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چكيده
پژوهش حاضر بر آن اســت تا عوامل شــخصيتي مؤثر بر انضباط اجتماعى را با توجه به پايبندي مذهبي در 

بين شهروندان تهرانى با استفاده از روش توصيفي مورد بررسي قرار دهد. 
5 سال شهر تهران است. در اين تحقيق 375 نفر از  8جامعه آماري تحقيق شــامل كليه شــهروندان بالغ باالي 18

افراد باالي 18 سال (منطقه 3) شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند. 
نتيجة پژوهش نشــان داد هر چه افراد اجتماعي تر و سازگارتر باشند انضباط  پذيرتر مي شوند و عامل مذهب 
مي تواند تاثير معناداري بر رابطه اين دو عامل ايفا نمايد. نتايج نشــان داد كســاني كه داراي ناپايبندي به ويژه 
دوســوگرايي مذهبي هســتند و در زمينه پايبندي هاى مذهبي هنوز به ثبات الزم نرســيده اند، در زمينه انضباط 
اجتماعي احتماال آسيب پذيرترند. اين افراد در زمينه عواملي كه به سالمت رواني و ثبات هيجاني مربوط است 

داراي مشكل هستند.

واژه هاى كليدى:
انضباط اجتماعى، عوامل شخصيت، پايبندى مذهبى، عوامل مرتبه دوم 

بررسى رابطه ميان عوامل شخصيتي و ميزان انضباط اجتماعي
با توجه به پايبندي مذهبي

دكتر كاظم رسول زاده طباطبايى1
نرگس عبدى2

1- دكتراى روانشناسى بالينى از دانشگاه تهران 
2- كارشناس ارشد روانشناسى از دانشگاه تربيت مدرس و كارشناس ارشد اداره كل مطالعات معاونت اجتماعى ناجا
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مقدمه
مطالعه رفتار انســانى و مســائل مربوط به آن از پيچيده ترين موضوعات در حيات بشــرى 
محسوب مى گردد. اين موضوع از جنبه هاى مختلف جامعه شناختى و روانشناختى قابل مطالعه 
و ارزيابى مى باشــد.در اين ارتباط دو مفهوم مى بايست مورد توجه قرار گـيرد: «ويژگى هاى 

شخصيتي» و «انضباط اجتماعى».
در برخى پژوهش هاى صورت گرفته در داخل و خارج كشور، براي سنجش ميزان انضباط 
اجتماعي مردم بر معناي دروني ســاختن هنجارها يا شــيوه   هاي عمل تأكيد شــده است و در 
بحــث «نظــم و انضباط اجتماعي» و «تقويــت روحيه قانون گرايي» نقــش عوامل اجتماعي و 

شخصيتي مورد توجه قرار گرفته است. 
با توجه به اينكه نيروى انتظامى از جمله ســازمان هايى اســت كه بيشــترين ســطح تماس و 
ارتبــاط با مــردم را دارد و از طرفي رعايت قوانين و مقــررات از طريق اجراى طرح هايى كه 
هدف آن توســعه «انضباط اجتماعى» اســت، به منظــور افزايش رفتارهــاى مثبت و كاهش 
رفتارهــاى منفى اجتماعــى در جهت نهادينه ســازى انضباط اجتماعى در شــهروندان، حائز 
اهميت فراوان مي باشــد، لذا مطالعه در اين زمينه و توجه به ويژگي هاي روانشناختي با تأكيد 
بر ويژگي هاي شــخصيتي افراد در كنار توجه بــه روش هاى الزام آور و يا بازدارنده مى تواند 
اثربخشى وكارآمدى روش هاى اجرايى را به ويژه در تعامل با مردم افزايش بخشد. اين تحقيق 

نيز با توجه به اهميت موضوع طراحى و اجرا شده است.

بيان مسأله
رعايــت «نظم1» و «انضباط اجتماعى2»، يكــى از مهمترين عوامل ايجاد ثبات و پايدارى هر 
نظام و جامعه يا در ســطح ميانى، هر سازمان و گروه اســت. اگر نظم و ثبات در مجموعه اى 
وجود نداشته باشد و تكليف و وظيفه هر كس مشخص نباشد يا به آن عمل نكند، به هيچ وجه 
نمي توان انتظار داشــت كه آن مجموعه، به اهداف تعيين شــده خود دست پيدا كند و بتواند 

ثبات و دوام خود را حفظ نمايد (گالبرايت،1371).
اعضاى جامعه پس از مشــخص شــدن و تعيين هنجارها و ضابطه هاى اجتماعى كه توسط 

