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Abstract: 
Large societies are based on the idea of a common identity for a nation. Therefore, 
governments are trying different ways to help create such a society by educating, 
creating and strengthening common values, supporting a national identity, etc. It is 
through which a society transfers its political culture from one generation to another. 
Since military service is a place to teach discipline to young people and prepare them 
to accept other roles, based on this, the purpose of this research was to evaluate the 
political socialization of conscript students in the process of in-service training. In 
terms of method, the current research is a descriptive survey type, and data collection 
was done by questionnaire method, and content validity and construct validity were 
used to verify the validity. In order to analyze the data, descriptive and inferential 
statistics have been used. In order to collect data, a researcher-made questionnaire of 
political socialization of duty students was used. This scale has included 18 items, 
which have been measured in the form of 5 components of the formation of political 
values and beliefs - service to the elevation of the homeland - political participation - 
respect for the sovereignty of the political system - adherence to commitments, action 
and behavior through the statistical community. According to the obtained results, the 
first, second, and fifth components were evaluated as favorable, and the third and 
fourth components have met the level of satisfaction to some extent, but still the lack 
of effective and efficient policies regarding these components is evident and tangible 
and should be taken into consideration by the policy makers. 
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 چكيده
باه  هااحکومت. لذا دهندیمیک ملت را تشکیل  رندیگیمجوامع بزرگی که بر تصور هویت مشترک پایه 

ی مشاترک باه ای ااد ننای  هااار شطرق مختلف در تالش هستند تاا باا وماو شی ای ااد و ت ویات 
یری سیاسی یکی ا  ابعاد فرهنگ کلی جامعاه اسات و در معناای وسایعی پذجامعهی کمک کنند. اجامعه

کناد. یمفرایندی است که یک جامعه ا  طریق ون فرهنگ سیاسی خود را ا  نسلی به نسل دیگار منت ال 
بارای بباو   هااونخدمت سربا ی محل ومو ش نظم و انضباط به جوانان و وماده شادن  کهییا ون ا
پااذیری سیاساای ساااه هااد  ا  ان اااپ ایاا  پاااوهشی ار یااابی جامعااهی باار ایاا  اهاسااتن شسااایر 

حیا  روشی پااوهش حاراری ا   های حی  خادمت باوده اسات.دانش ویان وظیفه در فرایند ومو ش
ی و بارای احارا  روایای ا  اپرسشانامهباه روش  هادادهی وورجمع توصیفی ا  نوع پیمایشی است و

ی توصایفی و هااومارنیاز ا   هاادادهتحلیال  منظورباهروایی محتوایی و روایی ساا ه اساتفاده شاد. 
یری پاذجامعها  پرسشنامه مح ق سااخته  هادادهی وورجمع منظوربه یری شده است.گبهرهاستنباطی 

ی مؤلفاه ۵بوده است کاه در بالا   گویه 18سیاسی دانش ویان وظیفه استفاده شد. ای  م یاه شامل 
احتاراپ باه  -مشاارکت سیاسای  -خدمت باه اتاتالی وطا  -و باورهای سیاسی هاار شیری گشکل

بارار  موردسان شپایبندی به تعهداتی تمل و رفتار ا  طریاق جامعاه ومااری -حاکمیت نظاپ سیاسی
های های او  و دوپ و پن م مطلاو  ار یاابی شاد و مؤلفاهمؤلفه ومدهدستبهبرابر نتایج  گرفته است.

همچناان خا   ( اماای بروورده )به لحاا  ومااریاتااندا هسوپ و نهارپ هرنند میزان ررایتمندی را 
مشاهود و ملماوه اسات و بایاد  هامؤلفاههای مؤثر و کارومد در خصوص ایا  گذاریان اپ سیاست
 ه برار گیرند.ای  حو  گذاراناستیس موردتوجه

 

خادمت  ییاجتمات تیشخص ییاسیفرهنگ س ییاسیس یریپذجامعه تییهو :هاواژهكليد
 .یتموم فهیوظ
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 و طرح مسئله مقدمه
عمهومی،  فههیوظنظامملت، برقراری حاکمیت ملی و رواج ناسیونالیسم، -با ایجاد دولت

ی نوین تبدیل شد. این روش نهوین بهرای هاارتشمنابع انسانی پیرامونی  نیتأمبه روش 
کهل  بیترتنیابهه. شهدیمهبخش بزرگی از نیروهای نظامی زیر پرچم محسهو   نیتأم

ی ههاارتشی نظامی محسهو  و بهه هاسازمان ازیموردننیروی انسانی  نیتأمملت، منبع 
زد را بهه ملهت پیونهد  ههاآن فههیوظنظامزیهرا ؛ ی مدرن، ارتش ملی اطالق شدهادولت

و موجب برقراری ارتباط میان  عمومی در فرانسه ابداع فهیوظنظام(. 96: 1386 سینایی،)
 افهتیی رواج یراروپهایغدر کشورهای اروپایی و سپس  جیتدربهارتش و ملت گردید و 

 .(263: 1373 بشیریه،)
و  هاارزشی، نیبجهانی به تکوین و تقویت سازملتی مربوط به هاتیفعال دیتردیب

ی ریگشهکلسازی فرهنگ سیاسی شهروندان یها به همگون تیدرنهاو  انتظارات مشترک
تواند تحت ی قومی در ایران میهاتفاوت. تنوع و کندیمگرا کمک فرهنگ سیاسی وفاق

گیرند. ی واگرا قرار هاتیهوشرایط خاصی در خدمت بسیج احساسات گروهی و خلق 
شهوند، در روابهط اجتمهاعی در ایهران میآگاهی به شرایط و عهواملی کهه سهبب تهنش 

 تواند به اتخاذ راهکارهای اجرایی بهتر و مؤثرتر مدد رساند.می

ارزشی آن از نسلی به نسهل  –چنانچه انتقال فرهنگ سیاسی با کلیه محتوای عقیدتی 
 اساسهاًخود نخواهد بهود و  ظامی قادر به ادامه حیاتدیگر در جامعه منتقل نگردد هیچ ن

بقاء، ثبات و پایداری هر نظام حکومتی در گرو اهمیهت بخشهیدن و اجهرای اصهولی و 
ی سیاسی از طرق مختلف اسهت. لهذا چنانچهه جامعهه ریپذجامعهاصل  شدهیزیربرنامه

م نسازد و تعلهق شرایط پشتیبانی الزم را برای حفظ و استمرار نظام در نسل جدید فراه
را به نحوی  هاآنبه وجود نیاورد و  هاآنی روانی و احساسی را در هایوابستگذهنی و 

ی آن فرسهوده هاساختمتکی نسازد، دیری نخواهد پایید که کل نظام و نهادها و  نظامبه
شده و رو به ضعف خواهند نهاد. با توجه به موارد مطروحه ارتباط مستقیم و تنگاتنهگ 

روشهن و  ههاآنو آینهده سیاسهی  ههاحکومتی سیاسهی بها ادامهه ریپهذجامعه موضوع
تها لهزوم  کوشهندیمه ههاحکومتدر عمل تمهامی  هرچند. رسدیمبه نظر  انکاررقابلیغ

اطاعت از قوانین را به شهروندان بباورانند. نظام سیاسی و حکومتی کهه در ایهن عرصهه 
خواههد بهود و احتمهال  ترموفهقنیهز  هااسهتیسموفق عمل نماید در تدوین و اجهرای 

 .(113: 1396 ،آلموند)کند غلبه  هایسختبیشتری دارد که بتواند بر 
در جامعه با داشتن تمامی شرایط و ابهزار  نهادکی عنوانبه تواندیم فهیوظنظامحوزه 
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در زنهدگی اجتمهاعی مهردم و افهزایش  مهؤثرضمن عمهل بهه قهانون، نههادی  ازیموردن
در طول دوره  هاآنی سیاسی باشد. چنانچه با وضع عقالیی قوانین و اجرای ریپذجامعه
عمل نموده تا پس از اتمام دوره خدمت، شهاهد تهرخیص  مؤثر نهادکی عنوانبهخدمت 

 عنوانبههضمن احترام به حاکمیت،  افتهیتیتربخودجوش و  صورتبهافرادی باشیم که 
هنجارمند، غیرتمند در برابر نمادهای ملهی شهروندی متشخص و قانونمند، با انضباط و 

احساس تعلهق دارد ایفهای  وخاکآ شخصی که نسبت به ملت و  عنوانبهدر جامعه و 
الزم و از  ههایآموزشتغییر نگاه و انجهام  نقش نماید. البته این امور میسر نگردد مگر با

در مهورد  خصبهاأ «کیفیت و چگونگی گذران اوقات سربازی»در بازنگری  ترمهمهمه 
 فههیوظنظامی حوزه هایگذاراستیسمشموالن دارای تحصیالت تکمیلی و نیز تغییر در 

ی از این فرصت طالیی بها انجهام اصهالحات در دو حهوزه ریگبهرهعمومی. بدون شک 
ی ههابخشدر  سهتیبایمهی محتهوایی کهه هااستیسی ساختاری و فرمی و هااستیس

باشد. رسهیدن بهه  مؤثری سیاسی ریپذجامعهارتقای در  تواندیمآموزشی صورت بگیرد 
و شناسایی نقاط ضهعف موجهود، فهراهم نمهودن بسهترهای  هابیآساین مهم با احصاء 

و تغییهر  ههایگذاراسهتیسمناسب، جلب اعتماد عمومی و از سویی دیگر بازنگری در 
 ی است.دسترسقابلنگرش در رفتار مجریان امر 

از تصهویب قهانون خهدمت سهربازی و شهکل  سال 100گذشت نزدیک به  باوجود
کارکردههای  رغمیعلاجباری پیدا کردن آن باید اذعان کرد این قانون و نحوه اجرای آن 

بسیاری که در زمان خود داشته است؛ اما با گذشت زمان و عدم بهازنگری در فلسهفه و 
سهتیم کهه اساسی در شهیوه انجهام آن، بهه تحقیهق شهاهد ه رییتغعدماهداف سربازی و 

ی ریپهذجامعهچندان مثبتی در افزایش و گسهترش فرهنهگ  تأثیرخدمت وظیفه عمومی 
 سیاسی در کشور نداشته است.

