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Abstract
Introduction: Conscription is an issue of great importance to young people and even
their families in the current situation. Therefore, several studies have addressed
various aspects of this subjcet. The most important question of this dissertation is
whether the boys with academic exemption at the University of Tehran stayed in
postgraduate studies due to the suspension of compulsory military service. To answer
this question, the understanding of mental attitudes of boys with academic exemption
in postgraduate studies at the University of Tehran was investigated in relation to the
issue of staying in the higher education system with a focus on the suspension of
compulsory military service.
Method: Accordingly, the research was conducted using the Q method, where 48
statements were extracted from the c and data were collected from 119 participants,
all of whom were postgraduate students at University of Tehran. This method is used
to determine the subjectivity of the actors. Since this study is an exploratory study, Q
method is the best option for data collection. For this purpose, after extracting the
propositions, Q sorts were designed and data were collected from the participants in
the form of Q tables. The factor analysis technique was used to analyze the data.
Findings: When the participants’ opinions were analyzed using factor analysis, the
final 8 factors were identified. Each of these eight mindsets speaks to a particular
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understanding of the phenomenon of persistence in the higher education system
related to the suspension of military service, which was explored in depth. The
balance weighs a little heavier with the “hangers-on.” This group of agents each
attempts to suspend service in some way by remaining in the higher education
system. The other group of agents showed interest in the university but agrees with
the first group in their dislike of military service. Among the extracted factors, the
“academics willing to serve” factor is a very different factor that indicates the relative
tendency toward both environments, and the “interest seekers” factor also shows a
utilitarian attitude toward both environments.
Results and Conclusions: Although the views of the participants in the Q method
could not be generalized to the whole community, the results clearly showed that the
conscription policy in Iran is not effective for students and some try to suspend it
through possible channels. Military policies in Iran put pressure on students and their
families, as well as on the military and the military system itself, and can alienate
students from the university environment and reduce the effectiveness of the military.
It seems that the all-volunteer army, which is being formed in many countries around
the world, can be a good option to change the military in Iran, but we also need to
consider the different geographical, political, social, and cultural characteristics of
Iran in this change.
Keywords: Retention in Higher Education System, Conscription Suspension,
Conscription Studies, Q Methodology.
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چکیده
خدمت نظاموظیفه دغدغهای است که در سطح فردی برای جوانان و حتی خانوادههای آنها اهمیت
فراوانی دارد و به همین دلیل مطالعات متعددی به جنبههای مختلف خدمت نظاموظیفه پرداختهاند.
پرسش اصلی مقالۀ پیشرو این است که آیا دانشجویانی که در مقطع تحصیالت تکمیلی دارای معافیت
تحصیلی هستند ،برای تعلیق خدمت سربازی ،دورۀ تحصیل خود را طوالنیتر میسازند و به تعبیری،
ماندگاری بیشتری در دانشگاه تجربه میکنند .در پاسخ به این پرسش ،فهم آرایههای ذهنی پسران دارای
معافیت تحصیلی مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران ،درخصوص مسئلۀ ماندگاری در دانشگاه
بررسی شد .بر همین اساس ،با بهرهگیری از روششناسی کیو و با اخذ  48گزاره از تاالر گفتمان مرتبط با
موضوع و گردآوری داده 119 ،مشارکتکننده از جامعۀ آماری پسران تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران،
مطالعۀ اجرایی شدند .تحلیل نظرات مشارکتکنندگان با استفاده از تکنیک تحلیلعاملی ،هشت عامل
نهایی را مشخص ساخت .هریک از این هشت ذهنیت ،ناظر بر درک خاصی از پدیدۀ ماندگاری در
دانشگاه در ارتباط با تعلیق خدمت نظاموظیفه هستند که بهطور عمیق بررسی شدهاند .کفۀ ترازو از منظر
کمی بهسمت «تعلیقکنندگان» سنگینی میکند .این گروه از عاملها هرکدام بهنحوی تالش میکنند تا از
طریق ماندگاری در نظام آموزش عالی ،خدمت را به حالت تعلیق دربیاورند .گروه دیگر عاملها
(دانشگاهیان بیزار از خدمت و مهارتآموزان خدمتگریز) ،عالقۀ خود به دانشگاه را نشان دادند ،اما
همچنان در بیزاری از سربازی ،با گروه اول توافق نظر دارند .در این میان ،عامل «دانشگاهیان
آمادهبهخدمت» عاملی متمایز است که نشاندهندۀ گرایش نسبی به هردو محیط است و عامل
«عافیتطلبان» نیز رویکردی منفعتطلب را به هردو محیط نشان میدهد .آرایههای ذهنی بهدستآمده در
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این بررسی نشان داد سیاستهای خدمت نظاموظیفه در ایران برای دانشجویان اثر فراگیر نداشته است و
عدهای تالش میکنند تا از مسیرهای ممکن ،انجام آن را به تعلیق دربیاورند.
واژههای کلیدی :تعلیق سربازی ،روششناسی کیو ،ماندگاری در دانشگاه ،مطالعات سربازی.

مقدمه و طرح مسئله
خدمت نظاموظیفه دغدغهای است که در سطح فردی برای جوانان و حتی خانوادههای آنها
اهمیت فراوانی دارد .به همین علت مطالعات متعددی به جنبههای مختلف خدمت نظاموظیفه از
منظر پزشکی ،روانی ،حقوقی و اجتماعی پرداختهاند ،اما پرسشهای مختلفی دربارۀ نظاموظیفه
مطرح است و نکات بسیاری در این زمینه وجود دارد که هنوز نیاز به پژوهش دارد؛ مسائلی که
در سطح کالن (برای دولت ،جامعه و نظام اقتصادی) و سطح خرد (برای سربازان ،خانوادههای
سربازان و افراد مرتبط) قابلطرح هستند .درعینحال از حیث موضوعی نیز برخی از منظر
پزشکی و تنکردشناسی 1به بیان مشکالت ناشی از نظاموظیفه پرداختهاند (جالینوجا 2و همکاران،
2011؛ موساس و همکاران2006 ،؛ فام ،3وینیک 4و استاور2009 ،5؛ طوسی1380 ،؛ برزین و
همکاران .)1386 ،برخی ،از منظر اقتصادی و تحلیل فایده-هزینه موضوع را مطالعه کردهاند
(ایمبنس و وندرکالو1995 ،؛ دری نوگورانی .)1380 ،تعداد محدودی نیز از منظر اجتماعی و
فرهنگی به این مسئله پرداختهاند (گونزالزکوئوا2000 ،6؛ کانلی 7و هیرویگ2012 ،8؛
علیحسینی ،مهدیان و ربیعینیا1394 ،؛ سیدی ،سیدی و صلواتیان.)1395 ،
در میان مسائل مختلفی که بهطور مستقیم و غیرمستقیم درمورد نظاموظیفه مطرح است ،از
یک مسئله به صورت مشخص غفلت شده و آن تعلیق سربازی است .به عبارت دیگر
بهتأخیرانداختن نظاموظیفه از طریق ماندگاری در نظام آموزش عالی موضوعی است که کمتر
بررسی شده است .در وهلۀ اول بهنظر میرسد هزینههای ناشی از ورود به نظاموظیفه و امکان
مواجهۀ پسران با مشکالت و مسائل ناشی از خدمت اجباری ،شماری از آنها را به این سمت
سوق میدهد که ورود خود به نظاموظیفه را بهنحوی به تأخیر بیندازند و سربازی خود را
هرچند بهصورت موقت ،به حالت تعلیق دربیاورند.
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2. Jallinoja
3. Pham
4. Vinick
5. Stover
6. Gonzalez-Cueva
7. Conley
8. Heerwig
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آمارها نشان میدهند طی دهههای اخیر ،گرایش جامعۀ ایران به حضور در دانشگاه افزایش
چشمگیری داشته است .برای فهم این گرایش شدید به حضور در دانشگاه ،الزم است اشاره
شود که در سال  ،1373تعداد کل پذیرفتهشدگان دانشگاههای وابسته به وزارت علوم 84،480
نفر بود؛ درحالیکه این رقم در سال  25( 1398سال بعد) ،به  3،182،989نفر رسیده است .به
عبارتی تعداد دانشجویان کشور طی سه دهۀ اخیر ،افزایشی تقریباً  37برابری داشته است .اگر
بررسیها با جزئیات بیشتری دنبال شود ،درمییابیم که تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشگاههای وابسته به وزارت علوم در سال  5044 ،1373نفر بود؛ درحالیکه این رقم در سال
 1398به  756،163نفر رسید که افزایشی  150برابری را نشان میدهد (مؤسسۀ پژوهش و
برنامهریزی آموزش عالی1374 ،؛  .)1399افزایش  37برابری تعداد دانشجویان طی سه دهه و
افزایش  150برابری دانشجویان تحصیالت تکمیلی در این دوران ،نمیتواند عادی قلمداد شود.
از هر چشماندازی که به آموزش عالی در ایران بنگریم ،این آمارها سؤالبرانگیز و مسئلهساز

