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تاريخ پذيرش1044/41/39 :

چکيده
جامعهپذیری سیاسی بهعنوان مهمترین عامل انتقال نقاط قوت ،ثبات و تداوم هر نظام سیاسیی بیه ای ا مییآیید.
بیاک غفلت یا بیتوجهی به آن باعث فزونی بیاعتنایی افراد جامعه نسبت به سرنوات کشو و آسیبپذیری آنان د
برابر تبلیغات ناد ست دا نان میایود  .مقالیه ااریر کیه نتیتیه تیقیقیی د ه یین امینیه اسیت بیه بر سیی ابعیاد
سیاستگذا یهای آمواای د توان ندساای سربااان وظیفه با ویکرد جامعهپذیری سیاسی اا دیدگاه سیاستگیذا ان
و متریان اواه نظاموظیفه میپردااد .د واقع دغدغه نویسنده اسیتفاده و بهیرهبیردا ی بهینیه اا ظرفییت دو ه میدمت
نظاموظیفه د

استای ا تقای جامعهپذیر ی سیاسی د بین جوانان کشو اسیت .ایین تیقییه بیه وف کیفیی ،اا نیو

توصیفی  -تبیینی با ابزا تیلیل میتوا و ا ائه نظرات یااده تن اا نخبگان و مسئوالن بلندپایه نظیامی و تمی یمگییر د
عرصههای اواه نظاموظیفه پردامته است .ه انطو که د ا ایابی نهایی صو ت پذیرفته اا ممیاابه انتیام ایده بیا
مسئولین و سیاستگذا ان اواه نظاموظیفه مشخص است ،بیشترین فراوانی مربوط به مؤلفههای اکلگییری ا افهیا
و باو های سیاسی ،مدمت به اعتالی وطن و پایبندی به تعهدات ،ع ل و فتا است که آنها ا مطلوب اعالم میکنیم
و د آمواف مؤلفه مشا کت سیاسی و مؤلفه ااترام به ااک یت نظام سیاسی نگاه رعیفتری وجود دا د؛ بهطو ی که
نتایج ااصله میبایست د سیاستگذا یها مو د توجه بیشتر قرا گیرد.

 .1دانشتوی مقطع دکتری سیاستگذا ی ع ومی دانشگاه آااد اسالمی ،وااد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
 .2استادیا دانشیکده علیوم سیاسیی دانشیگاه آااد اسیالمی -وااید تهیران مرکیز ینویسینده مسیئول  ،تهیران ،اییران
Email:Soltani12@gmail.com
 .3استاد ت ام دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آااد اسالمی ،وااد تهران مرکز ،تهران ،ایران.
 .4استادیا دانشکده فرماندهی و ستاد ا تش ج.ا.ایران ،تهران ،ایران.
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کليدواژهها:

«جامعهپذيری سیاسي»« ،خدمت وظیفه عمومي»« ،باورهای سیاسي»« ،مشارکت سیاسي».

مقدمه
ادامه ایات یک نظام و سیستم ،وابسته به انتقال فرهنگ سیاسی با کلیه میتوای عقیدتی
و ا اای آن اا نسلی به نسل دیگر است .است را یا دگرگونی فرهنگهای سیاسی د گیرو
کسب ایستا ها و ا افها توسط مردم است

یآل

وند. 123 :1331 ،

د هر جامعهای به ویژه جوامعی که اا لیاظ ج عیتی و سنی جیوان هسیتند ،مهیمتیرین
نیروی اجت اعی که به ارکت د پویش تم یمگیری و اکلگییری سیاسیی آینیده جامعیه
ت ایل نشان میدهد و ابراا عالقه مین اید ،جوانان می بااند؛ بنابراین اولییای آنهیا وظیفیه
دا ند جوانان ا بهعنوان یک اهروند متعهد برای آینده تربیت کنند و به آنیان بیاموانید کیه
بتوانند مستقالً جایگاه سیاسی و اقوقی مود ا به ااتی انتخاب و قابلیت انتخاب د سیت
ا دااته بااند یااغندی. 41 :1374 ،
موقعیت اساس کشو ج هو ی اسالمی ایران بر اساس جهیتگییریهیای سیاسیی و
پایبندی به اصول ااک یت الهی د جامعه ،بهطو طبیعی دا نان ا بر آن دااته تیا پیا اا
ناکامی د جنگ سخت به عرصه جنیگ نیرم و ود کیرده و ه یوا ه میردم و بیهممیو
جوانان ما ا هدف قرا دهند .باید اذعیان کیرد کیه دای ن ه

نیان بیه اقیدامات میود و

تهدیدات کشو مان ادامه می دهد و قطعاً تقویت و ا تقیای جامعیهپیذیری سیاسیی د بیین
جوانان یکی اا اههای ع لی و مؤثر د مسیر مقابله با اقدامات دا ن مواهد بود.
د واقع سرباای بخشی اا فرایند اجت اعی ادن جوانان و جذب آنان د جامعه بز گتر
میسوب میاود؛ اما آن ه موجب میاود نظمپذیری د سرباای با بییران مواجیه نشیود،
انتام سیاستگذا یها با مختماتی منطقی و البته بیه دو اا فایای مشیک و غیرعقالییی
است یطاهری. 81:1335 ،
با توجه به اینکه د کشو ما انتام مدمت سرباای اجبا ی است و سن جوان د امیره
سنین اصلی تأثیرگذا ی جامعه پذیری سیاسی است؛ بنابراین ارایط مطلوبی مهییا و برقیرا
است تا جامعهپذیری سیاسی بهعنوان یک هیدف اصیلی اا طرییه ایین بسیتر فیراهمآمیده
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اجرایی گردد .د این پژوهش سعی بر آن است تا با معرفی مدمت وظیفه ع ومی بهعنیوان
یکی اا پایگاههای اجت اعی د انتقال ا افها و هنتا ها و جامعهپیذیر کیردن جوانیان بیه
بر سی سیاست گذا ی های آمواای صو ت گرفته د این نهاد پردامته اود .د این اسیتا
بر آن ادیم تا مورو بهصو ت سؤال و به نوعی مماابه اا برمی مسئوالن امر که د این
ممو

سیاست گذا ند و تا اد ایادی دا ای تتربه و یا اینکه صیااب نفیوذ و میؤثر د

تم یمگیریهای اواه نظاموظیفه میبااند ،بهصو ت مسیتقیم و بیدون واسیطه ،مطیر و
انتام اود تا ااید سیدن به نتایتی د مو و مطلوب د این کیا تیقیقیاتی و پژوهشیی
ااصل گردیده که بتواند مو د توجه قرا گیرد.
کليات
طرح مسئله
دغدغه نویسنده استفاده و بهرهبیردا ی بهینیه اا ظرفییت دو ه میدمت نظیاموظیفیه د
استای ا تقای جامعه پذیری سیاسی د بین جوانان کشو است .د این تیقیه بیا اتکیا بیه
اه یت مورو یاداده و هدف قیرا دادن دو ان میدمت وظیفیه ع یومی بیهعنیوان ییک
اجت ا مهم آمواای ،به بر سی ویکردها و نقش سیاستگذا یهای آمواای اع یالایده
د اواه نظاموظیفه د این ممو

میپردااد.