نفر از مشهموالن بهه  هزار 400ساالنه حدود  ربطیذبرابر اعالم مسئوالن و نهادهای 
وند. شخدمت سربازی اعزام و تقریباً برابر این آمار موفق به اخذ کارت پایان خدمت می

های کشور را برخی موجب توسعه و رشد اقتصادی و برخهی دیگهر این حجم از جوان
معاونت پژوهشی مجلهس شهورای )دارند کیفیت و توانایی جمعیت تأکید و تکیه  بهبیشتر 

. در این پژوهش سعی بر آن اسهت (10: 1398وظیفه، انداز کمی و کیفی نظاماسالمی، چشم
نگری، ریزی متکی بهر آینهدهنظریات و با اعتقاد به برنامه تا بدون بررسی هر یک از این

ی سیاسهی و متعاقهب آن ریپهذجامعهو آموزش هوشمندانه در راستای ارتقهاء  نانهیبواقع
 ی مؤثر برداشت.هاگامتحکیم، ثبات و پایداری نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 



 1401ی 4ی سوپی شمارهوسا  بیست

 146 

رو است کهه بهازه ربازی روبهعنوان سای بهعنوان کشوری جوان، با پدیدهکشور ما به
ای در گردد. از منظر کهارکردگرایی ههر پدیهدهرا شامل می جوانانسنی مهمی از زندگی 
کردن نیروها از طریق گرایانه و مطیع. بسط عناصر هویتِ ملیاستجامعه دارای کارکرد 

ههای ارتهش و ها و هنجارسازی عمومی و فراگیر، یکی از کارکردها و کهارویژهآموزش
 نظام خدمت وظیفه عمومی خواهد بود.

 
 اصلی پژوهش سؤال
پهذیری سیاسهی وظیفهه بهر افسهران وظیفهه از منظهر جامعههای حوزه نظامآموزش تأثیر

 چگونه است؟
 

 سؤاالت فرعی
هها و باورههای سیاسهی در افسهران وظیفهه در گیری ایسهتارها، ارزشوضعیت شکل-1

 های حین خدمت چگونه است؟آموزش
ههای حهین خهدمت خدمت به اعتالی وطن در افسهران وظیفهه در آموزشوضعیت -2

 چگونه است؟
ههای حهین خهدمت آموزش مشارکت سیاسهی افسهران وظیفهه در آموزشوضعیت  -3

 چگونه است؟
ههای حهین وضعیت احترام به حاکمیت نظام سیاسهی در افسهران وظیفهه در آموزش-4

 خدمت چگونه است؟

ههای حهین هدات، عمل و رفتار در افسران وظیفهه در آموزشوضعیت پایبندی به تع-5
 خدمت چگونه است؟

 
 مبانی نظری

یی که از سوی شههروندان در جامعهه در قبهال کشهور خهود وجهود دارد و هایریگجهت
ی اساسی به جامعه سیاسی و میزان تعهد آنان بهه همنوعهان و هایبندیپا دهندهنشان اصوالً
در مهورد حقهوق  هابرداشتی، هویت ملی، نقش شهروندی، ملغرور منبعث از  استجامعه 

تها بها  انهدتالشدر  ههاحکومتحکومتی اسهت. لهذا  گذاریسیاستی هاتیاولوسیاسی و 
بهه طهرق  ...یی همچون آموزش، برانگیختن احساسات، یادآوری مهداوم و هااستیساعمال 

د. لهذا شخصهیت بیاموزنهود مختلف لزوم اطاعت از قوانین و مزایای آن را به شههروندان خه
 سیاسی افراد همواره و در هر زمان ترکیبی از احساسات و ایستارهای متعدد است.
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، ههانگرش، ههاشیگراپذیری سیاسی فرایندی است که بر اسهاس آن جامعهه جامعه
و معیارهای سیاسی خهود را از نسهلی بهه نسهل  هاارزشو اطالعات و خالصه  هادانش

پذیری سیاسی یکی از ابعاد فرعهی فرهنهگ در سهط  جامعه درواقع. کندیمدیگر منتقل 
 طورهمهانبا آن تفاوت دارد.  حالنیدرعو از آن جدا نیست ولی  دیآیمجامعه به شمار 

که بهر اسهاس آن فهرد بها  شودیمپذیری فرهنگی در جامعه به فراگردی گفته که جامعه
 شودیمگ در جامعه خویش آشنا نظری و الگوهای رفتاری فرهن –ی عقیدتی هاساخت
پذیری سیاسی نیز که یکی از ابعاد فرعی فرهنهگ ، جامعهکندیمارتباط برقرار  هاآنو با 

ی است که یهک جامعهه از طریهق آن فرهنهگ فرا گردکلی جامعه است، به معنی وسیع 
 .(17: 1376 مهرداد،)کند یمسیاسی خود را از نسلی به نسل دیگر منتقل 

محهدود  طوربههبرای موجودیت و تداوم حیات خود  تواندیمیک نظام سیاسی  مسلماً
و ابزار زور و یا بها اسهتفاده از عوامهل اقتصهادی و توزیهع  لیوساهم که شده با توسل به 

ی محدود و کمیا  بین طرفدارانش خود را حفظ کند، ولی ههیچ نظهامی هاارزشمنابع و 
تنها بر ایهن دو عامهل متکهی  درازمدتت خود در قادر نیست برای تداوم بخشیدن به حیا

نهادهها و  ازجملهپذیری سیاسی هستند. باشد. در همه جوامع افراد زیر نفوذ عامالن جامعه
 -ی مهذهبینهادها -مدرسه -خانواده گذارندیم تأثیریی که بر ایستارهای سیاسی هاسازمان
، منهابع ههاکتا خی عامالن مانند نام برد. بر توانیمی جمعی و احزا  سیاسی را هارسانه

بهه  احتمهاالًو همکاران  هاگروهیادگیری هستند و برخی دیگر مانند  شدهحسا مستقیم و 
 .(125: 1396لموند، آ)دارند پذیری سیاسی نقش شکل غیرمستقیم در جامعه

 
 نظریه كاركردگرایی ساختاری پارسونز

خود ناگزیر از انجام دادن چهار کهارکرد حفهظ و  ی برای بقاء و تداوم حیاتاجامعههر 
نگهداری الگو، دستیابی به هدف، تطبیق یها سهازواری و یکپهارچگی اسهت کهه شهرط 

پهذیری سیاسهی در شوند. ارتبهاط ایهن نظریهه بها جامعهاساسی تداوم نظام محسو  می
 منظور حفهظ وکوشهد تها بههای می، یعنی ههر جامعههشودیمحفظ و نگاهداری روشن 

هها و معیارههای اجتمهاعی و هها، اعتقهادات، ارزشنگهداری کل نظام اجتماعی، گرایش
که نظریه  مینیبیمبنابراین ؛ (293: 1394)پارسونز،ی بعد منتقل سازد هانسلفرهنگی را به 

پذیری سیاسی کهه جامعه رونیازای فرهنگی است. اهینظرپذیری سیاسی پارسونز جامعه
کار انتقال محتوای فرهنگ سیاسی را بر عههده دارد، سهبب حفهظ و نگههداری فرهنهگ 

 .شودیمسیاسی یک جامعه 
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 نظریه لوسين پای
« نظریهه بحهران»پای نظریه خود را در حوزه نوسازی و توسهعه سیاسهی در چهارچو  

ق فراینهد توسهعه کرده است. پای معتقد است که یک نظهام سیاسهی بهرای تحقه مطرح
 ههابحرانعبور کند. ایهن  زیآمتیموفق طوربه هابحرانسیاسی، باید بتواند از یک سلسله 

از: بحران هویت، بحهران مشهروعیت، بحهران توزیهع، بحهران نفهوذ، بحهران  اندعبارت
توسهط کارکردههای  ههابحراناز ایهن  زیآمتیهموفقمشارکت و بحران یکپارچگی. عبور 