1

هستند .همچنین براساس آمارهای رسمی منتشرشده ،در سال تحصیلی  1397-1396سهم مردان
دانشجو از تحصیالت تکمیلی  471،731نفر بوده که برابر با  53/26درصد از تعداد کل
دانشجویان تحصیالت تکمیلی است (مرکز آمار ایران .)1397 ،درخصوص عوامل مختلف
اثرگذار بر ماندگاری در نظام آموزش عالی ،پژوهشهایی انجام شده است و عواملی مانند انگیزۀ
شغلی ،فشار اجتماعی و سیاستهای انبساطی آموزش عالی بهعنوان عوامل تأثیرگذار شناسایی
شدهاند (مهدیزاده و هاشمی .)1398 ،این پژوهش مسئلۀ ماندگاری دانشجویان در آموزش
عالی را از حیث عامل تعلیق سربازی کاوش میکند .بهنظر میرسد دستکم برخی از
دانشجویان پسر تحصیالت تکمیلی ،بهخاطر تعلیق یا بهتأخیرانداختن خدمت سربازی ،به مقاطع
تکمیلی آموزش عالی وارد میشوند و به همین علت در دانشگاه ماندگار میشوند .پرسش
اصلی پژوهش حاضر آن است که آیا دانشجویان پسر تحصیالت تکمیلی بهخاطر تعلیق سربازی
در دانشگاه ماندگار شدهاند یا خیر.

پیشینة تجربی
پژوهشهای متعددی در حوزۀ سربازی صورت پذیرفته که در ادامه به مهمترین آنها اشاره میکنیم.
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1. problematic
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نیازی و شالچی ( )1392در پژوهشی با عنوان «شکلگیری نظاموظیفه در پیوند با پروژۀ
ملتسازی حکومت دورۀ پهلوی اول» نشان دادند شکلگیری نظاموظیفه و ارتش مدرن در ایران
مبتنی بر فرایند ملتسازی دو دورۀ پهلوی اول بوده است .یکی از نکاتی که آنها در ارتباط با
شکلگیری ارتش در ایران مسئلهزا مطرح کردند این بود که این رویداد تاریخی بدون دخالت
جامعۀ ایرانی شکل گرفته است .این ملتسازی اجباری موجب پیروزی رضاشاه بر قدرت
نظامی ایالت و قبایل شد.
سینائی و مسعودی ( )1391در پژوهشی با عنوان «جامعهپذیری و بازجامعهپذیری سیاسی
در نظاموظیفه :مطالعۀ نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد» ،خدمت نظاموظیفه را از منظر
جامعهپذیری سیاسی پسران مشمول بررسی کردند .آنها با بررسی نمونۀ  410نفری دانشجویان
پسر دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از روش پیمایش ،به این نتیجه رسیدند که بیشتر
دانشجویان با این مسئله که نظاموظیفه کارکردهای اجتماعی دارد موافقاند ،اما با اینکه
نظاموظیفه در سه سطح نظام ،مقامات و شناخت سیاسی دارای آثار و کارکردهایی در فرایند
جامعهپذیری سیاسی باشد ،مخالف هستند.
علیحسینی ،مهدیان و ربیعینیا ( )1394در «بررسی تأثیرگذاری دورۀ آموزشی سربازی در
مرکز  01ارتش بر شاخصهای همبستگی اجتماعی» ،با استفاده از روش پیمایش 220 ،نمونه از
سربازان مرکز  01ارتش نیروی زمینی را از نظر تأثیرگذاری دورۀ آموزشی سربازی بر شاخص
همبستگی اجتماعی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که دورۀ سربازی تأثیری در افزایش
برخی مؤلفههای همبستگی اجتماعی از قبیل تعهد و مسئولیتپذیری اجتماعی ،احساس کنترل و
نظارت از سوی جامعه ،انتظار سودمندی و حمایت فرد از جامعه ،اعتماد اجتماعی و اجماع یا
توافق ندارد.
سینائی ( )1394در «بررسی نگرش دانشجویان به نظاموظیفه ،مطالعۀ موردی :دانشجویان
دانشگاه فردوسی مشهد» با استفاده از روش پیمایش ،دانشجویان مذکر دانشگاه فردوسی مشهد
در تمام رشتهها و تمام مقاطع را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که دانشجویان خواستار
کاهش مدت خدمت و دورۀ آموزشی ،افزایش تسهیالت و درنظرگرفتن انواع خدمات جایگزین
هستند .آنها از وضعیت کنونی ارتباط خدمت وظیفه با رشتۀ تحصیلی ،حفظ منزلت خود در
دورۀ خدمت ،قوانین نظاموظیفه و معافیتهای موجود ،ناراضی و خواهان کاهش مدت خدمت،
متناسب با افزایش سطح تحصیالت هستند.
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روسو و آموندسن ( )1995در پژوهشی طولی با عنوان «سوءمصرف الکل و خودکشی:
مطالعهای چهلساله در باب سربازان وظیفه» ،چهل هزار سرباز نروژی را از منظر مصرف الکل و
خودکشی بررسی کردند .بهنظر آنها مصرف الکل ،شانس سربازان برای خودکشی را بهطرز
معناداری افزایش میدهد .درواقع سربازانی که در طول دورۀ خدمت خود ،بنا به دسترسی بیشتر
به الکل یا شرایط زمینهساز مصرف الکل ،بیشتر به مصرف یا سوءمصرف الکل روی میآورند،
احتمال بیشتری برای انجام خودکشی دارند .اساساً خدمت سربازی از این حیث ،زمینهساز
افزایش آمار خودکشی در سربازان است.
فام ،وینیک و استوور ( )2009در پژوهش «بازگشت به خانه :نیروهای وظیفه ،بازپیوند و
وضعیت سالمت اسرای سابق ارتش مقاومت لرد در اوگاندای شمالی» سربازوظیفههایی را که از
نبرد در اوگاندا بازگشته بودند ،بررسی کردند .نمونۀ آنها شامل  2875نفر بود .براساس نتایج
پژوهش ،یکسوم پاسخدهندگان تجربۀ اسارت و بیش از نیمی از آنها تجربۀ تروماتیک داشتند.
بهنظر آنها اسارت و سربازی اجباری شهروندان دو عاملی است که بر سالمت روانشناختی
شماری از شهروندان اوگاندای شمالی تأثیر مخرب داشته است.
ایمبنس و فن در کالو ( )1995در پژوهش «ارزیابی هزینۀ نظاموظیفه در هلند» ،تأثیر خدمت
نظامی را بر درآمدهای زندگی آتی سربازان سنجیدند .براساس یافتههای آنان ،سربازانی که
خدمت نظامی داشتهاند ،در مقایسه با سایر همنسلهایشان که به خدمت سربازی نپرداختهاند،
بهصورت میانگین درآمدشان  5درصد کمتر است .این مسئله نشان داد خدمت نظامی میتواند
در زندگی آتی سربازان بار اقتصادی ایجاد کند .این موضوع میتواند ناشی از دستنیافتن به
موقعیتهای کاری پس از انجام خدمت سربازی باشد.
جالینوجا و همکاران ( )2011در پژوهشی با عنوان «نگرشهای سربازان وظیفه به سالمت و
خوراک :تغییرات حین خدمت و همبستگی آن با تغذیه» نشان دادند عادات غذایی مردان در
خدمت سربازی دستخوش تغییرات معناداری میشود .سربازان وظیفه به هنگام خدمت سربازی،
غذا را پاداشی برای تالشهای خود درنظر میگیرند و میل بیشتری به غذاهای شیرین و چرب
پیدا میکنند .نتایج پژوهش آنها که نمونهای  1430نفری از سربازان وظیفۀ فنالندی را تحت
پوشش قرار داد ،نشاندهندۀ آن بود که خدمت سربازی موجب کاهش استانداردهای غذایی
سربازان و مصرف غذاهای پرخطر میشود.
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همانطور که مشاهده شد ،پژوهشهای تاریخی ،سیاسی ،جامعهشناختی ،روانشناختی و
پزشکی متعددی در حوزههای مختلف دربارۀ سربازی انجام شده است .پژوهش حاضر از آن رو
نوآورانه است که این امر را از منظر ارتباطی که با نهاد دانشگاه و مشخصاً ماندگاری در این نهاد
دارد ،بررسی میکند؛ موضوعی که تاکنون در هیچ پژوهش داخلی و خارجی به آن پرداخته
نشده است.