هدف و ماهیت پژوهش
معرفی مدمت وظیفه ع ومی بهعنوان یکی اا پایگاههای اجت اعی د انتقال ا افهیا و
هنتا ها و جامعهپذیر کردن جوانان ا میتوان هدف پژوهش دانست و بهمنظیو پیشیبرد و
ماهیت مسئله میتوان پژوهش اارر ا د امره پژوهشهای اکتشافی دانست.
سؤال پژوهش
سیاست گذا ی های آمواای صو ت گرفته د اواه میدمت وظیفیه ع یومی اا منظیر
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جامعهپذیری سیاسی اا چه آسیبهایی برمو دا است؟
ادبيات موضوع و مباني نظری
است را یا دگرگونی فرهنگهای سیاسی ،د گیرو کسیب ایسیتا ها و ا افهیا توسیط
مردم است .برای ااا ه به نیوه اکلگیری ا افهای سیاسی و انتقیال فرهنیگ سیاسیی اا
یک نسل به نسل بعدی ،اصطال جامعهپذیری سیاسی ا به کا میبریم

یآل

وند. 123 :1331 ،

جامعه پذیری سیاسی وند آمواای است که به انتقال هنتا ها و فتا میو د قبیول
نظام سیاسی مستقری ،اا نسلی به نسل دیگر ک ک می کند؛ بنابراین هدف جامعه پذیری
سیاسی تربیت یا پرو ف افراد به صو تی اسیت کیه اعایای کا آمید جامعیه سیاسیی
بااندیامتراهر. 33 :1351 ،
جامعه پذیری سیاسی فرایندی است که بر اساس آن جامعه گرایشها ،نگرفها ،دانشها
و اطالعات و مالصه ا افها و معیا های سیاسی مود ا اا نسلی بیه نسیل دیگیر منتقیل
میکند یمهرداد. 17 :1371 ،
د هر جامعهای به ویژه جوامعی که اا لیاظ ج عیتی و سنی جیوان هسیتند ،مهیمتیرین
نیروی اجت اعی که به ارکت د پویش تم یمگیری و اکلگییری سیاسیی آینیده جامعیه
ت ایل نشان میدهد و ابراا عالقه مین اید ،جوانان می بااند؛ بنابراین اولییای آنهیا وظیفیه
دا ند جوانان ا بهعنوان یک اهروند متعهد برای آینده تربیت کنند و به آنیان بیاموانید کیه
بتوانند مستقالً جایگاه سیاسی و اقوقی مود ا به ااتی انتخاب و قابلیت انتخاب د سیت
ا دااته بااند یااغندی. 41 :1374 ،
جامعه پذیری سیاسی فرایندی است که بدان وسیله افراد جامعه ا افهیای گونیاگون ا
افظ و آن ا افها ا اا آن مود میکنند ینولی. 181 :1331 ،1
جامعهپذیری سیاسی وندی است که بهوسیله آن فرهنگهای سیاسی اکل مییگییرد و
افظ میاود ی وسکین. 144 :1355 ،2

1.Nnoli.
2.Roskin.
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جامعهپذیری سیاسی وند افظ فرهنگ سیاسی است

یآل

وند و پاول. 14 :1375 ،1

پيشينه
مقاله ای با عنوان «جامعه پذیری سیاسی :سیطو  ،عوامیل و کا کردهیای آن» کیه د
متله مطالعات کا بردی د علوم اجت اعی و جامعه اناسی به چاپ سییده اسیت ،بیه
بر سی مفهوم اجت اعی ادن سیاسی پردامته و عوامل ،پیش فرض ها و کا کردهیای آن
ا ائییه و ه
می گیرد یپو

نییین جامعییه پییذیری سیاسییی د جامعییه ایییران مییو د کنکییاف قییرا
سعید. 1333 :

مقاله «اعت اد نهادی و جامعهپذیری سیاسی د ج هو ی اسیالمی اییران» کیه د متلیه
مطالعات میان اتهای د علوم انسانی به چاپ سییده ،بیا مبنیا قیرا دادن مفهیوم سیرمایه
اجت اعی این فرریه ا مطر میکند که جامعهپذیری سیاسی د هر جامعه بهطو ع یده اا
طریه نهادهای دولتی صو ت می پذیرد و میزان اعت اد نهادی افراد جامعه به نهادهای دولتی
که اا آن با عنوان «اعت اد نهادی» یاد میایود د فراینید اجیرا و اثربخشیی جامعیهپیذیری
سیاسی بسیا اائز اه یت است یمرمشاد ،سو ی. 1335 :
مقاله «نقش ابکههای اجت اعی متاای د جامعهپذیری سیاسی جوانان» د ج د متلیه
مطالعات اهبردی و اف و جوانان ،یکی اا مهمتیرین کیا ویژههیای دولیتهیا ا ،افیظ،
نگهداات و انتقال ا افهای سیاسی ااکم بر جامعه میداند که این مهم اا طرییه عوامیل
مختلفی ااج له ابکههای اجت اعی متاای میقه میاود .جوانان د یکی اا اساسترین
مراال سنی جامعه پیذیری سیاسیی قیرا دا نید؛ بنیابراین بر سیی نقیش عوامیل میؤثر بیر
جامعهپذیری سیاسی جوانان ،با تأکید بر مطالعه نقش ابکههای متاای ،هدف این پژوهش
استیاا

دپو  ،سا ومانی. 1331 ،

مقاله «سیاستگذا ی مدمت سیرباای د اییران» د فمیلنامه پیژوهشهیای اهبیردی
سیاست ،به تبیین سیاستگذا ی مدمت سرباای و فرایند ملتسیاای د اییران بیر اسیاس
هیافت داده بنیاد میپردااند .مطابه پژوهش اارر و ود کلیدواژه ملت به ادبییات سی ی
3.Almond and Powll.
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ایران معلول سیاستگذا ی مدمت سرباای اسیت .بیر ایین اسیاس ابطیهای تعیاملی بیین
سیاست گذا ی مدمت سرباای و فرایند ملت ساای د ایران معاصیر وجیود دا د؛ بنیابراین
میقییه بییا بهییرهگیییری اا وف نظریییهپییرداای دادهبنیییاد بییه تبیییین ابطییه اییین دو مقولییه
میپرداادیای انی و قاس

ی. 1338 :

مقالهای با عنوان «اکلگیری نظاموظیفه د ایران و طیر ملیتسیاای د دو ه پهلیوی
اول» منتشره د فملنامه جامعهاناسی تا یخی ،اایا ه دا د بیه اینکیه نظیاموظیفیه د دو ه
پهلوی اول بهعنوان بخشی اا طر مد نساای اکل گرفته و اینکه ایتاد ا تش یکپا چه و
مدمت اجبا ی یکی اا اولین تالفهای ه هجانبه برای مله اهروندان نظام جدید سیاسی
مبتنی بر ایده دولت-ملت د تا یخ ایران است

ینیاای و اال

ی. 1332 :

د یک پژوهش و تیقیه عل ی با مورو «بر سی نگرف دانشیتویان بیه نظیاموظیفیه
مطالعه مو دی؛ دانشتویان دانشگاه فردوسی مشهد» کیه د پژوهشینامه علیوم سیاسیی بیه
چاپ سیده است ،ر ن ااا ه به ایتاد دولیت ملیت و برقیرا ی ااک ییت ملیی ،مطیر
میکند که نظاموظیفه به یکی اا وفهای اصلی تأمین منابع انسانی ا تشهای نوین تبیدیل
و اهروندان ذکو موظف ادند بهعنوان تکلیف ملی مدتی ا د نیروهیای مسیلخ میدمت
کنند یسینایی. 1334 :
روش تحقيق
پژوهش اارر اامل مراال جهت گیری پژوهش ،فلسفه پیژوهش ،ویکیرد پیژوهش،
هدف پژوهش و ایوه گردآو ی دادهها است .اا آنتیا کیه جهیتگییری پیژوهش ااریر،
بنیادی است اا این و اا وف کیفی و اهبردهای آن ،بهمنظیو کشیف مفیاهیم و وابیط
آنها بهره میبریم.
شيوه گردآوری دادهها
گردآو ی داده ها بر مبنای یک طر تیقیه بخش بسییا مه یی اسیت؛ چراکیه کیفییت
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پژوهش بر کیفیت دادهها مبتنی است .اا آنتا که ما د این پژوهش بر اسیاس جهیتگییری
بنیادی ،به دنبال اناسایی و تبییین ابعیاد جامعیهپیذیری سیاسیی بیوده و مبتنیی بیر فلسیفه
پدیدا اناسی ،به منظو کشف چا چوب مفهومی ،وف کیفی بیا ویکیرد اسیتقرایی ا د
پیش گرفتیه و اهبیرد میود ا بیا هیدف د ت بهتیر موریو  ،وف داده بنییاد 1انتخیاب
ن ودهایم؛ بنابراین این ه ه ما ا بیر آن مییدا د تیا اا ممیاابههیای سیامتا یافته اسیتفاده
ن اییم.
روش تجزیهوتحليل اطالعات
با توجه به اینکه پژوهش اارر بر اکلدهی چا چوب مفهومی یا تدوین تئو ی تأکیید
دا د و نیاا به آاکا ساای دانش ر نی مبرگان د ایین ایواه الام و ریرو ی بیه نظیر
می سد ،ه