 .(348: 1380پای، ) ردیگیمپذیری انجام رایند جامعهنظام سیاسی و ف
 

 نظریه گيدنز
به شخصی خودآگاه، دانا و  جیتدربهپذیری فرایندی است که در آن کودک ناتوان جامعه

اسهت. گیهدنز از  متولدشهدهکهه در آن  شهودیمی تبدیل ایفرهنگورزیده در رفتارهای 
و خانواده را در  کندیمفرایندهای اجتماعی شدن تحت عنوان عوامل اجتماعی شدن یاد 

پذیری وقتی تهام و . جامعه(103: 1376گیدنز، )داند یمعامل  نیتریاصل هافرهنگتمامی 
تمام است که فرد به درونی کردن هنجارهای اجتماعی بپهردازد و ایهن ههم در صهورتی 

 فرد و جامعه وفاق کافی برقرار باشد. است که بین
 

 نظریه آلموند
ثبات فرهنگ سیاسی و ساختار جامعهه در  کنندهنییتع اساساًپذیری سیاسی فرایند جامعه
پهذیری سیاسهی : جامعهشهودیمپذیری سیاسی بر دو نوع تقسیم . جامعهاستگذر زمان 

های فرهنگی راگیری ارزش. نظیر فردیگیمی شکل اسیرسیغپنهان که بر اساس یادگیری 
پهذیری سیاسهی . جامعهگهذاردیمهدر خانواده که به طرق مختلف بر رفتار سیاسهی اثهر 

 ازنظهری سیاسی. هانگرشها و که عبارت است از انتقال صری  اطالعات، ارزش آشکار
پههذیری سیاسههی وجههود دارد. نخسههت آنکههه آلمونههد دو نکتههه مهههم در مههورد جامعه

پهذیری سیاسهی در و دوم آنکهه جامعه ردیپذینمپایان  واقعاًپذیری سیاسی هرگز جامعه
 .(76 :1376اختر شهر، ) ابدییمسراسر زندگی فرد ادامه 

 
 پذیری سياسیی جامعههامؤلفه

 تیهدرنهاکهه  شهدهاشارهپهذیری سیاسهی ی جامعههامؤلفههدر زیر به منابع مختلهف و شهرح 
 تهیه و در اختیار جامعه آماری قرار داده شده است. هامؤلفهتنظیمی بر اساس این  نامهپرسش
ی افههراد در ریگجهههت -ی افههراد در مههورد نحههوه کههار نظههام سیاسههیریگجهههت -1
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 -ادههاشهناخت اههداف نه -شهناخت سهاختارهای سیاسهی -خصوص نخبگان سیاسی
 -فرهنهگ سیاسهی -فرهنهگ مهدنی -قضاوت در مهورد قهدرت و سیاسهت -اعتقادات

ی ههایریگجههت -هها در فهردآمهدن ایسهتارها و ارزش بهه وجهود -مشارکت سیاسی
 .(69: 1388قوام، )اقتدار ی هایژگیوآشنایی با  -سیاسی
ی ریگشهکل -الگوههای رفتهاری سیاسهی -ههای سیاسهیکسب ایستارها و ارزش -2

 -تصورات فرد در مورد ملیت -تصورات فرد در مورد قومیت و طبقه -احساسات سیاسی
احسهاس فهرد در مهورد حقهوق و وظهایف خهویش در  -ی مذهبی و مسهلکیهایبندیپا

 .(111: 1396، لموندآ)روز ی هاتیشخصی فرد در مورد موضوعات و هادگاهید -جامعه
ی فهاتیتألو البته آثار نویسندگان دیگر که در این زمینهه دارای  هامؤلفهبا بررسی این 

پهذیری سیاسهی در حکومهت ی جامعههامؤلفه»بودند همچون علی اختر شهر در کتا  
ی هامشخصههو  هامؤلفههنوشهته مههرداد هرمهز،  «پذیری سیاسهیجامعه»و کتا   «دینی
 ( بیان شده است.1شماره )ل پذیری سیاسی که بیشترین فراوانی را دارند در جدوجامعه

 
 پذیری سیاسي که بیشترین فراواني را دارندهای جامعهها و مشخصهمؤلفه :1جدول 

 هاگویه هامؤلفه ردیف

1 
ی ایستارها، ریگشکل
ها و باورهای ارزش

 سیاسي

 دانش و اطالعات سیاسي -2گیری باورها و تمایالت سیاسي در فرد شکل -1
 (...های ملي )سرود ملي، پرچم کشور ونشان اهمیت و احترام به -3

2 
خدمت به اعتالی 

 وطن

تقویت حسس فسداکاری  -2پرستي دوستي و میهنتقویت حس میهن-1
آگساهي فسرد در مسورد حقسوو و و سای   -3 نسبت به مردم و جامعه
مسئول دانستن خود در قبال مردم و جامعه و مقید  -4خویش در جامعه 

 بودن به آن

 سیاسيمشارکت  3

پایبندی بسه شسرکت  -2ی ریگیرأپایبندی به شرکت در انتخابات و -1
اهمیت قائسل شسدن -3( ...، روز قدس و بهمن 22)مثل  هایيمایراهپدر 

 برای سرنوشت مردم و کشور

4 
احترام به حاکمیت 
 نظام سیاسي

 داشتن غرور و افتخار نسبت به حکومت -2احترام نسبت به مسئولین کشور  -1
 ی اکثریترأپذیرفتن نتایج انتخابات و احترام به  -3

5 
 پایبندی به تعهدات،

 ورفتار عمل

احترام بسه  -3تقویت انضباط اجتماعي -2پذیری تقویت حس قانون-1
پیسدایش حسس  -5ی مسذهبي هسایبنسدیپا -4 ورسسومآدابفرهنگ و 
 یبردارفرمان



 1401ی 4ی سوپی شمارهوسا  بیست

 150 

 پيشينه پژوهش
پهذیری سیاسهی: سهطوح، عوامههل و جامعه»عنههوان ی بها امقالهه( در 1399) دیسهعپهور 

ها فرضبه بررسی مفهوم اجتماعی شدن سیاسی پرداخته و عوامل، پیش« کارکردهای آن
را مهورد  رانیهجامعهه اپهذیری سیاسهی در و همچنهین جامعه و کارکردهای آن را ارائه
 کنکاش قرار داده است.

پهذیری عتمهاد نههادی و جامعها»عنوان ی تحت امقاله( در 1398) یسورخرمشاد و 
مفهوم سرمایه اجتماعی این فرضهیه  قرار دادنبا مبنا « سیاسی در جمهوری اسالمی ایران

طور عمده از طریهق نهادههای پذیری سیاسی در هر جامعه بهکند که جامعهرا مطرح می
آن با  پذیرد و میزان اعتماد نهادی افراد جامعه به نهادهای دولتی که ازدولتی صورت می

پذیری سیاسی بسیار شود در فرایند اجرا و اثربخشی جامعهیاد می« اعتماد نهادی»عنوان 
 حائز اهمیت است.
ی اجتمههاعی مجههازی در هاشههبکهنقههش »( در مقالههه 1396) یسههاروخاناحمههدپور، 

هها را، حفهظ، ی دولهتههاژهیکهار و نیتهرمهمیکهی از « پذیری سیاسی جوانهانجامعه
کهه ایهن مههم از طریهق  دانهدیمهای سیاسی حاکم بر جامعه ال ارزشنگهداشت و انتق
. جوانهان در یکهی از شهودیمی اجتماعی مجازی محقق هاشبکه ازجملهعوامل مختلفی 

بنابراین بررسی نقش عوامهل ؛ پذیری سیاسی قرار دارندترین مراحل سنی جامعهحساس
های مجازی، ههدف العه نقش شبکهپذیری سیاسی جوانان، با تأکید بر مطمؤثر بر جامعه

 این پژوهش است.
گذاری خدمت سهربازی در سیاست»( پژوهشی تحت عنوان 1395) یقاسمایمانی و 

گذاری خدمت سربازی و فراینهد که در آن پژوهش به تبیین سیاست اندداده انجام« ایران
پردازند. مطابق پژوهش حاضر ورود بنیاد می سازی در ایران بر اساس رهیافت دادهملت

گذاری خدمت سربازی است. بر ایهن کلیدواژه ملت به ادبیات رسمی ایران تالی سیاست
سازی در ایران بازی و فرایند ملتگذاری خدمت سرای تعاملی بین سیاستاساس رابطه

بنیاد به تبیهین پردازی دادهگیری از روش نظریهمعاصر وجود دارد؛ بنابراین محقق با بهره
 پردازد.رابطه این دو مقوله می

وظیفه در ایهران و طهرح گیری نظامشکل»ای با عنوان ( در مقاله1392) یازینمحمد 
وظیفهه در ایهران و در دوره ارند بهه اینکهه نظاماشاره د« سازی در دوره پهلوی اولملت