چارچوب مفهومی
کارکرد چارچوب مفهومی ،تعریف و تبیین مفاهیم اصلی تحقیق و نشاندادن روابطی است که
محقق بین این مفاهیم مفروض میداند .الزم است در ذیل این تعریف از چارچوب مفهومی،
ابتدا مفاهیم اصلی تحقیق تعریف و تبیین شود و سپس روابطی که میان آنها مفروض است،
نمایش داده شود.
برای تعریف مفاهیم اصلی پژوهش ،ابتدا باید به سراغ مفهوم تحلیل برویم .در مدخل
لغتنامۀ فلسفی کیمبریج ،تحلیل اینگونه تعریف شده است« :فرایند خردکردن مفاهیم ،گزارهها،
مجموعههای زبانی یا واقعیتها به عناصر بنیادین یا غاییشان» .روششناسان نیز با عنایت به
تعریف فلسفی مفهوم تحلیل ،آن را فرایند تقلیل دادهها به روایتی بینشبخش تعریف کردهاند که
پژوهشگر به کمک آن میتواند از دل دادههای عظیمی که در کار پژوهش بهدست میآورد به
الگویی دست یابد که برای خود و خوانندگان معنادار است (لوکنت و شنسول .)1999 ،در این
پژوهش ،تحلیل براساس تعریف اخیری که ارائه شد ،بهکار گرفته میشود.
درخصوص ماندگاری در نظام آموزش عالی باید تعریف انضمامی تر و عملیاتی تری ارائه
شود .منظور از ماندگاری ،آنچنان که بسیاری از فرهنگنامههای لغت نشان میدهند،
استمرارداشتن و باقی ماندن در موقعیتها است .در این زمینه ،ماندگاری در آموزش عالی،
به معنای استمرار و باقی ماندن در نظام آموزش عالی از طریق ادامۀ تحصیل در مقاطع
تحصیالت تکمیلی است .به عبارت دیگر به منظور ماندگاری در نظام آموزش عالی ،فرد باید
تحصیالت خود را پس از اتمام دورۀ کارشناسی یا کارشناسی ا رشد ،در مقاطع بعدی از جمله
کارشناسی ارشد و دکتری دنبال کند .از آنجا که تأکید این پژوهش بر تعلیق خدمت
نظام وظیفه است (که در ادامه ،از حیث مفهومی تعریف خواهد شد) ،دانشجویان پسری نیز که
پس از اتمام تحصیل در مقاطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد ،بنا به سالهای مجاز فراغت از
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تحصیل ،میان دو مقطع تحصیلی خود از نظر زمانی فاصله انداخته اند از ماندگاران در نظام
آموزش عالی بهحساب

می آیند.

سومین مفهوم مورد استفاده در این پژوهش ،تعلیق است .در لغتنامۀ فارسی معین ،تعلیق
بهمعنای آویختگی است و در لغتنامۀ فارسی دهخدا نیز آویزانکردن و معلقکردن معنا شده
است .تعلیق از واژۀ عربی «علَّق» مشتق شده که بهمعنای آویختن است .در این معنا ،تعلیق
بهمعنای آویختن یا معلقکردن آن چیز و در منظومۀ زبان و ادبیات فارسی ،معلقبودن چیزها یا
«پادرهوا» بودن آنها بهمعنای بالتکلیفی و سردرگمی است .در پژوهش حاضر ،مفهوم تعلیق
بهمعنای مصطلح و رایج آن نزد فارسیزبانان اشاره دارد که عبارت است از سپردن چیزها به
وضعیت نامعلوم .تعلیق خدمت نظاموظیفه بهمعنای بهتأخیرانداختن آن به وضعیت و مدتی
نامشخص است.
چهارمین مفهومی که در پژوهش حاضر بهکار رفته و اهمیت بسیار زیادی دارد ،مفهوم
خدمت نظاموظیفه است .بر این مفهوم ،در بخش پیشینۀ پژوهش بهصورت کامل از ابعاد مختلف
تأکید شد ،اما بهمنظور داشتن تعریفی مشخص از آن در جامعۀ مورد پژوهش ،میتوان به تعریف
قانون خدمت وظیفۀ عمومی که در سال  1363به تصویب رسیده ،رجوع کرد« :دفاع از استقالل
و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسالمی ایران و جان و مال و ناموس مردم ،وظیفۀ دینی و
ملی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه ،کلیۀ اتباع ذکور دولت جمهوری اسالمی ایران
مکلف به خدمت وظیفۀ عمومی برابر مقررات این قانون هستند و هیچ فرد مشمول خدمت
وظیفۀ عمومی را جز در موارد مصرح در این قانون ،نمیتوان از خدمت معاف کرد».
بهصورت کلی ،اتباع ذکور جمهوری اسالمی ایران ،پس از رسیدن به سن قانونی هجده
سال ،مکلف به خدمت در نهادهای نظامی و در صورت امتناع از انجام این کار ،از بسیاری از
خدمات عمومی محروم میشوند .یکی از مفاهیمی که در این پژوهش با آن سروکار بسیاری
خواهیم داشت ،معافیت تحصیلی است که به پسران ایرانی این امکان را میدهد که بعد از
هجدهسالگی ،با ادامۀ تحصیل در آموزش عالی ،انجام خدمت را به تأخیر بیندازند .بهصورت
کلی ،معافیت تحصیلی به وضعیتی میگویند که فرد پس از رسیدن به سن قانونی ،فعالیت
تحصیلی و آموزشی خود را در یکی از سه نهاد آموزش و پرورش (تا بیستسالگی) ،آموزش
عالی یا حوزۀ علمیه در داخل ایران یا در مراکز تأییدشدۀ خارج از کشور ادامه میدهد.
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آخرین مفهومی که در این پژوهش با آن سروکار داریم و بهنوعی یکی از سوژههای پژوهش
حاضر را تشکیل میدهد ،دانشجویان دانشگاه تهران هستند .منظور از دانشجویان دانشگاه تهران،
دانشجویان مذکری است که در حال طیکردن تحصیل خود در یکی از مقاطع تحصیالت
تکمیلی هستند و معافیت آنها از نوع تحصیلی است .از اینرو کلیۀ دانشجویان مؤنث و نیز
دانشجویان مذکری که دارای کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم (پزشکی ،کفالت و)...
هستند ،از موضوع پژوهش خارج شدند.
در پژوهشهای مبتنی بر روش کیو ،بهعلت اکتشافیبودن پژوهش ،استفاده از مدل مفهومی
ضرورتی نداشت و بر همین مبنا از ارائۀ مدل پرهیز میشود .بهصورت کلی تالش پژوهش
حاضر بر آن است که اثرگذاری تعلیق خدمت سربازی را در ماندگاری دانشجویان پسر
تحصیالت تکمیلی در دانشگاه بسنجد.