نین نظر به سااگا ی با جهتگییری ،فلسیفه و ویکیرد پیژوهش ،اا اهبیرد

«نظریهساای دادهبنیاد» بهره میبرد.
نمونهبرداری نظری
د این پژوهش نظرات و دیدگاه های تعداد یااده منبع مطالعه یمماابهاونده به ایر
ایر مو د تتزیهوتیلیل قرا گرفت .مماابهها با مسیئولین عیالی تبیه و تأثیرگیذا ایواه
نظام وظیفه که سابقه د مشان و طوالنی د این عرصه دااته و دا نید ،صیو ت گرفیت .تیا
امانی که ااساس گردید دادهها به مرا اابا و کفایت نظری سیدهاند و دیگیر هیی گونیه
مؤلفه جدیدی طی مماابه به مؤلفههای قبلی ارافه ن یگردد.
امیر سرتیپ دوم ایمپو ئیا ادا ه سرباا ستاد کل نیروهای مسلخ.
سردا سرتیپ دوم دکتر ک الی ئیا اسبه ادا ه سرباا ستاد کل نیروهای مسلخ.
امیر سرتیپ دکتر باقری معاون آمواف ستاد کل نیروهای مسلخ.
سردا سرتیپ دکتر ااده ک ند معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلخ.
1. GT.
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امیر سرتیپ دوم دکتر کامیابی جانشین معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلخ.
امیر سرتیپ دوم دکتر باقری چی ه مشاو اسبه ئیا ستاد کل نیروهای مسلخ.
ه

نین تعداد پنج نفر اا مسئولین اجرایی اواه نظاموظیفیه بیه انتخیاب اا یگیانهیای

تابعه نیروهای مسلخ.
فرايند تحلیل نظريهسازی دادهبنیاد
کن اساسی د فرایند تیلییل ،کدگیذا ی اسیت .فراینید تفکییک دادههیای ااصیل اا
ن ونهگیری ،توصیف و بیان آن ها با عبا اتی کوتاه د یک جدول ا کدگذا ی گویند .فرایند
تیلیل اامل سه نو کدگذا ی باا ،کدگذا ی میو ی و کدگذا ی انتخابی است.
کدگذاری باز
کدگذا ی باا فرایند تیلیلی است که اا طریه آن ،مفاهیم ،مشیخص و میوا

و ابعیاد

آنها د دادهها کشف میاود .بهطو کلی ،د طول کدگذا ی باا ،دادهها به قطعیات متیزا
اکسته اده ،اا نزدیک مو د بر سی قرا گرفته و نسبت به اباهتها و تفاوتهیا مقایسیه
میاوند.
نرمافزار تجزيهوتحلیل دادهها
د پژوهش اارر دادههای بهدستآمده اا متن مماابهها ا جهت دقت هرچه بیشتر و
افزایش سرعت انتام پژوهش ،بهوسیله نرمافزا  MAXQDAمو د تتزیهوتیلیل قرا دادیم.
د وهله نخست کدگذا ی باا انتام گرفت ،سیپا اا کنیا هیم قیرا دادن کیدهای اولییه
مفاهیم سامته اد و مقولهها نیز اا بطدهی مفاهیم صو ت گرفتنید .ایین پیژوهش اا نظیر
فلسفه و ویکرد ،پژوهشی کیفی بوده و اا نظر جهتگیری چون به دنبال اناسایی و تبییین
ابعاد جامعه پذیری سیاسی د اواه آمواف سرباای است ،پژوهشی بنیادی اسیت .اا آنتیا
که د ت ع یقی اا مورو وجود نداات ،به لیاظ ماهییت ،پژوهشیی اکتشیافی میسیوب
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میاود .برای ج عآو ی دادهها با استفاده اا نوعی ن ونهگیری هدف ند که پژوهشگر سیعی
میکند با بهره گیری اا نظرات و دانش آگاه ترین افراد د با ه مورو پژوهش به واکیاوی و
مواکافی ویداد و پدیده مو دنظر بپردااد ،یااده منبع مماابهاونده میو د ممیاابه قیرا
گرفته و بهوسییله نیرمافیزا  MAXQDAاقیدام بیه کدگیذا ی بیاا ،مفهیومسیاای کیدها و
مقولهبندی مفاهیم پردامتیم.
مراحل پژوهش
پژوهش اارر دا ای دو مراله کیفی د بخش پیشیینه و بخیش تبییین مفهیوم اصیلی
پژوهش است که د جدول ایر مراال هرکدام قابل مشاهده است.
جدول شماره  -1نمودار مراحل پژوهش
رویکرد
-1کیفی:
یپیشینه
 -2کیفی:
تبیین ابعاد

روش جمعآوری
داده

منابع مورد استفاده

روش
تجزیهوتحليل

منابع عل ی مکتوب و
بر سی اسنادی

دیتیتال ،پایگاههای

تعا یف بنیادی،
تیلیل میتوا

اطالعاتی عل ی
مماابه

مبرگان

خروجي پژوهش

استفهام اولیه اا
مورو

دادهبنیاد

1

تبیین مفهوم اصلی
پژوهش

د پژوهش اارر بهمنظو بر سی پیشینه مورو و تعیا یف اصیطالاات و ه

نیین

تدوین ادبیات مورو اا وف مطالعه اسناد و مدا ت استفاده اده تیا بیه فهیم و اینامت
کلی اا مورو دست یابیم ،سپا با استفاده اا وف تیلیل میتوا ،دادههای بهدسیتآمیده
ا تتزیهوتیلیل ن ودیم تا تعا یف بنیادی ا استخراج و به یک مدل اولییه پیژوهش بیرای
جهتگیری سؤاالت مماابه ها برسیم .پا اا آن نیز به مماابه با یااده تین اا مبرگیان و
صااب نظران این اواه پردامته و با استفاده اا وف دادهبنیاد دادههای ااصل اا ممیاابه
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ا تتزیهوتیلیل ن ودهایم.

یافتهها (مؤلفههای جامعهپذیری سياسي)
جهت گیری افراد د مو د نییوه کیا نظیام سیاسیی -اینامت سیامتا های سیاسیی-
انامت اهداف نهادها -اعتقادات -قااوت د مو د قد ت و سیاست -فرهنیگ سیاسیی-
مشا کت سیاسی -به وجود آمدن ایستا ها و ا افها د فرد -جهتگییریهیای سیاسیی-
میتوانند مؤلفههای جامعهپذیری سیاسی ا تشکیل دهند یقوام. 13-53 :1355 ،
کسب ایستا ها و ا افهای سیاسی-اکل گیری ااساسات سیاسی -تمو ات فیرد د
مو د ملیت -پایبندیهای میذهبی و مسیلکی -ااسیاس فیرد د میو د اقیوو و وظیایف
مویش د جامعه ااج له مؤلفههای جامعهپذیری سیاسی میسوب میگردند

یال ونید ،ترج یه

علیررا طیب. 111-137 :1331 ،
برابر بر سی منابع و مطالعیه مبیانی نظیری نویسیندگان ایواه جامعیهپیذیری سیاسیی
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ون آل وند ،مهرداد ،امتراهر ،قوام ،بشیریه ،طلوعی و ...مؤلفههایی که بیشترین فراوانی

ه

ا دا ند مشخص و د نهایت با مشاو ه و تأییید اسیاتید دانشیکده جامعیهاناسیی و علیوم
اجت اعی دانشگاه آااد اسالمی وااد تهران مرکز یدکتر قاس ی ،دکتر تاجالدین ،دکتر ودیعه،
دکتر معدنی ،دکتر کااانی و دکتر ترک ان پنج مؤلفه اصلی مشت ل بیر هتیده گوییه برابیر
جدول ا ا ه ی 2تهیه و ا ائه گردیده است.
جدول شماره  -3مؤلفهها و مشخصههای جامعهپذيری سیاسي که بیشترين فراواني را دارند
ردیف

مؤلفهها
اکلگیری ایستا ها،

1

ا افها و باو های
سیاسی

گویهها
 -1اکلگیری باو ها و ت ایالت سیاسی د فرد  -2دانش و اطالعات سیاسی
 -3اه یت و ااترام به نشانهای ملی یسرود ملی ،پرچم کشو و...
-1تقویت اا میهندوستی و میهنپرستی  -2تقویت اا فیداکا ی نسیبت بیه

2

مدمت به اعتالی وطن

3

مشا کت سیاسی

مردم و جامعه  -3آگاهی فرد د مو د اقیوو و وظیایف میویش د جامعیه -4
مسئول دانستن مود د قبال مردم و جامعه و مقید بودن به آن
پایبنییدی بییه اییرکت د انتخابییات و یگیییری  -2پایبنییدی بییه اییرکت د
اهپی ییاییهییا م ییل  22به یین ،وا قییدس و  -3 ...اه یییت قائییل اییدن بییرای
سرنوات مردم و کشو