سازی و تثبیت حکومهت اسهتبدادی رضهاخان عنوان بخشی از طرح مدرنپهلوی اول به
ههای شکل گرفته و اینکه ایجاد ارتش یکپارچه و خدمت اجباری یکهی از اولهین تالش
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ر تهاری  ملت د-جانبه برای خلق شهروندان نظام جدید سیاسی مبتنی بر ایده دولتهمه
 ایران است.
بررسهی نگهرش »( در یک پژوهش و تحقیقی علمی با موضوع 1394) یینایس وحید

ضهمن « وظیفه مطالعه موردی؛ دانشجویان دانشهگاه فردوسهی مشههددانشجویان به نظام
وظیفهه بهه کنهد کهه نظاماشاره به ایجاد دولت ملت و برقراری حاکمیت ملی، مطرح می

های نوین تبدیل و شههروندان ذکهور منابع انسانی ارتش نیتأمهای اصلی یکی از روش
 عنوان تکلیف ملی مدتی را در نیروهای مسل  خدمت کنند.موظف شدند به

 
 ییروایی و پایا

جهت احراز روایی از روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شد. برای روایی محتهوایی، 
درباره  هاآنپذیری سیاسی انتخا  و نظر شش تن از متخصصان حوزه موضوعی جامعه

و  (CVI)دریافت گردیده و شهاخص روایهی محتهوایی  موردنظر اسیمقروایی محتوایی 
محاسهبه شهد. نسهبت روایهی  مهوردنظری ههادادهبهرای  (CVR)نسبت روایی محتوایی 
مقهدار مطلهو  جهدول الوشهه بهرای تعهداد  99/0ها باالتر از محتوایی برای تمام گویه

برای کهل مقیهاس  90/0ارزیا  بین پنج تا هفت تن و شاخص روایی محتوایی باالتر از 
سهانی هم ازنظهربود. آزمون آلفای کرونباخ، شاخص مناسبی برای روایی سازه و پایهایی 

 درونی است.
 

 هاپایایي مؤلفه :2جدول 

 آماره آلفای كرونباخ هاتعداد گویه مؤلفه متغير

 

ها و گیری ایستارها، ارزششکل
 باورهای سیاسي

3 73/0 

 86/0 4 خدمت به اعتالی وطن
 88/0 3 مشارکت سیاسي

 77/0 3 احترام به حاکمیت نظام سیاسي
 8/0 5 رفتارپایبندی به تعهدات، عمل و 

 94/0 18 کل پرسشنامه 
 

ی آلفای کرونباخ ( گزارش شده است، میزان آماره2شماره )که در جدول  گونههمان
پایهایی و روایهی مناسهب  دهندهنشهاناست که  7/0ها باالتر از برای کل مقیاس و مؤلفه

از  ههادادهتحلیهل  منظوربههو اطالعهات:  ههادادهروش تجزیه تحلیهل است.  موردنظرمقیاس 
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ی میهانگین، ههاآمارهی توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در بخهش توصهیفی، از هاآماره
ها اسهتفاده شهده اسهت. در بخهش ها و مؤلفههواریانس و فراوانی جهت بررسی وضعیت گویه

ای استنباطی، از آزمون همبستگی پیرسون برای محاسبه میزان همبستگی ابعاد، تهی تهک نمونهه
ها و از آزمون خی دو جههت آزمهون یکنهواختی توزیهع برای آزمون معناداری اختالف میانگین

 ها و آلفای کرونباخ برای احراز روایی و پایایی مقیاس استفاده شده است.فراوانی
 

 پژوهش روش
و  یفیتوص یهاها از آمارهداده لیمنظور تحلها و اطالعات: بهداده لیو تحل هیروش تجز
و  انسیهوار ن،یانگیهم یههااز آماره ،یفیاستفاده شهده اسهت. در بخهش توصه یاستنباط
ها اسهتفاده شهده اسهت. در بخهش و مؤلفهه هاهیهگو تیوضهع یجههت بررسه یفراوان
تهک  یابعهاد، ته یهمبسهتگ زانیهمحاسبه م یبرا رسونیپ یاز آزمون همبستگ ،یاستنباط
دو جههت آزمهون  یو از آزمهون خه ههانیگانیاختالف م یآزمون معنادار یبرا یانمونه

اسهتفاده  اسیمق ییایو پا ییاحراز روا یکرونباخ برا یو آلفا هایفراوان عیتوز یکنواختی
 ثیهح ازاسهت و  یشیمایاز نوع پ یفیروش، توص ثیشده است. پژوهش حاضر، از ح

از  یخهدمت سهرباز نیحه یهاآموزش یشناسبیاست چون هدف آس یهدف، کاربرد
نهوع  نیها ییکهارا شیمنظور افهزادر آن، به یاسیس یریپذمنظر توجه به موضوع جامعه

 ها است.آموزش
 -98سال  یمشغول به خدمت در بازه زمان فهیوظ انیپژوهش، دانشجو یآمار جامعه

 یههاروش نیترقیهدق یتصهادف ایه یاحتمهال یریگنمونهه نکههیا رغمیاست. عل 1397
به افراد مهوردنظر و  دسترسی عدم –موجود  یهاتیمحدود لیهستند، به دل یریگنمونه
فهوق اسهت  انیتن از دانشهجو 75 شاملنمونه حاضر  ینظام یهاطیمح یهاتیمحدود

 که به روش در دسترس انتخا  و موردسنجش قرار گرفتند.
 
 ی استنباطیهاافتهی
پذیری سیاسی افسران وظیفهه ها از پرسشنامه محقق ساخته جامعهی دادهآورجمعمنظور به

هها گیری ایستارها، ارزشگویه است که پنج مؤلفه: شکل 18استفاده شد. این مقیاس شامل 
احترام به حاکمیهت نظهام -مشارکت سیاسی -خدمت به اعتالی وطن -و باورهای سیاسی

مربهوط بهه  های. به این منظور دادهسنجدیمپایبندی به تعهدات، عمل و رفتار را -سیاسی
هها در آوری شد که میانگین، انحراف استاندارد، واریهانس و همبسهتگی آننفر جمع 75

 ( گزارش شده است.3شماره )جدول 
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 میانگین، انحراف استاندارد، واریانس و همبستگي :3جدول 
 همبستگی

 واریانس
 انحراف
داستاندار  

ينميانگ هينبيش  نهكمي     5 4 3 2 1 

    1 1/16  01/4  8/9  18 3 

گیری شکل
ایستارها، 
ها و ارزش

باورهای 
 سیاسي

1 

   1 0/74** 39/29  42/5  49/13  24 4 
خدمت به 
 اعتالی وطن

2 

  1 0/68** 0/62** 36/15  91/3  99/7  18 3 
مشارکت 
 سیاسي

3 

 1 0/78** 0/62** 0/65** 1/13  62/3  4/8  17 3 
احترام به 
حاکمیت 
ينظام سیاس  

4 

1 0/61** 0/64** 0/75** 0/71** 89/35  99/5  17 29 5 
ه پایبندی ب
تعهدات، 
رعمل و رفتا  

5 

** p=0/01 
 

(، بیشترین همبستگی میان احترام به حاکمیت نظهام 3شماره )برابر اطالعات جدول 
میهان پایبنهدی بهه کمتهر و همبسهتگی   (r=0/78, p<0/05) سیاسی با مشهارکت سیاسهی

کهه (r=0/61, p<0/05)تعهدات، عمل و رفتار با احترام به حاکمیت نظهام سیاسهی اسهت 
 مقدار متوسطی است و به لحاظ آماری معنادار است.

ای اسهتفاده پذیری سیاسی از آزمون تی تک نمونهمنظور ارزیابی ابعاد اصلی جامعهبه
  پژوهش مقایسه شد. در ادامه شهمای کلهی های واقعی با میانگین مطلوشد و میانگین

 های آن ارزیابی شده است.تر هر بعد رفتاری، شاخصنتایج و برای بررسی دقیق
 

 ها و باورهای سیاسيگیری ایستارها، ارزششکل :4جدول 

 
ميانگين 

 واقعی

ميانگين مطلوب 
 )فرضی(

MD t df P 

گیری ایستارها، ارزششکل
 ها و باورهای سیاسي

8/9  5/10 7/0- 51/1- 74 135/0 

 
از میانگین فرضی پژوهش است  ترنییپا 7/0، به میزان موردنظرمیانگین بعد رفتاری 
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-=MD=-0/7, t)( معنهادار نیسهت 4شماره )ای این در جدول که در آزمون تی تک نمونه

1/51, P>0/05, df=74)  ترمطلو  آن دارد. برای بررسی دقیق نسبتاًوضعیت  دهندهنشانکه 
 های آن ارزیابی شد.این بعد رفتاری، شاخص