روششناسی تحقیق
این مطالعه با بررسی آرایههای ذهنی کنشگران درگیر با موضوع مورد بررسی از طریق روش
کیو ،به یک سنخشناسی دست یافت .با روش کیو میتوان به شناخت ذهنیتها ،نظرها ،عقیدهها
و نگرشهای افراد دست یافت .تفاوت اصلی روششناسی کیو با سایر روشهای تحقیق آن
است که کیو بهجای بررسی و مقایسۀ متغیرها ،افراد را بررسی و مقایسه میکند .روش کیو مبتنی
بر سه مرحلۀ اصلی است :الف) جمعآوری دادههای مربوط به مشارکتکنندگان در قالب
دستههای کیو1؛ ب) همبستگیگرفتن و تحلیلعاملی دستههای کیو و ج) تحلیل و تفسیر
عاملهای ظهوریافته (خوشگویانفرد1386 ،؛ سلطانی و محمدیان .)1395 ،آنچنانکه بسیاری از
متخصصان و پژوهشگران اشاره کردهاند ،روش کیو برای «مطالعۀ ذهنیت افراد است» (براون،2
 )6 :1980و از اینرو روش کیو ،روشی تفسیری است.
نمونهگیری روش کیو بدین صورت است که پژوهشگر پس از دستیابی به فضای گفتمانی یا
تاالر گفتمانی مرتبط با موضوع ،گزارههایی را بهعنوان نمونۀ کیو یا مجموعۀ کیو تهیه میکند.
این گزارهها میتوانند  20تا  100مورد باشند .گزارههای مرتبط با فضای گفتمان را میتوان از
روزنامهها ،فضای مجازی ،رسانهها ،مصاحبه با صاحبنظران و ادبیات موجود استخراج کرد.
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Q sorts
2. Brown
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پس از تهیۀ گزارهها ،آنها در اختیار تعدادی مشارکتکننده قرار میگیرند که از حیث حجم
کمتر از نمونههای تحقیق کمیاند و انتخاب آنها نیز به روش غیرتصادفی و هدفمند صورت
میگیرد (باشتاه2016 ،1؛ خوشگویانفرد.)1386 ،
پس از استخراج گزارهها در قالب فضای گفتمان ،این گزارهها به گزینههای کیو 2تبدیل
شدند .مجموعه گزینههای کیو را مجموعۀ کیو 3مینامند .درواقع ،در روششناسی کیو ،برخالف
روششناسی  ،Rنمونۀ محقق نه از میان افراد ،بلکه از میان گزارهها انتخاب میشوند و این
گزارهها که طی فرایند پاالیش به گزینههای کیو و سپس به مجموعۀ کیو تبدیل میشوند ،باید
معرف جامعۀ هدف باشند (داناییفرد و همکاران .)1392 ،در این پژوهش گزارههای مرتبط با
بحث تعلیق سربازی و ارتباط آن با ماندگاری در نظام آموزش عالی از رسانهها ،فضای مجازی،
گفتوگو با صاحبنظران و مطالعۀ ادبیات موجود استخراج شد .در ادامه ،جدول  1برای
جمعآوری دادهها قابلمشاهده است.
جدول  .1جدول کیو
+5

+4

+3

+2

+1

-1

0

-2

-3

-4

()2

-5

()2
()3

()3
()4

()4
()5

()5
()6

()6

()8
در جدول  ،2مجموعۀ کیو که شامل گزینههای کیو بهدستآمده از تاالر گفتمان است ،ارائه
شده است.

ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Bashatah
2 Q items
3 Q set
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جدول  .2گزارههای استخراجی
ردیف

گزاره

1

به نظر من حضور در دانشگاه ارتباطی به سربازی ندارد.

2

به نظر من افرادی که به کسب علم و دانش عالقه دارند ،وارد دانشگاه میشوند.

3

اولویت من برای حضور در دانشگاه ،کسب مهارت و علم است.

4

اگر به دانشگاه وارد نمیشدم ،بدون هیچ مشکلی خدمت سربازی را میگذراندم.

5
6
7
8

احتمال اینکه به خاطر انجام سربازی ،تحصیل خود را بیشتر از سایر دانشجویان طول بدهم ،وجود ندارد.
تالش میکنم تا در اسرع وقت تحصیالت خود را به اتمام برسانم.
پس از اتمام تحصیل اگر عالقهای به ادامۀ تحصیل نداشته باشم ،بدون تأخیر خدمت سربازی را انجام
خواهم داد.
از ابتدای تحصیل ،چندان به سربازی فکر نکردهام و سربازی نمیتواند اضطرابی در من ایجاد کند.
به نظرم اگر بخواهم بدون عالقه به کسب علم و دانش حضورم در دانشگاه را ادامه دهم ،در حق خود و
بقیه اجحاف کردهام.

9

دورۀ سربازی خلل چندانی به زندگی پسران وارد نمیکند.

10

دورۀ سربازی با اینکه دو سال از وقت پسران را میگیرد ،گذراندن آن میتواند تجربۀ خوبی باشد.

11

دورۀ سربازی ،زندگی بسیاری از پسران را هدفمند میکند و آنها را از بالتکلیفی نجات میدهد.

12

سربازان در جامعۀ ما منزلت اجتماعی مناسبی دارند و بسیاری از مردم به آنها احترام میگذارند.

13

در جامعۀ ما افرادی که کارت پایان خدمت داشته باشند ،از احترام بیشتری برخوردارند.

14

به نظرم تفاوت چندانی بین منزلت اجتماعی دانشجو و سرباز وجود ندارد.

15
16
17

حتی اگر امکان مالی پرداخت سنوات را داشته باشم ،تحصیل خود را بهخاطر نرفتن به سربازی به تأخیر
نمیاندازم.
بههیچ عنوان تحصیلم را به امید کسب معافیت کفالت یا سایر انواع معافیت به درازا نمیکشانم و این
مسئله را در شأن دانشجو و دانشگاه نمیبینم.
از اینکه به پدر و مادرم (یا سایر خویشاوندانم) فشار بیاورم تا بهنوعی امکان اخذ معافیت دائم را برای
من فراهم کنند ،بیزارم.
به نظرم پسران دانشجویی که برای اخذ معافیت دائم منتظر میمانند تا سن پدرشان به حد قانونی برسد و

18

به این خاطر تحصیالت خود را طوالنی میکنند یا تحصیالتشان را در مقاطع بعدی ادامه میدهند،
برخالف ماهیت دانشگاه عمل میکنند و سزاوار سرزنشاند.

19
20

خدمت سربازی نمیتواند مانع اشتغال پسران پس از اتمام تحصیل شود.
آسیبهای دوران سربازی که از رسانهها اخبار آن را میشنویم در نهادهای دیگر هم وجود دارند و
سربازی از این نظر چندان تفاوتی ندارد.
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ردیف

گزاره

21

عباراتی مانند «اسارت»« ،قفس»« ،اتالفکنندۀ عمر» و ...از نظر من توصیفکنندۀ سربازی نیستند.

22

مهارتهای فردی و اجتماعی افراد با گذراندن دورۀ سربازی افزایش پیدا میکند.

23

سربازی نمیتواند مانع از پیشرفت من در بحث تشکیل خانواده ،یافتن شغل یا پیشرفتهای اجتماعی
دیگری بشود.

24

اگر به رشتۀ تحصیلی و دانشگاهم عالقهای نداشتم ،حتماً بهجای تحصیل به خدمت سربازی میرفتم.

25

مسائل اجتماعی و روانی دوران سربازی به قدری زیاد است که از انجام خدمت سربازی هراس دارم.

26

بهنظرم بسیاری از دانشجویان پسر بهخاطر نرفتن به سربازی وارد دانشگاه میشوند.

27
28
29
30
31
32

اینکه به خاطر نرفتن به خدمت تحصیلم را طوالنی کنم ،چیز عجیبی نیست .بسیاری از پسران دانشجو نیز
چنین میکنند.
بهنظرم سربازی نمیتواند تأثیر مثبتی در زندگیام داشته باشد.
اگر پایاننامه یا رسالهام زودتر از موعد عرفی به اتمام برسد ،دفاعکردن از آن را به تعویق میاندازم تا
دیرتر به سربازی بروم.
بهنظرم دانشجویان پسر میتوانند برای روشنشدن تکلیف سربازیشان و استفاده از معافیتهای احتمالی
یا گذراندن پروژههای مرتبط با خدمت ،تا حد امکان از سنوات تحصیلیشان استفاده کنند.
یکی از مهمترین دالیل من برای ادامۀ تحصیل ،کسب شغل یا تشکیل خانواده است و به این خاطر که
خدمت سربازی من را از انجام این کار بازمیداشت ،از دانشگاه برای کسب معافیت تحصیلی استفاده کردم.
بهشخصه عالقهای به خدمت سربازی ندارم و هر شکلی از آن را سد راه خودم میدانم .پس به این خاطر
تالش میکنم تا درسم را در مقاطع باالتر دانشگاهی ادامه دهم.

33

بهنظرم سختیهای تحصیل در مقاطع تکمیلی ،کمتر از سختیهای گذراندن دورۀ سربازی است.

34

اگر دانشگاه معافیت تحصیلی در اختیارم نمیگذاشت ،تحصیالتم را در مقطع یا مقاطع قبلی به پایان میرساندم.

35

یکی از مهمترین مسائلی که فکر مرا به خود مشغول کرده ،رفتن به سربازی است.

36

انجام بسیاری از تکالیف دانشگاهی برایم ماللآور است ،اما آن را بهخاطر استفاده از معافیت تحصیلی
تحمل میکنم.

37

اگر دانشگاه و خدمت اجباری وجود نداشتند ،زندگی شادتر و بهتری داشتم.

38

اگر خدمت اجباری وجود نداشت ،میان تحصیل در مقاطع مختلف فاصله میانداختم.