4
8

ااترام به ااک یت نظام
سیاسی
پایبندی به تعهدات ،ع ل
و فتا

 -1ااترام نسبت به مسئولین کشو  -2دااتن غرو و افتخا نسبت به اکومت
 -3پذیرفتن نتایج انتخابات و ااترام به ی اک ریت
-1تقویت اا قانونپذیری -2تقویت اناباط اجت اعی  -3ااترام بیه فرهنیگ و
آدابو سوم  -4پایبندیهای مذهبی  -8پیدایش اا فرمانبردا ی

انجام مصاحبه
مماابه اا یااده مماابهاونده پیرامون سیاستگذا یهای جا ی نظاموظیفیه اا منظیر
جامعهپذیری سیاسی انتام و متون مماابهها توسط نرمافزا کدگذا ی گردیید .نهایتیاً 111
کد باا ااماء و کدگذا ی باا صو ت گرفت.
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استخراج نکات کلیدی مصاحبهها و کدگذاری باز (مربوط به مصاحبه يکم):
جدول شماره  -9کدگذاری باز مصاحبه يکم
منبع

یE1

نکات کليدی گزیده متن
اهداف ترسیم اده جهت نظام وظیفه د کشو میا متعیدد و اییاد اسیت و متأسیفانه
ک تر به آنها پردامته میاود ،اما یکی اا اهداف مشخص آن مشیا کت ع یومی د
دفا است .این یعنی دفیا مردمیی ،میردم بایید وا د نیروهیای مسیلخ ایوند و بیه
عاویت یگانهای نظامی د آیند .باید سعی اود تا اد امکیان نیروهیای مسیلخ اا
مردم فاصله نگیرند؛ بنابراین موب است که بخشی اا مردم وا د نظام اوند تا بدنیه
نظام اا مردم بااند و اا جامعه دو نبااند .بر این اساس باید پذیرفت کیه بیا و ود
سرباا به بدنه نیروهای مسلخ به طو مودکا فرصت بسیا مناسبی به وجود میآیید
که سیدن به اهداف ترسیماده مهیا میگردد.
باید توجه داات که دانشتویان و سربااان د ایام سرباای ،امنیت ا میآمواند .این
کا یعنی آمواف امنیت و تفهیم آن به جوانان کا ی اسیت مخیتص دو ان میدمت
وظیفه ع ومی .د این مدمت و آمواف این سرباای هسیت کیه اه ییت امنییت
برای افراد گوازد میاود .اگر جامعهای دا ای پیشرفت ،آاادی ،اقتماد و  ...بااد و
ه ه مطلوب و رایتبخش و عالی بااد ولیی فیرض کنییم امنییت د آن جامعیه
نبااد آنوقت ما د جامعه هی چیزی ندا یم.
یقیناً د کنا واژه امنیت است که آمواههایی ه ون ااتیرام بیه پیرچم ،ااتیرام بیه
مسئوالن و  ...آمواف داده می اود .البته موا د دیگری نییز میو د اایا ه اسیت کیه
ااج له آنها ،نظم و اناباط ،سلسلهمراتب ،وطندوستی و  ...این آمواهها ایاید تیا
اد ایادی رربه مو ده است و دچا مداه اده و علت آن ا هم میتوان تفهییم
ناد ست اینگونه مقوالت با اصل دین دانست.
اا کا هایی که مود من د این استا انتام دادهام نامگذا ی کانال ا تباطی د فاای
متاای به نام <سرباا ایران> است و هدفم این بیوده اسیت ،یعنیی سیرباا اییران و
ایرانی بودن برایم مهم بوده است .متأسفانه برمی مسئوالن و ن ایندگان متلا فکیر
می کنند که سرباای یعنی تأمین نیروی انسیانی میو د نییاا .بایید توجیه داایت کیه
سرباای عالوه بر تأمین نیروی انسانی نیروهای مسیلخ آن هیم سیاالنه ایدود 811
هزا نفر ،دا ای اهداف و افههای برنامه یزیادهای اسیت کیه جهیت نییل بیه آن
اهداف و ه نین تدابیر ترسیم اده اا سوی مقیام معظیم هبیری کیه ایدود 171
مو د تدابیر اارت آقا د ممو مدمت سرباای است و البتیه بیر چنید میو د
تأکید بیشتری دا ند .ایشان فراوان و مؤکداً میفرمایند :کسی که وا د نیروهای مسلخ
میاود باید به انقالب و نظام موفبین بااد .د دیدا ی که امیراً یاسیت میتیرم
عقیدتی-سیاسی ا تش به مدمت هبری عزیز سیدند اا مشکالت امالقیی برمیی

کدهای باز
مشییا کت ع ییومی د
دفا  -باید بدنه نظام اا
مردم بااد -سیدن بیه
اهیداف ترسیییم اییده-
دفا مردمی-نظامیان اا
مردم فاصله نگیرند
آمواف امنیت -آمواف
این سرباای -پیشرفت
و آاادی و اقتمیییاد و.د
سییایه امنیییت -فقییدان
امنیت د جامعیه فقیدان
ه ه چیز است
ااتیییرام بیییه پیییرچم-
ااتییرام بییه مسییئوالن-
نظییییم و اناییییباط –
عایت سلسله مراتیب-
وطندوستی

سرباا ایران -موفبین
به انقالب و نظام -باید
سیییربااان ا د سیییت
کنییید-تییالف و نشییان
دادن توان نییییییدی د
تربیت سربااان
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منبع

کدهای باز

نکات کليدی گزیده متن
سربااان ا تش گالیه کردند و اارت آقا د جواب فرمودهاند :ای ا بایید آنهیا ا
د ست کنید و توان ندی مودتان ا باید د اینتا نشان دهید.

د مت و کدگذا ی مماابه مو د اول  21کد باا ااماء اد که پژوهشگر د نرمافزا
 MAXQDAکدگذا ی ن وده است.
استخراج مفاهیم از کدهای باز (نشانهها) و مقولهبندی
د مت و یااده متن مماابه صو ت پذیرفته تعداد  111کد باا ااماء گردید .پیا اا
مراله کدگذا ی اولیه با تیلیل داده ها و کنا هم قرا دادن چندین با ه کدهای بیاا کیه د
استای فرایندی مشابه و هممعنی قرا دا ند ،اقدام بیه ادغیام کیردن کیدهای بیاا د قالیب
مفاهی ی انتزاعیتر ن ودیم که د پایان کدها د  15مفهوم دستهبنیدی و نهایتیاً نییز د پینج
مقوله طبقه بندی و ا ائه گردید .مفاهیم واادهای پایهای هستند که اا تطبیه و کنا هم قرا
دادن کدهای باا یا ه ان نشانهها سامته میاوند.
جدول شماره  -0مقولهبندی مفاهیم از نشانهها (مصاحبه يکم)
منبع

E1

کدهای باز (نشانهها)

مفهوم

مقوله

پیشیییرفت و آاادی و اقتمیییاد و ...د
سایه امنیت-
فقدان امنیت د جامعه فقدان ه ه چیز
است.
مشا کت ع ومی د دفا -
باید بدنه نظام اا مردم بااد-
سیدن به اهداف ترسییم ایده -دفیا
مردمی-
نظامیییان اا مییردم فاصییله نگیرنییید-
آمواف امنیت-
آمواف این سرباای.
ااترام به پرچم-
ااترام به مسئوالن -وطندوستی-
سرباا ایران-
موفبین به انقالب و نظام.
باید سربااان ا د ست کنید-
تیییالف و نشیییان دادن توان نیییدی د

-1اکلگیری باو ها و ت ایالت سیاسی د فرد.
-2دانش و اطالعات سیاسی.
 -3اه یت و ااترام به نشانهای ملی یسرود ملیی،
پرچم کشو و. ...

اکلگیری
ایستا ها،
ا افها و
باو های سیاسی

-1تقویت اا میهندوستی و میهنپرستی.
 -2تقویت اا فداکا ی نسبت به مردم و جامعه.
 -3آگاهی فرد د مو د اقوو و وظیایف میویش
د جامعه.
 -4مسئول دانستن مود د قبال میردم و جامعیه و
مقید بودن به آن.

مدمت به
اعتالی وطن

 -1ااترام نسبت به مسئولین کشو .
 -2دااتن غرو و افتخا نسبت به اکومت.
 -3پییذیرفتن نتییایج انتخابییات و ااتییرام بییه ی
اک ریت.
-1تقویت اا قانونپذیری.
-2تقویت اناباط اجت اعی.