 
 ها و باورهای سیاسي(گیری ایستارها، ارزششکل) کمهای مؤلفه یارزیابي گویه: 5جدول 

شماره 
 گویه

كامالً 
 موافق

 موافق
تقریباً 
 موافق

تقریباً 
 مخالف

 مخالف
كامالً 
 مخالف

X2 P DF M MD 

1-1 
9 11 7 21 7 20 

28/16 006/0 5 12/3 38/0- 
12 7/14 3/9 28 3/9 7/26 

2-1 
4 19 7 15 13 17 

72/13 017/0 5 13/3 37/0- 
3/5 3/25 3/9 20 3/17 7/22 

3-1 
7 22 8 19 6 13 

18 003/0 5 47/3 03/0- 
3/9 3/29 7/10 3/25 8 3/17 

 
گیری باورهها و حهین خهدمت سهربازی، بهر ظههور و شهکل ههایآموزشآیا  1 -1

 داشته است؟ تأثیرتمایالت سیاسی دانشجویان وظیفه 

 تهأثیردربهاره  کنندگانشهرکت( بیشترین توافق 5شماره )برابر آمار مندرج در جدول 
گیری باورها و تمایالت سیاسهی در حین خدمت سربازی بر ظهور و شکل هایآموزش

درصد( است که این توافق در آزمون خی دو معنهادار  28، بر گزینه تقریباً مخالف )هاآن
هها بهر این آموزش تأثیردرصد افراد نظر منفی درباره  2X .3/63(P<0/05 ,16/28 =است )
( نشهان 6+1 /2. مقایسهه میهانگین گویهه بها میهانگین مطلهو  )اندداشته موردنظررفتار 
در آمهوزش و  جههیدرنتاز سهط  مهورد انتظهار اسهت.  ترنییپهاکه میهانگین آن  دهدمی

 یی وجود دارد.هایکاستیادگیری این بعد 
حین خدمت سربازی، بر افهزایش دانهش و اطالعهات سیاسهی  هایآموزشآیا  1-2

 دانشجویان وظیفه تأثیر داشته است؟

دربهاره تهأثیر  کنندگانشهرکتتوافق  نیشتری( ب5شماره )برابر آمار مندرج در جدول 
حین خدمت سربازی، بر افهزایش دانهش و اطالعهات سیاسهی دانشهجویان  هایآموزش

اسهت درصد( است که این توافق در آزمون خی دو معنادار  28وظیفه، بر گزینه موافق )
(= 13/72, P<0/017)2X.  با آن مخالف  کنندگانشرکت درصد 7/22این درحالی است که

کهه میهانگین آن  دهدمی( نشان 6+1 /2ویه با میانگین مطلو  ). مقایسه میانگین گبودند
یی ههایکاستدر آموزش و یادگیری این بعد  جهیدرنتاز سط  مورد انتظار است.  ترنییپا

 وجود دارد.
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اهمیهت و  ه دانشجویان وظیفه،حین خدمت سربازی باعث شد هایآموزشآیا  3-1
 های ملی قائل شوند؟احترام بیشتری برای نشان

دربهاره تهأثیر  کنندگانشهرکتتوافق  نیشتری( ب5شماره )برابر آمار مندرج در جدول 
های ملهی، بهر حین خدمت سربازی بر اهمیت و احترام قائل شدن به نشان هایآموزش

2X =اسهت )درصد( است که این توافق در آزمون خهی دو معنهادار  3/29گزینه موافق )

18, P<0/003) کهه  دههدمی( نشهان 6+1 /2با میهانگین مطلهو  ). مقایسه میانگین گویه
آمهوزش و یهادگیری  جهیدرنت. (MD=0/17)از سط  مورد انتظار است  باالترمیانگین آن 

 مطلو  است. نسبتاًبعد این 
 

 خدمت به اعتالی وطن: 6جدول 
 MD t df P ميانگين مطلوب )فرضی( ميانگين واقعی 

خدمت به 
 اعتالی وطن

49/13  14 51/0- 81/0- 74 42/0 

 
از میهانگین  ترنییپا 51/0(، به میزان 6میانگین بعد رفتاری مندرج در جدول شماره )
-=MD)ای این اختالف معنادار نیسهت فرضی پژوهش است که در آزمون تی تک نمونه

0/51, t=-0/81, P>0/05, df=74)  وضهعیت نسهبتاً مطلهو  آن دارد. بهرای  دهندهنشانکه
 های آن ارزیابی شد.این بعد رفتاری، شاخص تربررسی دقیق

 
 خدمت به اعتالی وطن(دوم )های مؤلفه ارزیابي گویه: 7جدول 
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X2 P DF M MD 

1-2  
7 17 8 19 13 11 

24/9  1/0  5 37/3  13/0-  
3/9  7/22  7/10  3/25  3/17  7/14  

2-2  
4 24 8 15 11 13 

68/18  002/0  5 41/3  09/0-  
3/5  32 7/10  20 7/14  3/17  

3-2  
6 17 6 17 14 15 

68/10  058/0  5 18/3  32/0-  
8 7/22  8 7/22  7/18  20 

4-2  
6 23 10 12 13 11 

92/12  024/0  5 52/3  02/0  
8 7/30  3/13  16 3/17  7/14  
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پرسهتی را در دوسهتی و میهنحین خدمت سربازی، حس میهن هایآموزشآیا  1-2
 دانشجویان وظیفه تقویت کرده است؟
کنندگان دربهاره تهأثیر ( بیشهترین توافهق شهرکت7برابر اطالعهات جهدول شهماره )

پرسهتی در دوسهتی و میهنهای حین خدمت سهربازی، بهر تقویهت حهس میهنآموزش
درصد( است که این توافق در آزمهون  3/25یباً مخالف )دانشجویان وظیفه، بر گزینه تقر

 /2. مقایسه میانگین گویه با میانگین مطلو  )2X(P>0/05 ,9/24 =) ستینخی دو معنادار 
. (MD=-0/13)سهط  مهورد انتظهار اسهت کمتهر از دهد کهه میهانگین آن ( نشان می1+6

 .دارد هاییکاستیبعد درنتیجه آموزش و یادگیری این 
حین خدمت سربازی، حس فداکاری نسبت به مردم و جامعهه  هایآموزش آیا 2-2

 را در دانشجویان وظیفه برانگیخته است؟
تهأثیر کنندگان دربهاره ( بیشهترین توافهق شهرکت7برابر اطالعهات جهدول شهماره )

های حین خدمت سربازی، بر حس فداکاری نسبت به مردم و جامعه، بر گزینهه آموزش
2X ,18/68 =اسهت )ت که این توافق در آزمهون خهی دو معنهادار درصد( اس 32موافق )

P<0/05)(  نشان می6+1 /2. مقایسه میانگین گویه با میانگین مطلو ) دهد کهه میهانگین
. درنتیجهه آمهوزش و (MD=-0/09)سط  مورد انتظار است به میزان ناچیزی کمتر از آن 

 بعد نسبتاً مطلو  است.یادگیری این 
حین خدمت سربازی، موجب آگاهی دانشجویان وظیفه درباره  ایهآیا آموزش 3-2

 حقوق و وظایفش در جامعه شده است؟
فرض صفر در آزمون خی دو رد نشده است، ولهی ( 7برابر اطالعات جدول شماره )

ها یک توزیع کامالً برابر نیست، زیهرا سهط  معنهاداری آزمهون اخهتالف توزیع فراوانی
همچنین مقایسه میهانگین گویهه بها  .2X(P>0/05 ,10/68 =دارد ) موردنظراندکی با آلفای 

سط  مورد انتظار اسهت کمتر از دهد که میانگین آن ( نشان می6+1 /2میانگین مطلو  )
(MD=-0/32) هایی داردکاستیبعد . درنتیجه آموزش و یادگیری این. 

د را دانشجویان وظیفه خهوشده حین خدمت سربازی، موجب  هایآیا آموزش 4-2
 مردم و جامعه مسئول دانسته و به انجام وظایفش مقید باشند؟ در قبال

تهأثیر کنندگان دربهاره ( بیشهترین توافهق شهرکت7برابر اطالعهات جهدول شهماره )
، بهر فههیوظانجامهای حین خدمت سربازی، بر احسهاس مسهئولیت و مقیهد بهه آموزش

2X =اسهت )ن خهی دو معنهادار درصد( است که این توافق در آزمو 7/30گزینه موافق )

12/92, P<0/05افهراد دربهاره تهأثیر ایهن دوره بهر رفتهار  درصهد 50بهیش از  (. درواقهع
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( نشهان 6+1 /2مقایسه میانگین گویه با میانگین مطلو  ) اند.، نظر موافق داشتهموردنظر
. درنتیجه آموزش و (MD=0/02)سط  مورد انتظار است بیشتر از دهد که میانگین آن می

 بعد نسبتاً مطلو  است.یادگیری این 
 

 مشارکت سیاسي :8جدول 

 
ميانگين 

 واقعی

ميانگين مطلوب 
 MD t df P )فرضی(

مشارکت 
99/7 سیاسي  5/10 51/2- 53/5- 74 000/0 

 
، به میهزان موردنظر( پیداست میانگین بعد رفتاری 8که در جدول شماره ) گونههمان

ای ایهن از میانگین فرضی پژوهش اسهت کهه در آزمهون تهی تهک نمونهه ترنییپا 51/2
وضهعیت  دهندهنشهانو  (MD=-2/51, t=-5/53, P<0/05, df=74)اختالف معنهادار اسهت 