39
40
41

بهنظرم تحصیل مداوم و مستمر عمل ماللآوری است و به همین خاطر اکنون در دانشگاه احساس
خستگی و بالتکلیفی میکنم.
سربازان فشار بسیار زیادی از نظر مالی تحمل میکنند .من در حال حاضر و در آیندۀ نزدیک نمیتوانم
چنین فشاری را متحمل شوم.
بسیاری از دانشجویان پسر متأهل و شاغلاند .اگر دانشگاه و معافیت تحصیلی نبود ،آنها تحت فشار
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ردیف

گزاره
بسیار شدیدی قرار میگرفتند.

42
43
44
45
46

دانشگاه و سربازی هر دو اتالفکنندۀ وقت پسراناند.
بورسیه یا دورههای تحصیلی خارج از کشور نیز گزینههای خوبی برای تمدید معافیت تحصیلیاند.
بهنظرم درس خواندن در خارج از کشور بسیار جذابتر از انجام خدمت سربازی است.
فرقی نمی کند که در ایران تحصیل کنم یا در خارج از کشور .به هر ترتیبی دلم میخواهد که بهجای
گذراندن دورۀ سربازی ،به ادامۀ تحصیل مشغول شوم.
بسیار امیدوارم که در آینده ،قوانین کشور درخصوص سربازی دستخوش تغییر شود و تا آن روز تحصیل
خودم را ادامه میدهم.
تحصیالت تکمیلی این امکان را به من میدهد که سربازیام را به شکل طرح یا پروژه انجام دهم و به
همین خاطر در این مقاطع به تحصیل میپردازم.

47

با تشکیل خانواده در حین تحصیل می توانم شرایط رفتن به سربازی در آینده را برای خودم تسهیل کنم.

48

اطرافیان و جامعه از من انتظار دارند درسم را ادامه دهم ،نه اینکه به خدمت بروم.

از آنجا که در روششناسی کیو ،نمونهگیری در گزارهها رخ میدهد و نه در بحث تعیین
افراد مشارکتکننده ،باید گفت انتخاب مشارکتکنندگان برای پژوهش ،مبتنی بر نمونهگیری
نظری بوده است (داناییفرد و همکاران .)1392 ،از آنجا که موضوع پژوهش از حیث پرداخت
بسیار بدیع و تازه بود ،حجم نسبتاً زیادی از مشارکتکنندگان برای اشباع نظری انتخاب شدند.
بر این اساس 119 ،نفر از دانشجویان پسر مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران که دارای
معافیت تحصیلی بودند ،بهعنوان مشارکتکننده برگزیده شدند .این دانشجویان ،در چهار رشتۀ
کلی علوم پایه ،فنی و مهندسی ،ادبیات و علوم انسانی ،و علوم پزشکی تحصیل میکردند .از
نظر سنی نیز تقریباً همۀ مشارکتکنندگان بین  22تا  35سال داشتند.
درخصوص اعتبار در روششناسی کیو باید گفت در بحث اعتبار محتوا در روششناسی
کیو ،فرض بر این است که دستهبندی کیو یا آرایههای کیو در هر عامل استخراجشده بهصورتی
باشد که گزارههای مجاور یک معنا یا منظور را برسانند .در ادامه ،تفسیر عاملها نشان میدهد
این مهم رخ داده است و گزینۀ کیوهای مجاور در هر دستهبندی کیوی عاملها بر موضوع یا
نکات مشابهی اشاره دارند و به عبارتی آنچه عاملها بیان میکنند ،تناقضی ندارد .دربارۀ اعتبار
صوری نیز رضایت مشارکتکنندگان از گزارهها مبنای کار بود .درواقع مشارکتکنندگان باید از
دامنۀ گزارهها رضایت داشتند و میتوانستند ذهنیت خود را از خالل گزارهها بیان کنند
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(خوشگویانفرد .)1386 ،درخصوص پایایی نیز باید گفت که هدف روششناسی کیو ،تعمیم
گزارهها است و نه تعمیم مشارکتکنندگان به کل جامعۀ مورد تحقیق؛ بنابراین پایایی به روشی
که در پژوهشهای آماری مطرح است ،در روششناسی کیو مطرح نیست .در روششناسی کیو،
پایایی آماری یا قابلیت تعمیم نتایج ،محلی از اعراب ندارد .در این روششناسی ،نتایج ،ذهنیت
خاص سوژهها را که عمل دستهبندی کیو انجام دادهاند ،مشخص میکند (نیکوالس.)2011 ،1

یافتهها
جدول  .3رشتة تحصیلی مشارکتکنندگان
رشته

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

فنی و مهندسی

23

19/3

19/3

19/3

علوم پایه

27

22/7

22/7

42

ادبیات و علوم انسانی

56

47/1

47/1

89/1

علوم پزشکی

13

10/9

10/9

100

کل

119

100

100

جدول  .4مقطع تحصیلی مشارکتکنندگان
مقطع

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

کارشناسی ارشد

73

61/3

61/3

61/3

دکتری

46

38/7

38/7

100

کل

119

100

100

پس از جمعآوری و استخراج دادهها از مشارکتکنندگان ،دادهها در محیط نرمافزار

SPSS

برای انجام محاسبات آماری وارد شد .در روششناسی کیو ،تحلیلعاملی ،اصلیترین تکنیک
آماری است .با استفاده از تکنیک تحلیلعاملی در بستر نرمافزار  ،SPSSمهمترین نتایجی که با
کار تحلیل روششناسی کیو مرتبط هستند ،ارائه خواهد شد .در این پژوهش ،از معیار «درصد
تجمعی واریانس» ،برای استخراج عامل ها استفاده شد .پژوهشگر با استفاده از این معیار ،کار
استخراج عاملها را تا جایی ادامه میدهد که  60درصد از واریانس کل متغیرها تبیین شد
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Nicholas
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(منصورفر .)301 :1397 ،درخصوص روش استخراج عاملها نیز از روش مؤلفههای اصلی و
برای چرخش عاملها نیز از روش واریماکس 1استفاده شد .در ادامه ،جدول کل واریانس
تبیینشده را مشاهده میکنیم.
جدول  .5کل واریانس تبیینشده
مقادیر ویژة اولیه
درصد
عامل

کل

تبیین
واریانس

درصد
تجمعی

مجموع مجذور بارهای

مجموع مجذور بارهای

مستخرج

چرخشیافته

درصد
کل

تبیین
واریانس

درصد
تجمعی

درصد
کل

درصد

تبیین
واریانس

تجمعی

1

38/768

32/593

32/593

38/786

32/593

32/593

17/529

14/730

14/730

2

7/347

6/174

38/767

7/347

6/174

38/767

15/239

12/806

27/536

3

6/387

5/367

44/134

6/387

5/367

44/134

11/458

9/629

37/164

4

5/128

4/309

48/443

5/128

4/309

48/443

7/839

6/587

43/751

5

4/513

3/793

52/235

4/513

3/793

52/235

7/119

5/983

49/734

6

3/910

3/286

55/521

3/910

3/286

55/521

5/215

4/382

54/116

7

3/514

2/953

58/474

3/514

2/953

58/474

4/367

3/670

57/786

8

3/355

2/819

61/294

3/355

2/819

61/294

4/174

3/508

61/294

براساس امتیازات عاملی و رتبهها میتوان هشت عامل استخراجشده را برحسب گزارههای
مد نظر پژوهش تفسیر و تحلیل کرد.

عامل اول :تعلیقکنندگان نسبی
عامل اول که «تعلیقکنندگان نسبی» نامیده شده ،ذهنیتش به تعلیق سربازی از طریق ماندگاری در
نظام آموزش عالی گرایش دارد ،اما این گرایش نسبی است .درواقع ذهنیت این عامل مبتنی بر
این ایده است که میتوان بدون داشتن انگیزههای تحصیلی و درگیری دانشگاهی به تحصیل در
مقاطع تحصیالت تکمیلی پرداخت تا امکان اخذ معافیت تحصیلی فراهم شود ( +5 :36 ،-5 :8و
 .)-4 :9درواقع ذهنیت این عامل ،به سربازی نگاهی منفی دارد ،اثرات مثبتی را برای گذراندن
این دوره قائل نیست ( -5 :10و  ،)+5 :25اما آن را مانند زندان و محلی نیز درک نمیکند که
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Varimax
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نتوان آن را بههیچعنوان تحمل کرد ( .)-4 :21از طرفی این عامل از فرصتهای موجود برای
استمرار معافیت تحصیلی و تعلیق سربازی استفاده میکند ( 27و .)+4 :26
پر واضح است که عامل اول ،پربسامدترین عامل و مهمترین عامل از منظر پوشش ذهنیت
مشارکتکنندگان است .از این نظر ،میتوان گفت گرایش ذهنی بیشتر مشارکتکنندگان با عامل
«تعلیقکنندگان نسبی» قرابت بیشتری دارد .این تعلیقکنندگان ،برخالف عامل سوم و دوم (که
بعدتر توضیح داده خواهد شد) ،مطلوبیت سربازی را در کمترین حد ممکن ابراز نکردهاند ،اما
مانند عامل سوم و ششم ،از دانشگاه نه بهعنوان محلی برای کسب علم و مشغولیت دانشگاهی،
بلکه بهمثابۀ فرصتی برای تعلیق سربازی بهره میگیرند.
جدول  .6امتیازهای عامل اول
)+5( 25
گزارههای دارای بیشترین نمره