ااترام به
ااک یت نظام
سیاسی
پایبندی به
تعهدات ،ع ل و
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تربیت سربااان
نظم و اناباط – عایت سلسلهمراتب.

فتا

 -3ااترام به فرهنگ و آدابو سوم.
 -4پایبندیهای مذهبی.
 -8پیدایش اا فرمانبردا ی.

جدول شماره  -0مقولهبندی مفاهیم از نشانهها (مصاحبه دوم)
منبع

کدهای باز (نشانهها)

مفهوم

دالیییل عقلییی و جنبییههییای

 .1اکلگیری باو ها و ت ایالت سیاسی د فرد.

قانونی و عرفی-مودساای

 .2دانش و اطالعات سیاسی.

و آایییینایی ع لییییی بییییا

 .3اه یت و ااترام به نشان های ملی یسرود ملی ،پرچم

ا افهای جامعه.

کشو و. ...

اصیییال

فتیییا  ،تربییییت،

مقوله
اییکلگیییری ایسییتا ها،
ا افهیییا و باو هیییای
سیاسی

-1تقویت اا میهن دوستی و میهنپرستی -2 .تقوییت

پیییرو ف وان و فکیییر و

اا فداکا ی نسبت به مردم و جامعه.

جسم سرباا ،دفیا اا کییان

 -3آگاهی فرد د میو د اقیوو و وظیایف میویش د

و ت امیت ا ریی کشیو و

جامعه -4 .مسئول دانستن مود د قبال میردم و جامعیه

رابطهمند کردن عقد ملی.

و مقید بودن به آن.

مدمت به اعتالی وطن

ک ییت و کیفییت نیروهیای
مسییلخ -وایییه رییعیف
افراد بیاناباط و بیتتربیه
یE2

یییا دااییتن سییاامان نظییامی
غلط ،ملت رعیف -تعیداد
نظامیییان و ک یییت اسییلیه

 .1پایبندی به ارکت د انتخابات و یگیری.
 .2پایبندی به ارکت د

اهپی یاییهیا م یل  22به ین،

وا قدس و . ...

مشا کت سیاسی

 .3اه یت قائل ادن برای سرنوات مردم و کشو .

به تنهیایی دلییل بیر قید ت
ملی نیست.
مبااییث دینییی ،فرهنگییی،
ملییی ،مردمییی ،د اییعا
مورو یاداده قرا دا د-
بیگییا ی و کییا نظییامی-
جییوانهییا امانییتانیید -مییا
مسیییئول تربییییت آنهیییا
هسییییتیم -آینییییدهسییییاا
م لکت اند -سرمایه اصیلی
کشو .

.1تقویت اا قانونپذیری.
 .2تقویت اناباط اجت اعی.
 .3ااترام به فرهنگ و آدابو سوم.

پایبنییدی بییه تعهییدات،

 .4پایبندیهای مذهبی.

ع ل و فتا

 .8پیدایش اا فرمانبردا ی.

ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی مقاله پژوهشی :آسیباناسی سیاستگذا یهای آمواای سربااان وظیفه با153 / ...

جدول شماره  -6مقولهبندی مفاهیم از نشانهها (مصاحبه سوم)
منبع

کدهای باز (نشانهها)

مفهوم

امییرواه سییرمایه انسییانی اا ت ییام

-1تقویت اا میهندوستی و میهنپرستی -2 .تقویت اا

سییرمایههییا مهییمتییر اسییت -د

فداکا ی نسبت به مردم و جامعه.

اواههای اجت یاعی ،مردمیی ،ملیی،

 -3آگاهی فرد د مو د اقوو و وظایف مویش د جامعیه.

دینییی و  ...چییرا ا تقییا و جهشییی

 -4مسئول دانستن مود د قبال مردم و جامعه و مقید بیودن

ندا یم.

به آن.

پردامتن بیه برنامیههیای آمواایی-
E3

ابیییزا کنترلیییی ا اع یییال کنییییم-
آمواف ها برابر وف اجرایی گردد-
مطالبه و اسابرسی.
اع ال کا هیای اجبیا ی -د سیطخ
اجرایییی مشییکل دا یییم -الیییه اول
آمواف -برنامیه ییزی -مترییان و
آمییوافدهنییده -انتییام د سییت

مقوله

مییدمت بییه
اعتالی وطن

 -1ااترام نسبت بیه مسیئولین کشیو  -2 .داایتن غیرو و

ااتیییرام بیییه

افتخا نسبت به اکومت.

ااک ییییییت

 -3پذیرفتن نتایج انتخابات و ااترام به ی اک ریت.

نظام سیاسی

-1تقویت اا قانونپذیری-2 .تقوییت انایباط اجت یاعی.
 -3ااترام به فرهنگ و آدابو سوم.

پایبنییدی بییه
تعهیییییدات،

 -4پایبندیهای مذهبی -8 .پیدایش اا فرمانبردا ی.

ع ل و فتا

آموافهای مربوط به سربااان.

جدول شماره  -7مقولهبندی مفاهیم از نشانهها (مصاحبه چهارم)
کدهای باز

منبع

مقوله

مفهوم
-1تقویت اا میهندوسیتی و مییهنپرسیتی -2 .تقوییت

مبانی ا اایی چیون سیرود ملیی،

اا فداکا ی نسبت به مردم و جامعه -3 .آگیاهی فیرد د

پرچم.

مییو د اقییوو و وظییایف مییویش د جامعییه -4 .مسییئول
دانستن مود د قبال مردم و جامعه و مقید بودن به آن.

E4

مبانی ا اای چون سرود ملی ،پیرچم،

-1پایبندی بیه ایرکت د انتخابیات و یگییری-2 .

 -بهییرهبییردا ی اا فاییای متییاای-

پایبندی به ارکت د

اهپی اییها م یل  22به ین ،وا

الگوبردا ی کرده و تعمبات آنچنانی

قدس و -3 . ...اه یت قائل ادن برای سرنوات میردم

ا آمواف داد.

مدمت به اعیتالی
وطن

مشا کت سیاسی

و کشو .

سرباای ا یک فرصت بدانیم -ییک
جامعییییه یکدسییییت و فییییا اا

-1تقویییت اییا قییانونپییذیری-2 .تقویییت اناییباط

پی یییییدگیهییییای بیییییرون آن-

اجت اعی -3 .ااترام به فرهنگ و آدابو سوم.

پایبنیییییدی بیییییه

 -4پایبندیهای مذهبی -8 .پیدایش اا فرمانبردا ی.

تعهییدات ،ع ییل و

نظمپذیری -تربیت جوانان -تأکید بر
مسائل ملیی -تهیاجم نیرم دای ن-
تقویییت اییا تعلییه بییه مییانواده،

فتا
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مسییئولیتپییذیری ،تعلییه ملییی و
ملیییتگرایییی ،وطییندوسییتی و - ...
مسئولیتپذیری ،قانونپذیری.

جدول شماره  -8مقولهبندی مفاهیم از نشانهها (مصاحبه پنجم)
منبع

کدهای باز

مقوله

مفهوم
 -1اکل گیری باو ها و ت ایالت سیاسی

تربیییییت صییییییخ جامعییییه-
برنامه یزیاده و هدف ند.

د فرد.
-2دانش و اطالعات سیاسی.
 -3اه یت و ااترام به نشیان هیای ملیی

ایییکلگییییری ایسیییتا ها،
ا افها و باو های سیاسی

یسرود ملی ،پرچم کشو و. ...
-1تقوییییت ایییا مییییهندوسیییتی و
باید برنامه ییزی ایود -بایید بیه

میهن پرستی -2 .تقویت ایا فیداکا ی

جوان ها یاد داد که د انتخابات به

نسبت به مردم و جامعه.

کسی ی بدهند که به د د میردم

 -3آگاهی فرد د مو د اقوو و وظایف

و جامعه بخو د.

مویش د جامعیه -4 .مسیئول دانسیتن

مدمت به اعتالی وطن

مود د قبال مردم و جامعه و مقید بودن

یE5

به آن.
باید برنامه ییزی ایود -بایید بیه

-1پایبنییدی بییه اییرکت د انتخابییات و

جوان ها یاد داد که د انتخابات به

یگیییری -2 .پایبنییدی بییه اییرکت د

کسی ی بدهند که به د د میردم

اهپی اییها م ل  22به ن ،وا قیدس و

و جامعه بخو د.

مشا کت سیاسی

-3 ...اه یت قائل ادن برای سرنوایت
مردم و کشو .