1- Order
2- Social discipline
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فرايند نهادمندى صورت مى گيرد، از طريق فرايند اجتماعى شدن، الگوها و شيوه هاى رفتارى 
را فرا گرفته، شخصيتى كسب كرده و براى ايفاى نقش در جامعه آماده مى شوند. در صورتى 
كه فرايند اجتماعى شدن به صورت موفقيت آميزى صورت پذيرد، بر اساس همنوايى عمقى 
افــراد، هنجارهــا و ضابطه ها مورد قبول باطنــى قرار گرفته و در نتيجه، ايــن هنجارها درونى 
مى شوند. بر اين اســاس به ميزان پايبندى افراد به هنجارها و ضابطه هاى درونى شده، انضباط 

اجتماعى اطالق مى شود (صاحب زاده، 1378). 
فراتــر از ســطوح تعريفي و در مقام تبييــن، از ديدگاه هاي مختلف مي تــوان حوزه نظم و 
انضباط اجتماعي و يا قانون پذيري را مورد توجه قرار داد. از ديدگاه نظريه پردازان اجتماعي، 
اگر نظم و ثبات در مجموعه اي وجود نداشــته باشد، نبايد انتظار داشت آن اجتماع به اهداف 
خود برسد. هابز1 (1962) مي گويد: ميل به صيانت نفس ، انسان را وادار مي كند كه به قرارداد 

اجتماعي تن دهد و نظم را به اجبار رعايت كند (توسلي، 1375).
 اما پارســونز2 (1937) در تبيين دليل پذيرش ارزش ها از ســوي اعضاي جامعه و پيروي از 
هنجارها مي گويد: دليل اين امر آن است كه افراد هنجارها و ارزش ها را دروني مي كنند و از 
اين طريق، آنها جزء اعتقادات دروني، امتيازات شخصي و انتظارات افراد از يكديگر مي شود 

(توسلي، 1375). 
در ارتباط ميان اين مفاهيم با مأموريت  نيروهاى پليس مي توان گفت رعايت قوانين و مقررات 
انتظامى و ترافيكى يا به عبارتى «انضباط اجتماعى» كه ناجا از طريق اجراي طرح هاي مختلف 
به دنبال تحقق آن مي باشــد به عنوان مجموعه پيچيده اى از رفتارهاى اجتماعى شــهروندان از 
ايــن قواعد پيروي مي كند. لذا به منظور اجــراى برنامه هايى با هدف افزايش رفتارهاى مثبت 
و كاهش رفتارهاى منفى اجتماعى در جهت نهادينه ســازى انضباط اجتماعى در شهروندان، 
عالوه بر توجه به روش هاى الزام آور و يا بازدارنده انتظامى، توجه به ويژگي هاي روانشناختي 
با تأكيد بر ويژگي هاي شــخصيتي افراد مى تواند اثربخشى و كارآمدى روش هاى اجرايى را 

افزايش بخشد.
 از طرفــى يكــى از مهمترين محدوده هاى نظــرى در مطالعه شــخصيت، نظريه «رگه هاي 
شــخصيت» است. براســاس اين نظريه، شــخصيت افراد از خصوصيات و صفات گسترده اى 

1- Hobbes, T
2- Parsons, T
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تركيب يافته اســت. منظور از «رگه»، يك خصوصيت نســبتاً پايدار اســت كه باعث مى شود 
افراد به شــيوه هاى خاصى رفتار كنند. نظريه ويژگى هاى شــخصيت بــر تعيين و اندازه گيرى 

خصوصيات فردى شخصيت تمركز دارد.
«ريموند كتل»، يكى از نظريه پردازان رگه هاي شــخصيتي، تعداد رگه  هاى اصلى شخصيت 
6را بــا اســتفاده از روش آمــارى «تحليل عوامل» به 16 رگه شــخصيت كاهــش داد. به گفته 
6«كتل»، اين 16 ويژگى، منبع و منشــاء شــخصيت تمام انســان ها مى باشد. او همچنين يكى از 
6پركاربردترين آزمون هاى ارزيابى شــخصيت به نام پرسشــنامه 16 عامل شخصيتي را طراحى 
نمــود. «آيزنك1»،همچنين شــخصيت را داراي دو بعد : «درون گردى/ برون گردى2»، كه دو 
قطبي اســت و نورز گرايي كه يك قطبي است دانست (منصور،1387). «گوردون آلپورت3»، 
ويژگى هاى مختلف شخصيت را در سه سطح رده بندى نمود: «رگه هاي اصلى4»، «رگه هاي 