)+4( 27
)+4( 26
)+4( 21
)-5( 10
)-5( 8

گزارههای دارای کمترین نمره

)-4( 1
)-4( 9
)-4( 11

عامل دوم :تعلیقکنندگان مشروط
عامل دوم که از حیث پوششدهی ذهنیت مشارکتکنندگان در رتبۀ دوم قرار میگیرند،
«تعلیقکنندگان مشروط» نامگذاری شدهاند .علت مشروطبودن عمل تعلیق نزد این عامل آن
است که علیرغم مطلوبیتنداشتن حداکثری خدمت سربازی نزد این عامل ( -5 :4 ،-5 :20و
 ،)-4 :25تعلیقکنندۀ مشروط از هر ابزاری برای تعلیق خدمت سربازی استفاده نمیکند (:17
 )+5و برای این تعلیق نیز شرایط خاصی مانند تشکیل خانواده یا یافتن شغل را در سر دارد (:31
 .)+5دربارۀ مجاری تعلیق سربازی این عامل باید گفت گزینۀ مرسومی مانند تعویق دفاع از
پایاننامه و رساله نقش مهمی دارد ( +4 :29و  )-4 :5و در کنار آن ،بورسیههای تحصیلی خارج
از کشور نیز جذابیت خاصی برای این عامل دارند (.)+4 :43
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درخصوص تعلیقکنندگان مشروط باید گفت این عامل نیز به تعلیق سربازی از طریق
روشهای مرسوم و حتی تحصیل خارج از کشور عالقه دارد و انگیزههایی نظیر تشکیل خانواده
یا یافتن شغل مناسب نیز در تعلیق خدمت برای آن وجود دارد ،اما این تعلیق نمیتواند با هر
وسیلهای مانند فشار به خانواده بهمنظور فراهمکردن امکان معافیت دائمی رخ دهد؛ امری که در
عامل سوم بهسهولت قابلمشاهده است .عالوه بر این درگیری دانشگاهی آنها تا حدودی از
عامل اول بیشتر است و آنها در دانشگاه کمتر احساس سردرگمی و بالتکلیفی میکنند.
جدول  .7امتیازهای عامل دوم
)+5( 17
)+5( 31
گزارههای دارای بیشترین نمره

)+4( 29
)+4( 43
)+4( 27
)-5( 20
)-5( 4

گزارههای دارای کمترین نمره

)-4( 5
)-4( 25
)-4( 15

عامل سوم :تعلیقکنندگان مطلق
عامل سوم که به آن عنوان «تعلیقکنندگان مطلق» داده شده ،یکی از عاملهایی است که ذهنیت
مشارکتکنندگان را در رادیکالترین صورت جمعبندی کرده است .مشارکتکنندگان همسوتر با این
عامل ،از خدمت سربازی تنفر دارند و آن را سد راه خود و مخل زندگیشان میبینند (:13 ،+5 :40
 +4 :32 ،-5و  .)-4 :7از طرفی ،آنها چندان مشغولیتی در دانشگاه ندارند ،در دانشگاه نیز احساس
شادمانی نمیکنند و بهدنبال کسب علم و معرفت در دانشگاه نیستند ( .)+5 :39آنها تقریباً از هر
کانالی برای تعلیق سربازی از طریق دانشگاه استفاده میکنند؛ چرا که دانشگاه برای آنها محلی برای
تعلیق سربازی است ( +4 :34 ،-5 :27و  .)-4 :26آنها عالوه بر اشکال مرسوم تعلیق سربازی مانند
استمرار تحصیل در مقاطع باالتر یا استمرار تحصیل در مقطع فعلی ،امیدوار هستند که در آینده نیز
قوانین سربازی تغییر کند و به این خاطر تحصیل خود را استمرار میدهند (.)+5 :45
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این عامل که شدیدترین گرایشها را از خود بروز میدهد ،حاوی نفرت شدیدی است که
برخی از مشارکتکنندگان به سربازی و دانشگاه از خود نشان میدهند .این عامل میتواند برای
هردو نهاد نظامی و دانشگاهی بازیگر خطرآفرینی باشد؛ چرا که به هیچکدام از این دو نهاد
عالقهای ندارند و اگر فشار خدمت اجباری وجود نداشته باشد ،احتماالً به تحصیل در دانشگاه
مشغول نمیشدند ،اما در شرایط فعلی که چنین اجباری وجود دارد ،تا جای ممکن خدمت
سربازی را از طریق استمرار تحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلی به تعویق میاندازند و بار
بسیار سنگینی را به دانشگاه تحمیل میکنند .در صورت ورود به نهادهای نظامی بهعنوان سرباز
نیز احتماالً صدماتی به نهادهای نظامی وارد میکنند .از اینرو بیشترین دغدغۀ سیاستگذاران
نظام آموزش عالی و سازمان نظاموظیفه باید توجه به این عامل باشد.
جدول  .8امتیازهای عامل سوم
)+5( 40
)+5( 39
گزارههای دارای بیشترین نمره

)+4( 32
)+4( 34
)+4( 45
)-5( 13
)-5( 27

گزارههای دارای کمترین نمره

)-4( 7
)-4( 18
)-4( 26

عامل چهارم :دانشگاهیان بیزار از خدمت
عامل چهارم یا همان «دانشگاهیان بیزار از خدمت» با سه عامل پیشین ،از حیث مشغولیت
دانشگاهی و عالقه به محیط دانشگاه تفاوت دارد .این عامل گرچه در بیزاری از خدمت سربازی
تفاوتی با عامل دوم و سوم ندارد ( -4 :21 ،-5 :11 ،-5 :10و  )+4 :28و در بیشترین حد نفرت
از سربازی قرار دارد ،برخالف سه عامل اول (بهویژه عامل اول و سوم) از دانشگاه بیزار نیست
و خود را در نظام دانشگاهی سردرگم و ناخرسند نمیبیند ( +4 :6 ،+4 :7و  .)-4 :36تنها عاملی
که میتواند در استمرار تحصیل این عامل مؤثر باشد ،استفاده از بورسیههای تحصیلی است و
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برخالف عاملهای پیشین ،احتماالً استفاده از این بورسیهها نیز بهخاطر عالقه به کسب علم رخ
میدهد ،نه صرفاً استمرار تحصیل برای تعلیق سربازی (.)+5 :43
در تفسیر این عامل باید گفت احتمال تعلیق سربازی از طریق ماندگاری در نظام آموزشی
عالی ،از سوی این عامل بسیار اندک است؛ چرا که مهمترین انگیزۀ این عامل برای ورود و
استمرار تحصیل در نظام آموزش عالی ،انگیزههای دانشگاهی و تحصیلی است .بااینحال،
علی رغم عالقۀ این گروه به دانشگاه ،بیزاری مفرطی از خدمت سربازی وجود دارد که در قالب
گزارهها بهخوبی مشاهده میشود .دانشگاهیان بیزار از خدمت چندان به سربازی فکر نمیکنند و
خدمت بر تحصیالتشان تأثیری ندارد ،اما جایی که صحبت از اتمام تحصیل و آغاز خدمت
میشود ،نفرت آنها از خدمت اجباری غیرقابلچشمپوشی است .عالوه بر این ،عالقۀ این عامل
به تحصیل خارج از کشور نیز چشمگیر است؛ عالقهای که ناشی از انگیزههای تحصیلی و
پیشرفت تحصیلی آنها است.
جدول  .9امتیازهای عامل چهارم
)+5( 5
)+5( 43
گزارههای دارای بیشترین نمره