سربااان آمواههای اییادی میرتبط
با اندگی و چگونه اندگی کیردن،
آانایی بیا سیامتا و سیاامانهیا،
مسئولیت ها و سلسیله مراتیب ییاد
میگیرند -انتقیال تتربیه و ایتیاد
انامت د سربااان.

-1تقویت اا قانونپذیری-2 .تقوییت
اناباط اجت اعی -3 .ااترام بیه فرهنیگ
و آدابو سوم.
 -4پایبنییدیهییای مییذهبی -8 .پیییدایش
اا فرمانبردا ی.

پایبندی به تعهیدات ،ع یل
و فتا
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جدول شماره  -9مقولهبندی مفاهیم از نشانهها (مصاحبه ششم)
منبع

کدهای باز

مفهوم
-1اکلگیری باو ها و ت ایالت سیاسی د فرد.

اه یییییت آمییییواف-

 -2دانش و اطالعات سیاسی.

مانواده.

 -3اه یت و ااترام به نشیانهیای ملیی یسیرود ملیی،
پرچم کشو و. ...

یE6

مقوله
ایییییکلگییییییری
ایسییتا ها ،ا افهییا
و باو های سیاسی

 -1تقویت ایا قیانونپیذیری -2 .تقوییت انایباط
مییییییط آموااییییی-

اجت اعی -3 .ااترام به فرهنگ و آداب و سوم.

اندگی اجت اعی.

 -4پایبنیییدی هیییای میییذهبی -8 .پییییدایش ایییا
فرمان بردا ی.

پایبندی به تعهدات،
ع ل و فتا

جدول شماره  -14مقولهبندی مفاهیم از نشانهها (مصاحبه هفتم)
منبع

کدهای باز
پیرو ف و اصییال انسیانهییای
مؤمن ،ای ا گر ،وفیادا  ،فیداکا ،
ا افمییدا  ،میینظم ،قییانونگییرا،
میییهندوسییت ،مییردمپرسییت،
توان ند و اتا و سالم.

مفهوم
-1اکلگیری باو ها و ت ایالت سیاسی د فرد.
-2دانش و اطالعات سیاسی.
 -3اه یت و ااترام به نشانهیای ملیی یسیرود
ملی ،پرچم کشو و. ...

مقوله
ایییییکلگییییییری
ایسییتا ها ،ا افهییا
و باو های سیاسی

-1تقویت اا میهندوستی و میهنپرسیتی-2 .
یE7

جییوانهییا بداننیید کییه باییید اا

تقویت اا فداکا ی نسبت به مردم و جامعه.

هبران و قیوانین میود تبعییت

 -3آگییاهی فییرد د مییو د اقییوو و وظییایف

ن ایند -عشه به میهن و مردم و

مویش د جامعه -4 .مسئول دانسیتن میود د

عشه به والیت و هبری.

قبال مردم و جامعه و مقید بودن به آن.

مدمت بیه اعیتالی
وطن

 -1ااترام نسبت به مسئولین کشو  -2 .داایتن
عشه به میهن و میردم و عشیه

غرو و افتخا نسبت به اکومت.

به والیت و هبری.

 -3پذیرفتن نتیایج انتخابیات و ااتیرام بیه ی
اک ریت.

ااترام به ااک ییت
نظام سیاسی
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جدول شماره  -11مقولهبندی مفاهیم از نشانهها (مصاحبه هشتم)
کدهای باز

منبع

ایرسییامت فکییری و عقیییدتی و
باو هییای وی د مییابقی ع ییر و
اندگی او است.

یE8

مفهوم
-1اکلگیری باو ها و ت ایالت سیاسی د فرد.
-2دانش و اطالعات سیاسی.
 -3اه یت و ااترام به نشانهیای ملیی یسیرود
ملی ،پرچم کشو و. ...

مقوله
اکل گیری ایسیتا ها،
ا افهییا و باو هییای
سیاسی

اا نظر میتوا آمواف ببینند و هیم

-1تقویت اا میهندوستی و میهنپرسیتی-2 .

اعتقاد به آن دااته باایند و سیوم

تقویت اا فداکا ی نسبت به مردم و جامعه.

نظا ت های الام د ه گرایی هیر

 -3آگییاهی فییرد د مییو د اقییوو و وظییایف

مییدمت بییه اعییتالی

چه بیشیتر آمیواف هیا د مقیاطع

مویش د جامعه -4 .مسئول دانسیتن میود د

وطن

مختلف صو ت گیرد.

قبال مردم و جامعه و مقید بودن به آن.

اا نظر میتوا آمواف ببینند و هیم
اعتقاد به آن دااته باایند و سیوم
نظا ت های الام د ه گرایی هیر
چه بیشیتر آمیواف هیا د مقیاطع
مختلف صو ت گیرد.

-1تقویت اا قانونپذیری-2 .تقویت انایباط
اجت اعی -3 .ااترام به فرهنگ و آدابو سوم.
 -4پایبنییدیهییای مییذهبی -8 .پیییدایش اییا
فرمانبردا ی.

پایبندی بیه تعهیدات،
ع ل و فتا

جدول شماره  -13مقولهبندی مفاهیم از نشانهها (مصاحبه نهم)
کدهای باز

منبع

ایتاد انگیزف د جوانیان بیرای دفیا اا
میییهن و ااتییرام و ا اف بییرای ت ییامی
ا کانی که د این ابطه تأثیرگذا هسیتند
نظیر ااترام به مسئولین کشو  ،فرماندهان
و ال ان های ملی میهنی و دفیا مقیدس-
یE9

ااترام به ا افها.

مقوله

مفهوم
-1اکل گیری باو ها و ت ایالت سیاسیی
د فرد.

اکل گییری ایسیتا ها،

-2دانش و اطالعات سیاسی.

ا افهییا و باو هییای

 -3اه یت و ااترام بیه نشیانهیای ملیی

سیاسی

یسرود ملی ،پرچم کشو و. ...
-1تقوییییت ایییا مییییهندوسیییتی و

سیاست هیای کیالن بیا ع یل و صییبت
مسییئوالن د تعییا ض اسییت -مسییائلی
ه

ون ویژهمیوا ی ،انیتمیوا ی ،ژن

برتر و  ...د سطخ جامعه ما وجود دا د.

میهنپرستی -2 .تقوییت ایا فیداکا ی
نسبت به مردم و جامعه.
 -3آگاهی فرد د مو د اقوو و وظیایف

مییدمت بییه اعییتالی

مییویش د جامعییه -4 .مسییئول دانسییتن

وطن

مود د قبال مردم و جامعه و مقید بیودن
به آن.
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کدهای باز

منبع

ایتاد انگیزف د جوانان برای دفا اا مییهن
و ااترام و ا اف برای ت امی ا کانی کیه د
این ابطه تأثیرگذا هستند نظییر ااتیرام بیه
مسئولین کشو  ،فرماندهان و ال انهای ملیی
میهنی و دفا مقدس -ااترام به ا افها.
سیاست هیای کیالن بیا ع یل و صییبت
مسییئوالن د تعییا ض اسییت-مسییائلی
ه

ون ویژهمیوا ی ،انیتمیوا ی ،ژن

برتر و  ...د سطخ جامعه ما وجود دا د.

مقوله

مفهوم
 -1ااترام نسبت به مسیئولین کشیو -2 .
دااتن غرو و افتخا نسبت به اکومت.

ااتییرام بییه ااک یییت

 -3پذیرفتن نتایج انتخابات و ااتیرام بیه

نظام سیاسی

ی اک ریت.
-1تقویت اا قانونپیذیری-2 .تقوییت
اناباط اجت اعی -3 .ااترام به فرهنگ و
آدابو سوم.
 -4پایبندیهای مذهبی -8 .پیدایش اا

پایبنییدی بییه تعهییدات،
ع ل و فتا

فرمانبردا ی.

جدول شماره  -19مقولهبندی مفاهیم از نشانهها (مصاحبه دهم)
منبع

یE10

مفهوم

مقوله

کدهای باز

-1اکلگیری باو ها و ت ایالت سیاسی د فرد.

اییییکلگیییییری

مییا مییدمت سییرباای ا فرصییت و امییانی

-2دانش و اطالعات سیاسی.

ایسیییییییییتا ها،

بدانیم برای انتقال ا افها.

 -3اه یت و ااترام به نشیانهیای ملیی یسیرود

ا افهییییییییا و

ملی ،پرچم کشو و. ...

