تهدید در امر وقوع 
ترمیم،  برای  فرصتی  سازمان هست،  و  فرد  برای  آسیب ها  انواع 
پاك  سازی و رشد در ابعاد روانشناختی فرد باشد تا با استفاده از 
غربالگری، تشخیص و شناسایی به موقع وضعیت روانشناختی فرد، 
زمینه  سازی برای رهایی و حل مسئله مهیا بشود. بالطبع وجود 
چنین زمینه ای در شناسایی و حل مسائل و مشکالت شخصیتی، 
ضمن ایجاد بستر پیشگیرانه در رابطه با رفتارهای آسیب  زا، اعتماد 
بین سرباز و سازمان هم بیشتر شده و به دنبالش کیفیت خدمات 

هم بیشتر می شود.
محوری  کدهای  دارای  سازمانی  برون  علل  دیگر  اصلی  طبقه 
مشکالت اقتصادی، آسیب های خانوادگی، جا به  جایی جغرافیایی، 
بیماری خود یا اعضای خانواده و فرهنگ پذیری پایین بود. نتایج 
پژوهش کاظمی میرکی همسو با نتایج به دست آمده، بر نقش 
رابطه معنادار ویژگی های رفتاری خانواده با فرار از خدمت سربازی 
تأکید دارد )21(. همچنین در تائید نتایج به دست آمده صدیقی 
پروری  فرزند  و  ناایمن  دلبستگی  سبک  که  داد  نشان  رنانی 
مستبدانه والدین پیش بینی کننده رفتارهای پرخطری همچون 
فرار هستند )30(. در تبیین نتایج به دست آمده آنچه بیش از 
پیش به چشم می آید، نقش مستقیم و غیر مستقیم خانواده در روند 
جامعه پذیری و نقش پذیری افراد در موقعیت های مختلف است. 
به بیان دیگر تأثیرپذیری از خانواده برای افراد در موقعیت های 
مختلف و به خصوص در مواجهه با خدمت سربازی هم به انواع 
مختلفی رخ می دهد. با توجه به نتایج به دست آمده، شناسایی 
وضعیت خانوادگی سربازان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و روانشناختی می تواند اطالعات مفیدی در باب پیش بینی اعمال 
در  دیگر  گامی  تا  دهد  قرار  دسترس  در  سربازان  ویژگی های  و 
جهت تحقق اقدامات پیشگیرانه از رفتارهای آسیب زا برداشته شود.

در نهایت سومین طبقه اصلی استخراج شده از مصاحبه ها علل 
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درون سازمانی بود که دارای کدهای محوری رفتارهای نامناسب 
کارکنان محل خدمت، انگ فرار، اجرای ناقص قوانین و مقررات، 
و جذاب  تسهیالت خدمتی  نبود  رفاهی،  امکانات  پایین  کیفیت 
احمدی،  و  هاشمی  مطالعات  است.  خدمتی  فعالیت های  نبودن 
وروایی و نجاری و نوری و رضائی راد در همین راستا، بر نقش 
فرماندهان در پیشگیری فرار از خدمت تأکید کرده اند و به همین 
ترتیب میانجیگری برای حل مشکالت ارتباطی سربازان، راهنمایی 
و مشاوره، آشنایی و مطالعه تخصصی درباره سربازان، نظارت در 
کاهش مشکالت سربازان، نقش نظارت در حل مسئله، توجه به 
خالقیت ها، تدوین و تعیین خط مشی در رسیدگی به اموراتشان 
و پشتیبانی در خدمت کردن در ابعاد نگرشی، صفاتی، رفتاری و 
رهبری ازجمله نقش هایی است که می توان برای فرماندهان در نظر 
گرفت )31-33(. در تبیین نتایج به دست آمده می توان گفت که 
شناسایی عوامل درون سازمانی فرصتی را برای اصالح در آموزش، 
پشتیبانی و امور اجرایی پیش روی سیاست گذران قرار می دهد تا 

از بروز هرگونه مسائل و مشکالت آسیب زا جلوگیری شود.
در مجموع می توان گفت با شناسایی علل مرکب در رابطه با فرار از 
خدمت سربازی می بایست بستری برای تدوین برنامه ای پیشگیرانه 
فاز علل شخصیتی، علل درون  رفتارهای آسیب زا در هر سه  از 
سازمانی و علل برون سازمانی فراهم آید تا با پیش بردن برنامه ها 
در هر سه فاز به طور موازی، اقدامات پیشگیرانه تغییرات عینی 
را در کاهش رفتارهای آسیب زا رقم بزند. همچنین نتایج پژوهش 
اسکندری و قصایی خوشه مهر در رابطه با تقویت عوامل فردی و 
سازمانی و محیطی که موجب ارتقای سطح مهارت های ارتباطی 
فرماندهان با سربازان می شود، مهر تأییدی بر نتیجه گیری فوق 

است )34(.
با توجه به اینکه پژوهش حاضر با روش کیفی گراندد تئوری انجام 
از یک  شده است، محدود بودن جامعه ی آماری به شهر تهران 
سو و محدودیت های روش شناختی مانند نبود شیوه دقیق برای 
سنجش روایی داده ها از سوی دیگر، محدودیت هایی هستند که 
تعمیم نتایج را با دشواری همراه کرده است و پیشنهاد می شود به  

منظور شناسایی همه جانبه تر از این مسئله، واکاوی علل فرار از 
خدمت سربازی در سایر نقاط جغرافیایی کشور هم مورد مطالعه 
قرار بگیرد. همچنین از یافته های این پژوهش می توان در تدوین 
برنامه های پیشگیری از فرار برای مراکز آموزشی نظامی سربازی، 
واحد های  و  نظامی  پادگان های  مشاوره  مراکز  یگان ها،  بازرسی 
بهداشت روان در کنار واحدهای تربیت و آموزش یگان ها استفاده 
و طول  ورود  بدو  در  غربالگری سربازان  پیشنهاد می گردد  کرد. 
دوره، توسعه ارائه خدمات مشاوره ای در تمام رده ها و مشارکت 
با خانواده های سربازان به منظور رفع مشکالت جسمی و روانی 
سربازان در جهت کنترل و کاهش فرار از خدمت سربازی انجام 
با توجه به تکنولوژی های نوین  شود. در نهایت به نظر می رسد 
نظامی به وجود آمده و از طرفی مدل سربازی اجباری کهنه و 
ناکارآمد که در حال حاضر موجود است، وجود نیروهای غیرحرفه ای 
ضمن عدم کارایی، مانع از چابکی ارتش حرفه ای می شوند و همواره 
مسائل و مشکالت بالقوه این مدل سربازی، زمینه ای برای بروز 
رفتارهای پرخطری همچون فرار را فراهم می کند، لذا، پیشنهاد 
بررسی و تصمیم گیری در خصوص تغییر مدل سربازی با رویکرد 
آینده پژوهی به ستاد کل نیروهای مسلح منطقی و ضروری به 

نظر می رسد.
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