)+4( 7
)+4( 28
)+4( 6
)-5( 10
)-5( 11

گزارههای دارای کمترین نمره

)-4( 21
)-4( 36
)-4( 12

عامل پنجم :مهارتآموزان خدمتگریز
عامل پنجم که انگیزههای اقتصادی و شغلی در آن بیشتر از هر عامل دیگری به چشم میخورد،
عنوان درخور «مهارتآموزان خدمتگریز» را به خود اختصاص میدهد .این عامل ،دانشگاه را
جز برای کسب علم و دانش و درنهایت یافتن شغلی مناسب پس از تحصیل نمیخواهد (،+5 :3
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 -4 :46 ،+4 :19و  .)-4 :36عامل پنجم ،مانند عامل پیشین ،دانشگاه را برای امکان معافیت
تحصیلیاش انتخاب نکرده و انگیزهاش از ورود و استمرار تحصیل در دانشگاه ،مهارتآموزی و
علماندوزی است .بااینحال ،این عامل برخالف عامل پیشین ،به دانشگاه بهعنوان وسیلهای برای
رسیدن به شغل بهتر و کسب مهارتها نگاه میکند .درخصوص نگاه به سربازی نیز تنفر و نگاه
منفی این عامل انکارناپذیر است ( +4 :32 ،-5 :21 ،+5 :25و  ،)+4 :28اما درست مانند عامل
پیشین ،این عامل نیز اجازه نمیدهد سایۀ ترسناک سربازی تأثیر چندانی بر حیات دانشگاهیاش
داشته باشد (.)-5 :7
از این عامل هم چیزی با عنوان تعلیق خدمت سربازی بروز نخواهد داد .مادامی که انگیزۀ
دانشجویان از ورود به دانشگاه و استمرار تحصیل در مقاطع تکمیلی انگیزههای تحصیلی و مهارتی
باشد ،تحصیلشان به هر شکلی از استمرار عامدانه یا تأخیر در تحصیل منجر نخواهد شد.
همانطور که دیدیم ،این عامل نمیخواهد از دانشگاه بهعنوان ابزاری برای تعلیق سربازی استفاده
کند و دانشگاه را بیشتر محلی برای کسب مهارتها و تأمینکنندۀ آیندۀ شغلی خویش میداند ،اما
از طرفی ،سایۀ سنگین سربازی بر این آیندۀ شغلی نیز تأثیرگذار است و احتماالً بیشترین نفرت این
عامل از سربازی ،بهخاطر همین اثرگذاری منفی خدمت سربازی بر حیات شغلی است.
جدول  .10امتیازهای عامل پنجم
)+5( 3
)+5( 25
گزارههای دارای بیشترین نمره

)+4( 32
)+4( 19
)+4( 28
)-5( 21
)-5( 7

گزارههای دارای کمترین نمره

)-4( 46
)-4( 36
)-4( 9
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عامل ششم :تعلیقکنندگان منفعل
عامل ششم که عنوان «تعلیقکنندگان منفعل» برای آن انتخاب شد ،یکی دیگر از عاملهایی است
که می توان از آن انتظار تعلیق سربازی داشت؛ تعلیقی که البته با تعلیق سه عامل اول تفاوتهایی
دارد .یکی از نکات جالبتوجهی که این عامل از خود نشان داده است ،ذهنیتش از سربازی
است .این عامل از یک طرف سربازی را مخل زندگی پسران یا مانعی بر سر راهشان در اشتغال
نمیداند ( +5 :19و  ،)+5 :9اما از طرفی دیگر ،خدمت را موضوعی مسئلهزا میداند و از انجام
آن هراس دارد ( .)+4 :25از طرفی انگیزۀ او برای ورود به دانشگاه هرچه باشد ،انگیزۀ تحصیلی
و مهارتی نیست ( -4 :24 ،-5 :3و  .)-4 :34این عامل تالش میکند با حضور در دانشگاه
خدمت سربازی را تعلیق کند ،اما نظرش درخصوص سربازی ،منفعالنه است و این انفعال
میتواند به سایر حوزههای زندگیاش نیز تسری پیدا کند .تعلیقکنندگان منفعل از آسانترین و
دردسترسترین روشها برای استمرار تحصیل و ماندگاری بهره میگیرد؛ راههایی مانند انتظار از
خانواده برای فراهمآوردن امکان معافیت دائم ،امید به تغییر سیاستهای کشور و استفاده از
سنوات مقطع جاری ( -4 :15 ،-5 :17 ،+4 :30و .)+4 :45
بهنظر میرسد این عامل نیز درگیر تعلیق سربازی خواهد شد ،تعلیقی که بههرروی ناشی از
انفعال دانشجویان در حیات دانشگاهی و خصوصی است .این عامل نظر مشخص و قاطعی
دربارۀ سربازی ندارد؛ مسئلهای که میتواند نگاه منفعل او به جریان زندگی را نشان دهد.
بااینحال ،این درک منفعل از سربازی موجب شده راههای سادۀ تعلیق سربازی برای این عامل
بهترین راه به نظر برسد .این عامل برخالف سه عامل اول ،برای تعلیق سربازی ،راههای دشوار
یا بنیانی را انتخاب نمیکند و در تالش است تا با سادهترین راهها نظیر استمرار تحصیل در
مقطع حاضر ،سربازی را معلق سازد .از منظر سیاستگذاران آموزش عالی ،حضور چنین
دانشجویانی بسیار پرهزینه خواهد بود؛ چرا که انفعال در بسیاری از موارد میتواند از نفرت
رادیکال برای نظام آموزش عالی مصیبتبارتر باشد.
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جدول  .11امتیازهای عامل ششم
)+5( 19
)+5( 9
گزارههای دارای بیشترین نمره

)+4( 30
)+4( 25
)+4( 45
)-5( 3
)-5( 17

گزارههای دارای کمترین نمره

)-4( 24
)-4( 34
)-4( 15

عامل هفتم :دانشگاهیان آمادهبهخدمت
عامل هفتم «دانشگاهیان آمادهبهخدمت» نامیده شده است .علت این نامگذاری از اینرو است که
این عامل دقیقاً در ضلع مقابل عاملهای اول ،دوم ،سوم و ششم قرار میگیرد .این عامل عالقۀ
بسیار زیادی به دانشگاه و فعالیتهای علمی دارد ( -5 :6 ،+5 :8و  .)+4 :3به سربازی نیز دید
نسبتاً مثبتی دارد و آن را بیفایده و مخل زندگی پسران نمیداند ( +5 :22و  .)-4 :28در ارتباط
با تحصیل خارج از کشور نیز ایده های این عامل به ذهنیت عامل چهارم نزدیکی بیشتری دارد و
هدف او از استفاده از بورسیهها یا طرحهای تحصیلی خارج از کشور ،کسب علم و مهارت
است ( .)+ 4 :43این عامل ارزش بسیاری برای منزلت دانشجویان و سربازان قائل است و معتقد
نیست سربازان و دانشجویان در جامعه بیارزشاند و منزلت اجتماعی ندارند ( .)-5 :14با همۀ
این تفاصیل ،از نظر این عامل ،قوانین مرتبط با سربازی میتواند دستخوش تغییر شود و سربازی
فرم بهتری پیدا کند ( .)+4 :45همۀ این موارد موجب میشود این عامل از تعلیق سربازی و
استمرار تحصیل برای تعلیق سربازی گریزان باشد ( -4 :29و .)-4 :34
دانشگاهیان آمادهبه خدمت ،با انگیزه و عالقۀ تحصیالت خود را دنبال میکنند و پس از
اتمام تحصیل نیز نسبتاً با عالقه و انگیزه به خدمت سربازی مشغول می شوند .این دانشجویان
عالقۀ زیادی به تحصیالت دانشگاهی دارند و به خدمت سربازی نیز بیعالقه نیستند.
بااین حال شکل حاضر سربازی را بهترین شکل نمی دانند و اگر انگیزه ای هرچند اندک برای
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استمرار تحص یل وجود داشته باشد ،انگیزۀ تغییر شکل سربازی برای رسیدن به بهترین شکل
است .این دانشگاهیان هر شکلی از تأخیر در تحصیل را که مخل تحصیل یک فرد دانشگاهی
باشد ،نمی پسندند و تالش می کنند با دوری از این اشکال تحصیلی بتوانند بهترین عملکرد را
از خود در محیط دانشگاه ب روز دهند .از منظر سیاست گذاران آموزش عالی و نظاموظیفه،
بهترین عامل باید دانشگاهیان آمادهبه خدمت باشد؛ چرا که این عامل ،در محیط دانشگاهی
بهترین خود را بروز می دهد و در خدمت نیز تا جای ممکن سازگار خواهد بود و مشکلساز
نخواهد شد.
جدول  .12امتیازهای عامل هفتم
)+5( 8
)+5( 22
گزارههای دارای بیشترین نمره