مركزى5»، «رگه هاي ثانويه6». 
«نظريه  كتل»، «نظريه آيزنك» و «نظريه آلپورت» موضوع پژوهش هاى بســيارى قرار گرفته 
و برخــى از نظريه پــردازان عقيده دارند كه كتل بر روى تعداد زيــادى ويژگى تمركز كرده 
اســت و آيزنك بر روى تعداد كمى. بر اســاس يافته هايي كه پيشتر به آن اشاره شد، به رغم 
اينكه مطالب زيادي در زمينه تأثير شــخصيت و مذهب بر ســالمت رواني و اجتماعي به ويژه 
در ايران منتشــر شــده اســت، اما رابطه  اين عوامل به لحاظ علمي بررسي و تبيين نشده اند، به 
خصوص اين نكته كه پايبندي مذهبي در تعامل با شــخصيت بــه چه ميزان مي تواند پايبندي 

افراد جامعه به رعايت قوانين را تبيين كند؟
بــا توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر بر آن اســت تا عوامل شــخصيتي مؤثر بر انضباط 
اجتماعى را با توجه به پايبندي مذهبي در بين شــهروندان تهرانى شناســايى كند و با توجه به 

سواالت موردنظر، موارد را  بررسي و ارزيابي نمايد.
1- عوامل شخصيتى و پايبندى مذهبى، چه نقشى در پيش بينى انضباط اجتماعى دارند؟

2- عوامل ارتباطي- اجتماعي شخصيت با انضباط اجتماعي چه رابطه اى دارند؟

1- Eysenck
2- introversion/extraversion
3- Allport, G.W
4- cardinal traits
5- central traits
6- secondary traits

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


169

3- بين ميزان پايبندي مذهبي و انضباط پذيري چه رابطه اى وجود دارد؟  
فــرض اساســي در اينجا اين اســت كه در درجــه اول احتماالً عوامل شــخصيتي بر ميزان 
انضباط پذيــري تأثير دارند، اما اين تأثير خود متأثــر از رابطه اين عوامل با مذهبي بودن افراد 

است.

ضرورت تحقيق
7طــرح انضباط اجتماعى به عنوان يكى از برنامه هاى پليس ايران از اواســط ســال 1387 با 
اهدافى از قبيل ايجاد بستر مناســب در جهت برقرارى نظم اجتماعى، افزايش احساس امنيت 

شهروندان و درونى سازى در دو محور انتظامى و ترافيكى به مورد اجرا گذارده شد.
از آنجــا كه رعايت محورهاى مــورد نظر در طرح انضباط اجتماعى از طرف شــهروندان 
در واقــع تابع مجموعه پيچيده اى از رفتارهاى اجتماعى مى باشــد، لذا عــدم توجه به علل و 
عوامل شــخصيتى و روانشــناختى در اين رفتارها و تأكيد صرف بر اعمال مهارهاى بيرونى با 
رويكرد انتظامى ممكن است باعث افزايش هزينه هاى اقتصادى و غير اقتصادى و ناكارآمدى 
اين طرح گردد. لذا پژوهش حاضر به منظور بررســى ارتباط جنبه هايى از عوامل شــخصيت 

شهروندان تهرانى با رفتارهاى مرتبط با انضباط اجتماعى طرح ريزى شده است. 
با توجه به اينكه در بررســي هاي صورت گرفته توســط محقق، در خصوص سنجش رابطة 
ميان انضباط اجتماعي و عوامل شــخصيتي هيچ پژوهشي مورد مشاهده قرار نگرفته لذا از اين 

منظر ضرورت انجام اين تحقيق بيش از پيش افزايش مي يابد.

اهداف تحقيق
با توجه به اين كه پژوهش اجتماعي مستلزم در نظر گرفتن مجموعه اي از اهداف با توجه به 

ويژگي پديده مورد بررسي مي باشد، تحقيق حاضر درصدد تحقق اهداف ذيل است:
• تعيين رابطه عوامل شخصيتي و ميزان پايبندي مذهبي با انضباط اجتماعى.

تعييــن رابطه ميان عوامل ارتباطي- اجتماعي شــخصيت (عامــل مرتبه دوم برون گرايي  ت•
درتست كتل) با انضباط اجتماعي.