باو های سیاسی

مشو ت -برای افظ کشیو الام اسیت کیه

-1تقویت اا میهن دوستی و میهن پرسیتی-2 .

اسالم بااد و برای افظ اسالم بایید هبیری

تقویت اا فداکا ی نسبت به مردم و جامعه.

ا ا ایت کرده و مو د ااترام و تکریم قیرا

 -3آگییاهی فییرد د مییو د اقییوو و وظییایف

مدمت به اعتالی

دهیم -باید ابتدا مودمان به این اصیول اعتقیاد

مویش د جامعه -4 .مسیئول دانسیتن میود د

وطن

و التزام قولی و ع لی دااته باایم.

قبال مردم و جامعه و مقید بودن به آن.

برای افظ کشو الام است که اسالم بااد
و برای افظ اسالم باید هبری ا ا ایت
کرده و مو د ااترام و تکریم قیرا دهییم-
باید ابتدا مودمان به ایین اصیول اعتقیاد و
التزام قولی و ع لی دااته باایم.

-1پایبندی به ارکت د انتخابات و ی گییری.
 -2پایبندی به ارکت د

اهپی ایی هیا م یل 22

به ن ،وا قدس و -3 ...اه یت قائل ادن برای
سرنوات مردم و کشو .

مشو ت -برای افظ کشو الام است کیه

 -1ااترام نسبت به مسئولین کشیو  -2 .داایتن

اسییالم باایید و بییرای افییظ اسییالم باییید

غرو و افتخا نسبت به اکومت.

هبری ا ا ایت کرده و میو د ااتیرام و
تکریم قرا دهیم.

مشا کت سیاسی

 -3پذیرفتن نتیایج انتخابیات و ااتیرام بیه ی
اک ریت.

ااتیییییرام بیییییه
ااک یییت نظییام
سیاسی
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جدول شماره  -10مقولهبندی مفاهیم از نشانهها (مصاحبه يازدهم)
کدهای باز

منبع

دولیییت ،جامعیییه و جوانیییان ،سیییه
عنمری هستند کیه نگیرف و طیرا
تلقی و نیوه کردا آنها د پایدا ی
یا عدم پاییدا ی اصیالت و اه ییت
مییدمت سییرباای ،نقییش بسییزایی
دا ند.

مقوله

مفهوم
-1اکل گیری باو ها و ت ایالت سیاسیی
د فرد.

اکل گییری ایسیتا ها،

-2دانش و اطالعات سیاسی.

ا افهییا و باو هییای

 -3اه یت و ااترام بیه نشیانهیای ملیی

سیاسی

یسرود ملی ،پرچم کشو و. ...
-1تقوییییت ایییا مییییهندوسیییتی و
میهنپرستی -2 .تقوییت ایا فیداکا ی
نسبت به مردم و جامعه.

وطندوستی ،میهنپرستی.

 -3آگاهی فرد د مو د اقوو و وظایف
مییویش د جامعییه -4 .مسییئول دانسییتن

مدمت به اعتالی وطن

مود د قبال مردم و جامعه و مقید بیودن
به آن.
یE11

-1پایبنییدی بییه اییرکت د انتخابییات و
افیییظ واییییه -وطیییندوسیییتی،

یگیییری -2 .پایبنییدی بییه اییرکت د

میهن پرستی ،ای ا  ،فداکا ی و تعلیه

اهپی ایی ها م ل  22به ن ،وا قیدس و

ساامانی.

-3 ...اه یت قائل ادن بیرای سرنوایت

مشا کت سیاسی

مردم و کشو .
 -1ااترام نسبت به مسئولین کشیو -2 .
وطن دوسیتی ،مییهن پرسیتی ،ای یا ،

دااتن غرو و افتخا نسبت به اکومت.

ااتییرام بییه ااک یییت

فداکا ی و تعله ساامانی.

 -3پذیرفتن نتایج انتخابات و ااتیرام بیه

نظام سیاسی

ی اک ریت.
د صو تی که این رید ا اف یعنیی
سییرپی ی اا مییافوو و سییرپی ی اا

-1تقویت اا قانونپیذیری-2 .تقوییت

قانون د ذهن فرد نهادینیه ایود د

اناباط اجت اعی -3 .ااترام به فرهنگ و

سایر مراال و سااتهیای انیدگی

آدابو سوم.

پایبنییدی بییه تعهییدات،

اجت ییاعی وی نیییز ظهییو و بییروا

 -4پایبندیهای مذهبی -8 .پیدایش اا

ع ل و فتا

مواهد یافت و بیه اایکال مختلیف

فرمانبردا ی.

ناهنتا ی مود ا نشان مواهد داد.
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مقولهها د مقایسه با مفاهیم ،انتزاعیتر بوده و سطخ باالتری ا نشان میدهند .مقولیههیا
د واقع االودههای سامتن نظریه هستند .د جداول  4تا  ،14کدهای بیاا اسیتخراجایده اا
گزیدههای هرکدام اا مماابههیا د قالیب  15مفهیوم و پینج مقولیه اا مؤلفیههیای اصیلی
جامعهپذیری سیاسی ا ائه اده است.
نتيجهگيری و پاسخ به سؤال اصلي
 جهت گیری سیربااان د دو ان تعلییم و تربییت و آمیواف د میانواده و سیپا دمد سه باید اکل گرفته بااد و با آمواف دو ان مدمت نظام تکامل یابد .بییتردیید نهیاد
نظاموظیفه میتواند بهصو ت مؤثر د ا تقای جامعهپذیری سیاسی د جامعیه ایفیای نقیش
ن اید .با نظر به سرمایه انسانی بسیا عظیم و جوانی که اا وی قانون و برابر تکلیف پیا د
مسیر مدمت سرباای گذااته و ادود دو سال اا ع ر مود ا د پادگانها و مراکز نظیامی
می گذ انند یقیناً فرصتی طالیی به دست آمده تا با تغییر دیدگاهها و انتام برنامه ییزیهیای
صییخ ،جامعهپذیری سیاسی ا د کشو بیش ااپیش غنیی سیامته و گسیترف دهییم .د
طول این دو هی ادوداً دوساله میتوان با انتام آمواف و سیاسیتگیذا یهیای هدف نید،
ا اف های مربوط به وظایف ع ومی ا د فرد نهادینه سامت و د نهاییت جامعیهپیذیری
سیاسی ا بهصو ت مؤثر د کشو ا تقا داد.
 با توجه به اینکه د کشو ما انتام مدمت سرباای اجبیا ی اسیت و سین جیوان دامره سنین اصلی تأثیرگذا ی جامعهپذیری سیاسی است؛ بنیابراین ایرایط مطلیوبی مهییا و
برقرا است تا جامعهپذیری سیاسی به عنوان یک هدف اصلی اا طریه این بستر فراهم آمده
اجرایی گردد.
 ه انگونه که طی جدول ا ا ه  18مشاهده میاود عیالوه بیر ا اییابی هیر ییک اامؤلفه هیا ،فراوانیی آن مؤلفیه میاسیبه و بیر اسیاس عیدد اعیالم گردیید .فراوانیی نظیرات
پاسخدهندگان میتواند اامص مناسبی برای تبهبنیدی مطلوبییت آمیواف و ییادگیری د
بعد فتا ی مو د نظر ا دااته بااد.
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جدول شماره  -10فراواني ابعاد جامعهپذيری سیاسي مورد توجه مصاحبهشوندگان (سیاستگذاران)
E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

پایبندی به تعهدات ،ع ل و فتا

*

E8

ااترام به ااک یت نظام سیاسی

*

E9

مشا کت سیاسی

E10

*

E11

مدمت به اعتالی وطن

*

*

*

فراواني

اکلگیری ایستا ها ،ا افها و باو های سیاسی

*

*

مؤلفه

*

*

*

*

*

*

*

3

*

*

*

*

*

11

*

*

8

*

*

1

*

3

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

*
*

*

 برابر نتایج بهدستآمده ،بیشترین فراوانی مربوط به مؤلفههای ایکلگییری ایسیتا ها،ا اف ها و باو های سیاسی ،مدمت به اعتالی وطن و پایبندی به تعهدات ،ع ل و فتیا و
ک ترین فراوانی مربوط به مؤلفه های مشا کت سیاسی و ااترام به ااک ییت نظیام سیاسیی
است که نشان میدهد د آمواف سه بعد اا این مؤلفیههیا بیشیترین توجیه و غبیت و د
آمواف دو بعد آن توجه ک تری وجود دا د.
 .1مؤلفه یکم :مطلوب ا ایابی اده است.
 .2مؤلفه دوم :مطلوب ا ایابی اده است.
 .3مؤلفه سوم :نسبتاً نامطلوب ا ایابی اده است.
 .4مؤلفه چها م :نسبتاً نامطلوب ا ایابی اده است.
 .8مؤلفه پنتم :مطلوب ا ایابی اده است.
 با توجه به توصیه بیه فعالییت بیشیتر د ایین اسیتا اا سیوی نخبگیان ،مسیئولین ومماابهاوندگان و اا طرفی نیاامندی های ااساس اده و اعالم اده د ممو