 های آن ارزیابی شد.تر این بعد رفتاری، شاخصنامطلو  آن است. برای بررسی دقیق
 

 سیاسي(مشارکت سوم )های مؤلفه ارزیابي گویه :9جدول 
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X2 P DF M MD 

1-3  
4 3 5 20 17 26 

2/38  000/0  5 38/2  03/1-  
3/5  4 7/6  7/26  7/22  3/34  

2-3  
4 4 5 24 16 22 

84/34  000/0  5 53/2  97/0-  
3/5  3/5  7/6  32 3/21  3/29  

3-3  
4 13 11 21 8 18 

8/15  007/0  5 07/3  43/0-  
3/5  3/17  7/14  28 7/10  24 

 
بهه  دانشهجویان وظیفههپایبندی حین خدمت سربازی، موجب  هایآیا آموزش 1-3

 گیری شده است؟شرکت در انتخابات و رأی
دربهاره تهأثیر  کنندگانبیشهترین توافهق شهرکت(، 9برابر اطالعات جهدول شهماره )

گیهری، بهر های حین خدمت سربازی بر پایبندی به شرکت در انتخابهات و رأیآموزش
اسهت درصد( است که این توافق در آزمون خی دو معنهادار  7/34مخالف ) گزینه کامالً

(= 38/2, P<0/05)2X(  نشهان می6+1 /2. مقایسه میانگین گویه با میانگین مطلو ) دههد
. درنتیجهه وضهعیت (MD=-1/03)سط  مورد انتظار اسهت کمتر از ار که میانگین آن بسی

 بعد نامطلو  است.آموزش و یادگیری در این 
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دانشهجویان وظیفهه بهه پایبندی حین خدمت سربازی، موجب  هایآیا آموزش 2-3
 شرکت در راهپیمایی شده است؟

تهأثیر کنندگان دربهاره بیشهترین توافهق شهرکت( 9برابر اطالعهات جهدول شهماره )
گزینهه تقریبهاً  های حین خدمت سربازی، بر پایبندی به شرکت در راهپیمایی، برآموزش
2X ,34/84 =اسهت )درصد( است که این توافق در آزمون خی دو معنهادار  32مخالف )

P<0/05(  مقایسه میانگین گویه با میانگین مطلو .)دهد کهه میهانگین ( نشان می6+1 /2
. درنتیجهه وضهعیت آمهوزش و (MD=-0/97)رد انتظار اسهت سط  موکمتر از آن بسیار 

 بعد نامطلو  است.یادگیری در این 
حین خهدمت سهربازی، موجهب شهده اسهت کهه دانشهجویان  هایآیا آموزش 3-3

 شود؟ قائلوظیفه برای سرنوشت مردم و کشورشان اهمیت بیشتری 
کنندگان دربهاره تهأثیر ن توافهق شهرکتبیشهتری( 9برابر اطالعهات جهدول شهماره )

شدن برای سرنوشت مردم و کشهور،  قائلهای حین خدمت سربازی، بر اهمیت آموزش
اسهت درصد( است که این توافق در آزمون خی دو معنادار  28گزینه تقریباً مخالف ) بر
(= 15/8, P<0/052X(  مقایسه میانگین گویه با میانگین مطلو .)نشهان می6+1 /2 )ههد د

. درنتیجه وضعیت آمهوزش (MD=-0/43)سط  مورد انتظار است کمتر از که میانگین آن 
 بعد نامطلو  است.و یادگیری در این 

 
 احترام به حاکمیت نظام سیاسي :10جدول 

ميانگين  
 واقعی

 MD t df P ميانگين مطلوب )فرضی(

احترام به 
 حاکمیت نظام
 سیاسي

4/8  5/10 1/2- 02/5- 74 000/0 

 
 ترنییپها -1/2، به میزان موردنظر(، میانگین بعد رفتاری 10بر اساس جدول شماره )

ای ایهن اخهتالف معنهادار از میانگین فرضی پژوهش است که در آزمون تی تهک نمونهه
نهامطلو  آن اسهت.  وضعیت دهندهنشانو  (MD=-2/1, t=-5/02, P<0/05, df=74)است 

 های آن ارزیابی شد.، شاخصتر این بعد رفتاریبرای بررسی دقیق
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 (احترام به حاکمیت نظام سیاسيچهارم )های مؤلفه ارزیابي گویه :11جدول 
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X2 P DF M MD 

1-4 
2 9 9 16 24 15 

84/22 000/0 5 72/2 78/0- 
7/2 12 12 21 32 20 

2-4 
3 17 7 18 10 19 

52/18 002/0 5 03/3 47/0- 
4 7/22 3/9 25 3/13 26 

3-4 
2 8 8 20 18 19 

36/22 000/0 5 65/2 85/0- 
7/2 7/10 7/10 7/26 24 3/25 

 
حین خهدمت سهربازی، موجهب برانگیختهه شهدن احتهرام بهه  هایآیا آموزش 1-4

 مسئولین کشور در دانشجویان وظیفه شده است؟
کنندگان دربهاره تهأثیر بیشهترین توافهق شهرکت( 11برابر اطالعات جدول شهماره )

بر برانگیخته شهدن احتهرام بهه مسهئولین کشهور، بهر  های حین خدمت سربازیآموزش
اسهت ( است که این توافق در آزمهون خهی دو معنهادار درصد 32گزینه تقریباً مخالف )

(= 22/84, P<0/052X .) ( 6+1 /2مقایسه میهانگین گویهه بها میهانگین مطلهو  )همچنین
. درنتیجهه (MD=-0/78)سهط  مهورد انتظهار اسهت کمتر از دهد که میانگین آن نشان می

 بعد نامطلو  است.وضعیت آموزش و یادگیری در این 
احسهاس غهرور حین خدمت سربازی، موجب برانگیخته شدن  هایآموزشآیا  2-4

 در دانشجویان وظیفه شده است؟ و افتخار نسبت به حکومت
دربهاره تهأثیر  کنندگانبیشهترین توافهق شهرکت( 11برابر اطالعات جدول شهماره )

های حین خدمت سربازی، بر برانگیخته شدن احساس غرور و افتخار نسبت بهه آموزش
درصد( است که ایهن توافهق در آزمهون خهی دو  26مخالف ) بر گزینه کامالً حکومت،
مقایسه میانگین گویه با میهانگین مطلهو  همچنین (. P<0/052X ,22/84 =است )معنادار 

. (MD=-0/47)سط  مهورد انتظهار اسهت کمتر از دهد که میانگین آن ( نشان می1+6 /2)
 د نامطلو  است.بعدرنتیجه وضعیت آموزش و یادگیری در این 

حین خهدمت سهربازی، موجهب ایجهاد تفکهر پهذیرش نتهایج  هایآیا آموزش 3-4
 انتخابات و احترام به آراء عمومی در دانشجویان وظیفه شده است؟
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دربهاره تهأثیر  دهندگانپاسه بیشهترین توافهق ( 11برابر اطالعهات جهدول شهماره )
ات و احترام به آراء عمهومی، های حین خدمت سربازی، بر پذیرش نتایج انتخابآموزش

درصد( است که این توافهق در آزمهون خهی دو معنهادار  7/26مخالف ) بر گزینه تقریباً
 /2مقایسه میهانگین گویهه بها میهانگین مطلهو  )همچنین (. P<0/052X ,22/84 =است )

. (MD=-0/85)سهط  مهورد انتظهار اسهت کمتهر از دهد کهه میهانگین آن ( نشان می1+6
 بعد نامطلو  است.عیت آموزش و یادگیری در این درنتیجه وض

 
 پایبندی به تعهدات، عمل و رفتار :12جدول 

 
ميانگين 

 واقعی
 MD t df P ميانگين مطلوب )فرضی(

ه پایبندی ب
تعهدات، 
 عمل و رفتار

17 5/17 5/0- 72/0- 74 47/0 

 
از  ترنییپها 5/0(، بهه میهزان 12در جهدول شهماره ) مهوردنظرمیانگین بعد رفتهاری 

ای این اختالف معنادار نیسهت میانگین فرضی پژوهش است که در آزمون تی تک نمونه
(MD=-0/5, t=-0/72, P<0/05, df=74)  وضعیت نسهبتاً مطلهو  آن اسهت.  دهندهنشانکه

 های آن ارزیابی شد.تر این بعد رفتاری، شاخصبرای بررسی دقیق
 

 (پایبندی به تعهدات، عمل و رفتار) پنجمهای مؤلفه ارزیابي گویه :13جدول 
یه
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X2 P DF M MD 

1-5 
7 29 8 15 5 11 

31 000/0 5 8/3 3/0 
3/9 7/38 7/10 20 7/6 7/14 

2-5 
9 34 7 6 10 9 

24/45 000/0 5 99/3 49/0 
12 3/45 3/9 8 3/13 12 

3-5 
3 13 10 18 11 20 

84/14 011/0 5 92/2 58/0- 
4 3/17 3/13 24 7/14 7/26 

4-5 
3 7 9 24 12 20 

72/25 000/0 5 73/2 77/0- 
4 3/9 12 32 16 7/26 

5-5 
12 20 5 15 7 16 

92/12 024/0 5 56/3 06/0 
16 7/26 7/6 20 3/9 3/21 
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حین خدمت سربازی حهس قهانون پهذیری را در دانشهجویان  هایآموزشآیا  1-5
 وظیفه تقویت کرده است؟
دربههاره تههأثیر  دهندگانپاسهه ( بیشههترین توافههق 13شههماره )بههر طبههق آمههار جههدول 