تعيين رابطه ميان ميزان پايبندي مذهبي با انضباط اجتماعي. •
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فرضيه هاى تحقيق
با توجه به مباني نظري و پيشــينه تحقيق و در راستاي سؤال هاي پژوهشي فوق، فرضيه هاي

زير ارائه مي شود:
1- كســاني كه در زمينه عوامل شــخصيتي مربوط به اجتماعي بودن با تركيب خاص مانند 

عامل مرتبه دوم سازگارى، پرخاشگرى و تركيب نمرات عوامل:
A :ادوارخويي دربرابرگسيخته خويي •

E :سلطه گري دربرابراطاعت •
M :انتزاع گرايي در برابرناتواني در اخذ تصميم •

Q2 :خودكفايي دربرابرناتواني در اخذ تصميم •
L :گسيخته خويي پارانوياگونه در برابر در دسترس بودن اعتماد آميز گ•

F :سرزندگي در برابردل مردگي •
H:ادوارخويي متهورانه دربرابرگسيخته خويي اساسي •

نمره بااليي كســب مي كنند، در زمينه انضباط پذيري آســيب پذيرترند و نمره كمتري در
اين زمينه مي گيرند.

2- پايبندي مذهبي، عوامل اجتماعي شــخصيت را تحت تأثير قرار مي دهد (تركيب عوامل
فوق در افراد مذهبي و غير مذهبي متفاوت اســت و افراد مذهبي با تركيب شــخصيتي مشابه

انضباط پذيرترند). 
3- بين ميزان پايبندي مذهبي و ميزان انضباط اجتماعى رابطه مثبت وجود دارد.

تعاريف مفاهيم
تعريف انضباط1 ت•

انضباط در لغت به معناي ســامان گرفتن، نظم و تربيت، درســتي و عدم هرج و مرج است
 .(3561 :1377 ، (دهخدا، ج3

انضباط اجتماعي يك هنجار اجتماعي است كه براي تداوم زندگي اجتماعي و ايجاد نظم
اجتماعــي در جامعه پديــد مي آيد. وجود انضباط اجتماعي موجــب آرامش جامعه و محيط
كار و در نتيجــه موجــب افزايش بهره وري مي گردد. در واقع انضباط اجتماعي برخاســته از
1- discipline
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باورهــا و ارزش هاي اجتماعي هر جامعه و هر فرد اســت. باورهــا و ارزش هاي اجتماعي از 
روابط و مناسبات اجتماعي هر جامعه نشأت مي گيرد. هر قدر روابط و مناسبات اجتماعي بر 
اصول انساني و عدالت استوارتر باشد، انضباط اجتماعي در جامعه از سطح باالتري برخوردار 
مي شــود، بنابراين انضباط اجتماعي زماني در جامعه به بهترين اندازه مي رسد كه افراد جامعه 

احساس اجحاف نكنند و يا از مديريت سياسي جامعه فاصله نگيرند (نعيم آبادي، 1388). 
در ايجاد انضباط، فرايند اجتماعي شــدن بيشــترين سهم را داراســت. در جريان اجتماعي 
شــدن، افراد شــيوه هاي مورد توافق همگاني را فرا مي گيرند. هنگامي كــه هنجارها دروني 
شــوند، پايبندي به رعايت هنجارها به وجود مي آيد. از اين رو مي توان، انضباط اجتماعي را 

ميزان پايبندي افراد به هنجارهاي اجتماعي  تلقي كرد (گيدنز1، 1379). 
هنجارها، الگوهاي رفتاري هستند كه افراد اجتماع ملزم به پيروي از آن مى باشند. كاركرد 

عمده هنجارها، تنظيم روابط اجتماعي و برقراري نظم اجتماعي است. 

مكانيسم انضباط اجتماعى
   مكانيســم انضباط اجتماعى بدين صورت شكل مى گيرد كه افراد جامعه بعد از مشخص 
شدن هنجارها و ضابطه ها كه توسط فرآيند نهادمندى صورت مى گيرد. اگر فرآيند اجتماعى 
شــدن به صــورت موفقيت آميز انجــام پذيرد؛ افراد بر اســاس همنوايى عمقــى، هنجارها و 
ضابطه هــا را مــورد قبول باطنى قرار مى دهد و در نتيجه هنجارها و افراد درونى شــده و افراد 
بــا درونى كــردن هنجارها و ضابطه هاى يــك موقعيت آنها را به طــور خودانگيخته رعايت 
مى كننــد و نســبت به آنها پايبند مى شــوند. ديگر نه به خاطر ترس از تنبيــه و مجازات، بلكه 
بــه دليل نظارت درونى آنهــا را رعايت مى كنند. همان طور قبًال كه بيان شــد نظم اجتماعى 
عبارت اســت از پيروى از هنجارها و ضابطه ها كه بر اساس فرآيند همسازى و مهار اجتماعى 
صورت مى گيرد. در نظم اجتماعى به هيچ عنوان رضايت درونى نقشــى بر عهده ندارد، حال 
3آنكه اســاس انضباط اجتماعى بر محور رضايت درونى استوار است (اقليما، 1383). مكانيسم 