ت بییت،

تیکیم و پایدا ی نظام اکومتی ،لذا پردامتن به این مورو و ملیوظ نظر قرا دادن مفیاد
جامعهپذیری سیاسی د اواه نظاموظیفه اا امو اولویتدا بوده که میتواند بهرهمندی باال
و مطلوبی ا د پی دااته بااد.
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پیشنهادها
 باید توجه داات که آمواف های سربااان صرفاً آمواف نظیامی و تسیلییاتی نبیوده،بلکه بخشی اا فرایند جامعهپذیر ن ودن این افراد ا نیز اامل اود؛ یعنیی انتقیال و نهادینیه
سامتن برمی هنتا ها و ا افها م ل میهندوستی و مدمت به اعتالی وطین ،فیداکا ی و
نظایر آن نیز می بایست د این برنامه گنتانده اود که نیاامند توجه بییشااپییش مسیئولین
امر و سیاستگذا ان بخش آمواف اواه نظاموظیفه است.
 اتخاذ تم ی ات عل ی و میؤثر و سیاسیتگیذا یهیای صیییخ و هوای ند د اسیتایجامعه پذیری سیاسیی ،انتخیاب کیاد اجراییی آگیاه و ممی م ،انتیام باا سییهیای مسیت ر و
ا ایابیهای د ست اا نتایج بهدستآمده و پنتم تیلیل باامو دها بهصو ت سیالیانه و مقایسیه
نتایج با ورعیت قبلتر و د صیو ت نییاا انتیام اصیالاات مییتوانید د د اامیدت تیأثیرات
مطلوب و مو د دلخواهی د استای ا تقای جامعهپذیری سیاسی د بین جوانان دااته بااد.
 -بر اساس نتایج ااصیل آمیده اا ایین تیقییه مییتیوان گفیت د ممیو

سیه مؤلفیه

اکلگیری ایستا ها ،ا افها و باو هیای سیاسیی؛ مؤلفیه میدمت بیه اعیتالی وطین و مؤلفیه
پایبندی به تعهدات ،ع ل و فتا که ا ایابیها مطلوب به دست آمده است نیاامند تقویت نظیام
آمواای و صدو دستو الع لهای اجرایی آمواای بیشتر هستیم تا د آینده ااهد اید بیشیتر
د اواههای بااه یت و ااترام به نشانهای ملی؛ اکلگیری باو هیای سیاسیی؛ تقوییت ایا
میهن پرستی؛ تقویت اا فیداکا ی و مسیئول دانسیتن میود د قبیال جامعیه؛ تقوییت ایا
قانونپذیری؛ تقویت اناباط اجت اعی و ااترام به فرهنگ و آدابو سوم د بین جوانان باایم.
 -د ممو

دو مؤلفه مشیا کت سیاسیی و ااتیرام بیه ااک ییت نظیام سیاسیی کیه

ا ایابی ها نامطلوب به دست آمده است نیاامند باابینی و باانگری اساسی آمواایی؛ تغیییر
وفها یا تعریف دستو الع لهای جدید آمواای هستیم تا د استای پایبندی به ایرکت
د انتخابات؛ اه یت قائل ادن برای سرنوات کشو و ااترام گذااتن بیه اک رییت ایاهد
اد و تعالی و د نتیته ا تقای جامعهپذیری سیاسی د جامعه باایم.
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فهرست منابع ومآخذ
الف .منابع فارسي


آل وند ،گابریل ی ، 1331سیاست مقایسه ای ،ترج ه علیررا طیب و دکتر واید بز گیی ،تهیران،
انتشا ات امیرکبیر.




امیر پو سعید ،می دعلی یبها  ، 33جامعهپیذیری سیاسیی :سیطو  ،عوامیل و کا کردهیای آن،
مطالعات کا بردی د علوم اجت اعی و جامعهاناسی ،ا ا ه  ،11صص .88-13
امتر اهر ،علی ی ، 1351مؤلفههای جامعهپذیری سیاسی د اکومت دینیی ،چیاپ اول ،تهیران،
انتشا ات پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسالمی.




ااغندی ،علیررا ی ، 1374ا تش و سیاست ،تهران ،نشر قوما.
اا دپو  ،بابک و سیا ومانی ،بیاقر یامسیتان  ، 1331نقیش ایبکههیای اجت یاعی متیاای د
جامعهپذیری سیاسی جوانان ،مطالعات اهبردی و اف و جوانان ،ا ا ه  ،35صص .223-243




بواان ،با ی ی ، 1375مردم ،دولت و هیراس ،ترج یه پژوهشیکده مطالعیات اهبیردی ،تهیران:
پژوهشکده مطالعات اهبردی.
چیلکوت ،ونالد ی ، 1377سیاستهای مقایسهای ،ترج ه علیررا طیب و واید بز گی ،تهیران،
سا.



مواجه سروی ،غالمررا ی ، 1375جامعهپذیری سیاسی د نسل جوان و ثبات سیاسی د اییران،
فملنامه مطالعات اهبردی ،ا ا ه پنتم و اشم ،صص .232-235




موادل امامی ،میسن ی ، 1355الگوی نظام فتا ی با کا کنان وظیفه ،طر تیقیقاتی ،نیروهیای
مسلخ.
مرمشاد ،می دباقر و سو ی ،فرااد یبهیا  ، 1335اعت یاد نهیادی و جامعیهپیذیری سیاسیی د
ج هو ی اسالمی ایران ،مطالعات میان اتهای د علوم انسانی ،ا ا ه  ،42صص .1-31




دلیرپو  ،پرویز ی ، 1338نظامیان و سیاست ،تهران ،دانشگاه پیام نو .
سبزی پو  ،اامد ی ، 1357جامعهپذیری سیاسی ،مرو ی کوتاه بر ادبیات مورو  ،ماهنامیه اید
آمواف علوم اجت اعی ،ا ا ه  ،33صص .43-48




سینایی ،واید ی ، 1353بر سی تأثیر استراتژیها و فناو یهای نوین د تییول نظیاموظیفیه بیه
ا تش ارفهای ،فملنامه سیاست ،ا ا ه .137-211 ،2
طاهری ،مهرداد یبها  ، 1335جامعهپذیری سیاسی سربااان و تأثیر آن بر امنییت ملیی ،فمیلنامه
مطالعات امنیت ملی ،ا ا ه  ،8صص .81-52

ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی مقاله پژوهشی :آسیباناسی سیاستگذا یهای آمواای سربااان وظیفه با133 / ...




علیخانی ،علیاکبر ی ، 1377مشا کت سیاسی ،تهران ،سفیر.
قوام ،عبدالعلی ی ، 1313د آمدی بر جامعهپذیری سیاسی ،متله مطالعات جامعهانامتی ،دانشگاه
تهران ،ا ا ه  ،4صص .227-235



قوام ،عبدالعلی ی ، 1355سیاستهای مقایسهای ،تهران ،س ت.



کاظ ی ،علیاصغر ی ، 1371بیران نوگرایی و فرهنگ سیاسی ،تهران ،ققنوس.







گروسی ،سعیده ی ، 1355بر سی ابطه اعت اد اجت اعی و ااساس امنیت ،تهران ،مرکز تیقیقات
و مطالعات صداوسی ا.
لطفیان ،سعیده ی ، 1351ا تش و انقالب اسالمی ،تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی.
مهرداد ،هرمز ی ، 1371جامعهپذیری سیاسی ،چاپ اول ،تهران ،پاژنگ.
منمو  ،جهانگیر ی ، 1331قوانین و مقر ات مدمت وظیفه ع ومی .تهران :دیدا .
نیاای ،می د و اال ی ،واید ی ، 1332اکلگیری نظاموظیفه د ایران و طیر ملیتسیاای د
دو ه پهلوی اول ،جامعهاناسی تا یخی ،ا ا ه  ،2صص .41-13
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