)+4( 43
)+4( 3
)+4( 45
)-5( 14
)-5( 6

گزارههای دارای کمترین نمره

)-4( 28
)-4( 29
)-4( 34

عامل هشتم :عافیتطلبان
عامل هشتم و آخرین عامل «عافیتطلبان» نامگذاری شدهاند .تا آنجا که به این عامل مربوط
میشود ،سربازی تا جایی پسندیده است که بتواند نتایج مطلوبی را نظیر کارت پایان خدمت به
همراه بیاورد و به سربازان مهارتهایی اضافه کند ( +4 :22 ،+5 :13و  )+4 :12در غیر این
صورت ،سربازی از نظر آنها با عاملهای پیشین ،بهجز عامل هفتم ،هیچ تفاوتی ندارد و
میتواند مخل زندگی پسران باشد ( .)-4 :20درخصوص حیات دانشگاهی این عامل باید گفت
هدف آنها از ورود به دانشگاه استمرار تحصیل برای تعلیق سربازی نیست (،)-4 :34
درعینحال انگیزۀ آنها برای استمرار تحصیل نیز انگیزۀ علمی و مهارتی نیز نیست ( -5 :24و
 .)-4 :8نگاه آنها به دانشجویان که دنبال تعلیق سربازی هستند ،نگاه مثبتی است (.)-5 :18
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بااینحال ،آنها تفاوت ارزشی خاصی میان دانشجو و سرباز نمیبینند ( )+5 :14و به همین
خاطر هم ترجیح میدهند تا زمان حضور در دانشگاه از فرصتهای حضور در این محیط
(فرصتهایی نظیر امکان گسترش شبکۀ روابط اجتماعی یا فرصتهایی ازایندست) بهرهمند
شوند و پس از اتمام تحصیل نیز برای کسب مزایای سربازی ،به خدمت مشغول شوند.
از عامل هشتم نمیتوان انتظار تعلیق سربازی داشت؛ چرا که این عامل برای بهرهمندی از
مزایای سربازی ترجیح میدهد در جایی که دانشگاه نمیتواند نیازهای او را برآورده کند
(نیازهایی که شاید ناشی از فشار اجتماعی برای حضور در دانشگاه و کسب منزلت دانشگاهی
باشد) ،از سربازی برای ادامۀ زندگی استفاده کند .این عامل ،علیرغم سازگاری در هردو محیط
دانشگاهی و نظامی ،احتماالً سرسپردگی خاصی به هیچیک از آنها ندارد و صرفاً برای ارضای
نیازهایش به این دو محیط وارد شود.
جدول  .13امتیازهای عامل هشتم
)+5( 13
)+5( 14
گزارههای دارای بیشترین نمره

)+4( 12
)+4( 22
)+4( 37
)-5( 18
)-5( 24

گزارههای دارای کمترین نمره

)-4( 34
)-4( 8
)-4( 20

بحث و نتیجهگیری
در بخش نتایج دیدیم که از هشت عامل استخراجشده ،مشخصاً چهار عامل به تعلیق سربازی از
طریق ماندگار در آموزش عالی گرایش داشتند .این گرایش که در میان هر عامل ،بهصورت
متفاوتی بروز و ظهور داشت ،نشاندهندۀ آن است که بخش مهمی از دانشجویان پسر دانشگاه
تهران که در مقاطع تحصیالت تکمیلی مشغول به تحصیل هستند ،تالش میکنند تا با استمرار
تحصیل و استفاده از کانالهای مختلف ،خود را به حالت تعلیق دربیاورند .در میان عاملها،
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مشخصاً دو عامل برای کسب علم و مهارت وارد دانشگاه شدهاند و علیرغم نگاه منفی به
سربازی ،تمایلی به تعلیق آن ندارند .یکی از عاملهای استخراجشده نیز برخالف شش عامل
پیشین ،نه تنها به دانشگاه و کسب علم که به مقولۀ سربازی نیز نگاه مثبتی دارد و آن را پدیدهای
دارای ارزش تلقی میکند ،بلکه نگاه منفعتطلبانهای به دانشگاه و سربازی دارد و تالش میکند
تا از مواهب و امکاناتی که هردو نهاد در اختیار او قرار میدهند ،بهرهمند شود.
خالصه آنکه در پژوهش حاضر با بررسی آرایههای ذهنی دانشجویان دانشگاه تهران
درخصوص مسئلۀ تعلیق سربازی به این نتیجه رسیدیم که سربازی از منظر بسیاری از
دانشجویان ،پدیدهای منفی تلقی میشود .با اینکه در روششناسی کیو نمیتوان دادههای
بهدستآمده از نظرات مشارکتکنندگان را به کل جامعۀ مشارکتکنندگان تعمیم داد ،نظراتی که
دانشجویان در این پژوهش مطرح کردند ،حاوی نکات بسیار مهمی درخصوص سیاستگذاری
سربازی در ایران بود .نهاد نظاموظیفه به شیوهای که اکنون وجود دارد ،نمیتواند نظر مثبت
دانشجویان را به خود جلب کند و آنها با انجام آن ،زاویهای معنادار دارند .از منظر این پژوهش،
راه و روشی که پسران دانشجو برای گریز از سربازی انتخاب کردند ،تعلیق سربازی از طریق
کانالهایی مانند افزایش سنوات ،تأخیر در دفاع از پایاننامه یا رساله ،استفاده از بورسیههای
تحصیلی ،فشار به خانواده و مواردی بود که تنها از طریق ماندگارشدن در آموزش عالی میسر
میشد .این گرایش دانشجویان به ماندگاری در آموزش عالی عالوه بر فشارهایی که به آنها و
خانوادههایشان وارد میکرد ،ضربات و لطمههای بسیاری به نهاد آموزش عالی نیز وارد میآورد؛
چرا که تعلیقکنندگان سربازی معموالً عالقهای به کسب علم و مهارت در دانشگاه ندارند و
مباحث درسی و دانشگاهی را کسالتبار تلقی میکنند .قطعاً تغییر نگاههای سیاستگذاران به
سربازی میتواند تأثیر مثبتی در حیات اجتماعی و فردی بسیاری از خانوادههای ایرانی داشته
باشد .یکی از پیامدهای بسیار مهم تعلیق سربازی از طریق ماندگاری در دانشگاه ،ناسازی در
میدان دانشگاه و بیگانگی دانشگاهی است (فیروزجائیان و همکاران .)1396 ،از این منظر،
دانشجویان از فرایند یادگیری جدا میافتند و احساس منزویبودن را در دانشگاه تجربه میکنند.
ماندگاری در آموزش عالی بدون داشتن علقۀ تحصیلی ،احتماالً به بیگانگی دانشگاهی و ناسازی
در میدان دانشگاه میانجامد؛ موضوعی که برای آموزش عالی و دانشجویان بسیار زیانبار
خواهد بود.
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ضرورت تغییر شکل کنونی نظاموظیفه در ایران یکی از موضوعاتی است که باید بر آن
تأکید کرد .نمونۀ مورد مطالعه در این پژوهش ،شکل کنونی نظاموظیفه را مطلوب نمیدید.
همانطور که کلور و سگال ( )2012درمورد ایاالتمتحده اشاره کردند ،گذار از سربازی اجباری
به ارتش کامالً داوطلب که در سال  1973اتفاق افتاد ،ایاالتمتحده را بهسوی داشتن یک ارتش
حرفهای و ارزشمندتر سوق داد .ارتش آمریکا به ارتشی حرفهایتر بدل شد که برای جامعه
کارایی بیشتری داشت .نیروی تماماً داوطلب ،نیروی گرانبهاتری است .بهکاربستن این نیروها
مستلزم پرداخت حقوق بیشتر ،مسکن بهتر ،مزایای پزشکی و مستمری بهتر است .در کل
میتوان گفت هزینههای سیاسی و اجتماعی تغییر از خدمت اجباری به خدمت داوطلبانه،
تغییری پرهزینه ،اما مثمرثمر بود .بهنظر میرسد با توجه به نتایج به پژوهش ،ما در ایران نیز باید
دربارۀ تغییر سربازی هوشیاری به خرج دهیم و هزینههای آن برای جامعه را کاهش دهیم .قطعاً
افزایش وضعیت رفاهی سربازان ،مهارتمحورشدن و تخصصیشدن دورۀ سربازی و سایر
تغییراتی که میتواند به کارآمدی بیشتر نظاموظیفه بینجامد ،در کوتاهمدت تأثیرگذار خواهد بود،
اما در بازۀ زمانی بلندمدت باید به فکر تغییرات اساسیتری دربارۀ نظاموظیفه بود.
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