 7/38پذیری، بر گزینه موافهق )های حین خدمت سربازی، بر تقویت حس قانونآموزش
. 2X(P<0/05 ,22/84 =اسهت )درصد( است که ایهن توافهق در آزمهون خهی دو معنهادار 

دهد که میانگین آن ( نشان می6+1 /2مقایسه میانگین گویه با میانگین مطلو  )همچنین 
. درنتیجه وضهعیت آمهوزش و یهادگیری در (MD=0/3)سط  مورد انتظار است بیشتر از 

 د مطلو  است.بعاین 
حهین خهدمت سهربازی انضهباط اجتمهاعی را در دانشهجویان  هایآیا آموزش 2-5

 وظیفه تقویت کرده است؟
دربههاره تههأثیر  دهندگانپاسهه ( بیشههترین توافههق 13شههماره )بههر طبههق آمههار جههدول 

های حین خدمت سربازی، بر انضباط اجتمهاعی دانشهجویان، بهر گزینهه موافهق آموزش
2X ,45/24 =اسهت )ه ایهن توافهق در آزمهون خهی دو معنهادار درصد( اسهت که 3/45)

P<0/05 .) دهد کهه ( نشان می6+1 /2مقایسه میانگین گویه با میانگین مطلو  )همچنین
. درنتیجه وضهعیت آمهوزش و (MD=0/49)سط  مورد انتظار است بیشتر از میانگین آن 

 بعد مطلو  است.یادگیری در این 
را در  ورسهومآدا ت سربازی احترام به فرهنهگ و حین خدم هایآیا آموزش 3-5

 دانشجویان وظیفه تقویت کرده است؟
دربههاره تههأثیر  دهندگانپاسهه ( بیشههترین توافههق 13شههماره )بههر طبههق آمههار جههدول 

، بر گزینهه کهامالً ورسومآدا های حین خدمت سربازی، بر احترام به فرهنگ و آموزش
زیع این توافهق در آزمهون خهی دو معنهادار درصد( است که نابرابری تو 7/26مخالف )
 /2مقایسه میهانگین گویهه بها میهانگین مطلهو  )همچنین (. P<0/052X ,14/84 =است )

. (MD=-0/58)سهط  مهورد انتظهار اسهت کمتهر از دهد کهه میهانگین آن ( نشان می1+6
 بعد نامطلو  است.درنتیجه وضعیت آموزش و یادگیری در این 

ههای مهذهبی را در دانشهجویان حین خدمت سربازی پایبندی هایآیا آموزش 4-5
 وظیفه تقویت کرده است؟
تههأثیر دربههاره  دهندگانپاسهه ( بیشههترین توافههق 13شههماره )بههر طبههق آمههار جههدول 

 32های مذهبی، بر گزینه تقریباً مخهالف )های حین خدمت سربازی، بر پایبندیآموزش
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اسهت ین توافهق در آزمهون خهی دو معنهادار ا درصد( است که نابرابری توزیع فراوانی
(= 25/72, P<0/052X .) ( 6+1 /2مقایسه میهانگین گویهه بها میهانگین مطلهو  )همچنین

. درنتیجهه (MD=-0/58)سهط  مهورد انتظهار اسهت کمتر از دهد که میانگین آن نشان می
 بعد نامطلو  است.وضعیت آموزش و یادگیری در این 

ی را در دانشهجویان بردارفرمهانسربازی روحیهه  حین خدمت هایآیا آموزش 5-5
 وظیفه تقویت کرده است؟
تههأثیر دربههاره  دهندگانپاسهه ( بیشههترین توافههق 13شههماره )بههر طبههق آمههار جههدول 

 7/26ی، بهر گزینهه موافهق )بردارفرمهانهای حین خدمت سربازی، بهر روحیهه آموزش
اسهت خهی دو معنهادار  آزمهوندرصد( است که نابرابری توزیع فراوانی این توافهق در 

(= 92/12, P<0/052X .) ( 6+1 /2مقایسه میهانگین گویهه بها میهانگین مطلهو  )همچنین
. درنتیجهه (MD=0/06)سهط  مهورد انتظهار اسهت بیشتر از دهد که میانگین آن نشان می

 بعد نسبتاً مطلو  است.وضعیت آموزش و یادگیری در این 
 

 گيریبحث و نتيجه
با توجه به اینکه در کشور ما انجام خدمت سربازی اجبهاری اسهت و سهن جهوان در  -

پذیری سیاسی است؛ بنهابراین شهرایط مطلهوبی ی جامعهرگذاریتأثزمره سنین اصلی 
عنوان یک هدف اصهلی از طریهق ایهن پذیری سیاسی بهمهیا و برقرار است تا جامعه

 بستر فراهم آمده اجرایی گردد.
محقق در درجه اول با انجام مطالعات اکتشافی و انجام مطالعهات نظهری مبهادرت بهه  -

پذیری سیاسی نموده و سپس با مراجعهه های جامعهعوامل و مؤلفه نیترمهماحصای 
ی میهدانی درصهدد اثبهات، پاسهخگویی و تبیهین هاافتههبه جامعه آماری و تحلیهل ی
 :استزیر  به شرحابهامات برآمده که نتایج 

خدمت به دوم )ها و باورهای سیاسی(، مؤلفه گیری ایستارها، ارزششکل) کممؤلفه ی -
در  کههچنانآن (پایبنهدی بهه تعههدات، عمهل و رفتهارپنجم )اعتالی وطن( و مؤلفه 
وضهعیت  دهندهنشهانهای مربوطه مشخص اسهت ها و گویهبخش آماری این مؤلفه

 است. بخشتیرضامطلو  و 
احتهرام بهه حاکمیهت نظهام سیاسهی( چهارم )کت سیاسی( و مؤلفه مشارسوم )مؤلفه  -

از  ترنییپها، مهوردنظرکه در جداول مربوطه پیداست میانگین بعد رفتاری  گونههمان
ای ایهن اخهتالف معنهادار میانگین فرضی پژوهش است که در آزمون تی تک نمونهه
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هرچنهد میهزان  هاگفت نتایج حاصهل آمهده پیرامهون ایهن مؤلفهه توانیماست؛ لذا 
ی بهرآورده )بهه لحهاظ آمهار و عهددی(؛ امها از منظهر کیفهی اتااندازهرضایتمندی را 

مشههود و  ههاحوزهی مهؤثر و کارآمهد در ایهن هایگذاراستیسانجام  خألهمچنان 
 ملموس است.

های سربازان صرفاً آمهوزش نظهامی و تسهلیحاتی نبهوده باید توجه داشت که آموزش -
یعنهی انتقهال ؛ شودمیپذیر نمودن این افراد را نیز شامل یند جامعهبلکه بخشی از فرآ

دوستی و خدمت بهه اعهتالی ها مثل میهنو نهادینه ساختن برخی هنجارها و ارزش
شههد. بایسههت در ایههن برنامههه گنجانههده میوطههن، فههداکاری و نظههایر آن نیههز می

و همچنهین  ههادانش، ههانگرشهها، پذیری سیاسی فرآیندی است که گرایشجامعه
 .شودیمی سیاسی نظام موجود در جامعه به افراد آموزش داده ارهایو معها ارزش

 تهوانیمه جرئتبههوظیفهه در حوزه نظام آمدهعملبهی علمی هاپژوهشبا در مقایسه  -
ی دوره ههاآموزشبه این روش که از منظر خود سربازان وظیفهه  حالتابهاذعان کرد 

و ارزیهابی قهرار گیهرد،  موردسهنجشپذیری سیاسی یدگاه جامعهخدمت وظیفه از د
گفت نتایج حاصله هم به لحاظ علمی و تحقیقاتی بهرای  توانیمانجام نگرفته و لذا 

ایهن  گذاراناسهتیسبهرای  موردتوجههعنوان منبع و محهل مجامع پژوهشی و هم به
 ی برخوردار است.استهیشا حوزه مفید بوده و از ارزش

 
 شنهادهايپ
با نظر به سرمایه انسانی بسیار عظیم و جوانی که از روی قانون و برابر تکلیف، پها در  -

و مراکهز  هاپادگاناز عمر خود را در  سال 2مسیر خدمت سربازی گذاشته و حدود 
و انجهام  هادگاهیهدتها بها تغییهر  آمدهدسهتبهفرصتی طالیی  ناًیقی گذرانندیمنظامی 
غنی سهاخته و  شیازپشیب پذیری سیاسی را در کشورصحی ، جامعهی هایزیربرنامه

بها انجهام آمهوزش و  تهوانیمه دوسهاله حدوداًی دورهگسترش دهیم. در طول این 
های مربوط به وظایف عمومی را در فرد نهادینهه ی هدفمند، ارزشهایگذاراستیس

 رتقاء داد.مؤثر در کشور ا صورتبهپذیری سیاسی را جامعه تیدرنهاساخت و 
ی سهربازان در دوران تعلهیم و تربیهت و آمهوزش در خهانواده و سهپس در ریگجهت -

 دیهتردیبهباشد و با آموزش دوران خدمت نظام تکامل یابد.  گرفتهشکلمدرسه باید 
 پهذیری سیاسهی در جامعههمؤثر در ارتقای جامعه صورتبه تواندیموظیفه نهاد نظام

 ایفای نقش نماید.



 1401ی 4ی سوپی شمارهوسا  بیست

 164 

ی صهحی  و هوشهمند در راسهتای هایگذاراستیستصمیمات علمی و مؤثر و اتخاذ  -
ی مسهتمر هایبازرسپذیری سیاسی، انتخا  کادر اجرایی آگاه و مصمم، انجام جامعه
 صهورتبهو پهنجم تحلیهل بازخوردهها  آمدهدسهتبهی درست از نتایج هایابیارزو 

 توانهدیمهز انجام اصهالحات سالیانه و مقایسه نتایج با وضعیت قبل و در صورت نیا
پذیری سیاسهی در مطلو  و دلخواهی در راستای ارتقاء جامعه راتیتأث درازمدتدر 

 بین جوانان داشته باشد.
که مطالعه و تحقیق در این حوزه تخصصهی  شودیم پیشنهاد مندعالقه انبه پژوهشگر -

ی ههاطرحرا در دستور کار خود قرار دهند و با مطالعات تطبیقی در کشورهای غیر، 
 ی عمومی مطرح نمایند.فهیوظنظامرا در خصوص حوزه  روزتربهو  ترموفق

گفهت در خصهوص سهه مؤلفهه  تهوانیمهبر اساس نتایج حاصل آمده از این تحقیق  -
ها و باورهای سیاسی؛ مؤلفه خدمت به اعهتالی وطهن و یستارها، ارزشگیری اشکل

اسهت  آمدهدسهتبهمطلهو   ههایابیارزمؤلفه پایبندی به تعهدات، عمل و رفتار که 
ی اجرایهی آموزشهی بیشهتر هادسهتورالعملنیازمند تقویت نظام آموزشهی و صهدور 
های احتهرام بهه نشهان اهمیهت وی هاحوزههستیم تا در آینده شاهد رشد بیشتر در 

تقویت حس فهداکاری  پرستی؛ی سیاسی؛ تقویت حس میهنباورهاگیری ملی؛ شکل
ی؛ تقویهت انضهباط ریقانون پهذو مسئول دانستن خود در قبال جامعه؛ تقویت حس 

 در بین جوانان باشیم. ورسومآدا اجتماعی و احترام به فرهنگ و 

به حاکمیهت نظهام سیاسهی نیازمنهد  در خصوص دو مؤلفه مشارکت سیاسی و احترام -
ی هادسهتورالعملو یها تعریهف  ههاروشبازبینی و بازنگری اساسی آموزشی؛ تغییر 

جدید آموزشی هستیم تا در راستای پایبندی به شرکت در انتخابهات؛ اهمیهت قائهل 
شدن برای سرنوشت کشور و احترام گذاشتن بهه اکثریهت شهاهد رشهد و تعهالی و 

 پذیری سیاسی در جامعه باشیم.جامعهدرنتیجه ارتقای 
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http://noormags. Ir/ view/fa/keyword. 
  ،تههران: انتشهارات پژوهشهکده پذیری سیاسي در حکومت دینيهای جامعهمؤلفه(؛ 1386) یعلاختر شهر ،

 اسالمی.فرهنگ و اندیشه 
  ،تهران: نشر نی.ي ایرانشناسجامعه(؛ 1373) نیحسبشیریه ، 
 ----- (1382 ؛)تهران: انتشارات نگاه معاصر.آموزش دانش سیاسي ، 
  ،مترجم: عبدالحسین نیک گهر، تهران: نشر نی.يشناسجامعه(؛ 1394تالکوت )پارسونز ، 
  ،متهرجم: غالمرضها خواجهه سهروی، تههران: ، در توسسعه سیاسسي هايتوالو  هابحران(؛ 1380) نیلوسپای

 پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  ،مطالعهات کهاربردی در علهوم اجتمهاعی و  ،سطوح، عوامل و کارکردهای آن»(؛ 99بهار ) یمحمدعلپورسعید

  /http://noormags. Irقابهل بازیهابی از. 63-55، صهص 10، شهماره پذیری سیاسيجامعه، «یشناسجامعه

view/fa/keyword. 
  ،پهذیری سیاسهی دانهش بررسی و تحلیل نقش معلمان بر جامعه»(؛ 1386رسول )جعفری نژاد، مسعود، ربانی

. قابهل 130-95(: 87)4، مجله دانشکده علسوم اداری و اقتصساد دانشسگاه اصسفهان، «آموزان دوره متوسطه
 .http://ensani. Ir/ file/article/20120614194330-9163-56بازیابی از

  ،مترجم علیرضا طیب و وحید بزرگی. تهران: رسا.یاسهیمقای هااستیس(؛ 1377رونالد )چیلکوت ، 
  ،پذیری سیاسی در جمهوری اسالمی اعتماد نهادی و جامعه»(، 1398بهار فرزاد )، سوری، محمدباقرخرمشاد

  .http://noormagsقابل بازیابی از 30-1، صص 42، شماره ی در علوم انسانيارشتهانیممطالعات  ،«ایران

Ir/ view/fa/keyword. 
  ،فصسلنامه ، «پذیری سیاسی در نسل جوان و ثبات سیاسهی در ایهرانجامعه»(؛ 1378غالمرضا )خواجه سروی

 /http://ensani. Ir/ file/article . قابهههل بازیهههابی از298-292(:24)5، مطالعسسسات راهبسسسردی

20101226112333-161. 
  ،تهران: دانشگاه پیام نور.نظامیان و سیاست(؛ 1395) زیپرودلیرپور ، 
  ،متهرجم: منهوچهر صهبوری، ي سیاسسيشناسسجامعهی بسر امقدمهجامعه و سیاست، (؛ 1377) کلیماراش ،

 .سمت تهران:
  ،ماهنامه رشسد آمسوزش ، «پذیری سیاسی، مروری کوتاه بر ادبیات موضهوعجامعه»(؛ 1387حامد )سبزی پور

 /http://noormags. Ir/ view/fa/article page . قابههل بازیههابی از45-43(: 87)39، اجتمسساعيعلسسوم 

394671. 
  ،وظیفهه بهه ارتهش ی نهوین در تحهول نظامههایفنهاورو  ههایاسهتراتژبررسی تهأثیر »(؛ 1390) دیوحسینایی

 .http://ensani. Ir/ file/article/ 365299 . قابل بازیابی از211-197(: 41)2، فصلنامه سیاست، «یاحرفه
 ----- (1398 ؛)«شماره هفتم.پژوهش سیاست نظری، «وظیفهدولت مدرن، ارتش ملی و نظام ، 
  ،مترجم: منوچهر صبوری، چاپ اول، تهران: نشر نی.يشناسجامعهده پرسش از دیدگاه (؛ 1379جوئل )شارون ، 
  ،تهران: سفیر.مشارکت سیاسي(؛ 1377اکبر )یعلعلیخانی ، 
  ،ي دانشسگاه تهسرانشناختجامعهمطالعات ، مجله «پذیری سیاسیدرآمدی بر جامعه»(؛ 1369) یعبدالعلقوام ،

 .http://noormags. Ir/ view/fa/article page/ 861532. قابل بازیابی از227-238(: 69)4
 ----- (1388 ؛)تهران: سمت.یاسهیمقای هااستیس ، 
  ،تهران: ققنوس.نوگرایي و فرهنگ سیاسيبحران (؛ 1376اصغر )یعلکاظمی ، 
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  ،مترجم: منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.شناسيجامعه(؛ 1374) یآنتونگیدنز ، 
  ،تهران: مرکز اسناد انقال  اسالمی.ارتش و انقالب اسالمي(؛ 1380) دهیسعلطفیان ، 
  ،تهران: پاژنگ.پذیری سیاسيجامعه(؛ 1376هرمز )مهرداد ، 
  ،تهران: دیدار.و مقررات خدمت و یفه عمومي نیقوان(؛ 1396) ریجهانگمنصور ، 
 ،سهازی در دوره پهلهوی وظیفه در ایران و طهرح ملتگیری نظامشکل»(؛ 1392) دیوحمحمد؛ شالچی،  نیازی

 .http://ensani. Ir/ fa/article/ 326506. قابل بازیابی از69-41(: 5)2، شناسي تاریخيجامعه، «اول
  مجموعهه مقهاالت مهرتبط() یاسهالمی مجلهس شهورای هاپژوهشمرکز  تیساو http://rc. Majlis. Ir/ 

fa/report/show/732742. 
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