انضباط اجتماعى را  به صورت زير مى توان نمايش داد: 
انضباط اجتماعي  دروني كردن  همنوايي عمقي اجتماعي شدن نهادمندي  

2- Giddens, A.
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تعريف شخصيت 
در لغت نامه «وارن1» تعريف شــخصيت چنين آمده اســت: «شــخصيت به جنبه هاي عقلي، 
عاطفــي، انگيزشــي و فيزيولوژيكي يك فرد گفته مي شــود. به عبارت ديگــر، به مجموعه 
مؤلفه هايي كه انسان را سرپا نگه مي دارد، شخصيت گفته مي شود» (ماى لى و ربرتو2، 1985، 

به نقل از منصور، 1380).
«كتل3» در تعريف خود شــخصيت را از منظر آثار و كاربــرد آن مورد توجه قرار مي دهد و 
آن را چنين تعريف مي نمايد: «شخصيت چيزي است كه به ما اجازه مي دهد پيش بيني كنيم كه 
شخص در يك موقعيت معين چه خواهد كرد و يعني چه عملي از او ناشي خواهد شد» (همان). 
«كتل» شخصيت را چيزي كه اجازه پيش بيني رفتار شخص را در اوضاع و احوال معين به ما 
مي دهد، تعريف مي كند. «كتل» ســهم مهمى در توسعة روان شناسى صفات داشته و از اولين 
پيشــگامان استفاده از شــيوة «تحليل عاملى4» بود (كاور5 و شــير6، 1992، به نقل از رضوانى، 
1375). هدف كتل از مطالعة شــخصيت، پيش بينى رفتار اســت؛ يعنى پيش بينى آن چه كه 
يك فرد در پاسخ به يك موقعيت معين انجام خواهد داد (شولتز و شولتز،1381). در واقع او 
شخصيت را چيزي كه اجازه پيش بيني رفتار شخص را در اوضاع و احوال معين به ما مي دهد، 
تعريف مي كند. كتل با استفاده از روش  تحليل عوامل روي صفات عمقي و پايه اي شخصيت، 

توانست 16 صفت را شناسايي كند.

رويكرد صفات7
اين موقعيــت كه بر تفاوت هاي دائمي افراد تأكيد مي كنــد، همواره نقش مهمي در حيطه 
روان شناســي شخصيت بازي كرده است، همچنين اين خود در فردي كه با جامعه كثرت گرا 
به خوبي سازگار شده ممكن است به عنوان فلسفه ماهيت انسان ديده شود؛  (هجل و زيگلر8، 

 .(1992

1- Waren, H.
2- Meili, R. & Robertoux, P.
3- Cattel, R. B.
4- factor analysis
5- Cover, S.C. 
6- Scheier, F .M.
7- triat approach
8- Hjell,L.a&Ziegler,D.G

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


173

فرض اساسى رويكرد صفات اين است كه انسان داراى آمادگى هاى گسترده اى است كه
«صفت» نام دارد و به طرق خاصى به محرك ها پاســخ مى دهنــد. اگرچه تمام نظريه پردازان
صفات در مورد نحوة ايجاد صفاتى كه شخصيت انسان را مى سازد، با يكديگر متفاوتند، همة
آنها در اين امر توافق دارند كه رفتار انســان و شــخصيت وى را مى توان در سلسله مراتبى از

صفات سازمان دهى كرد (پروين و جان، 1381).

عوامل كلى اصلى يا مرتبه دوم1
هرچنــد الگوهاى عاملى، شــخصيت فرد را روشــن تر مى كند ولى گاهــى اوقات محقق 
مى خواهد شــناختى كلى از شــخصيت فرد به  دست آورد. در اين مواقع، تحليل عاملى بيشتر 
عوامل اوليه يا صفات زيربنايى محقق را به چيزى مى رســاند كه كتل به آن عوامل مرتبه دوم 

مى گويد. چنين تحليلى به طور كلى به هشت عامل كلى ختم مى شود كه عبارتند از:
درون گرايى/ برون گرايى: نمره پايين در اين بعد به اين معناست كه شخص دوست دارد  د•

وقتش را در تنهايى بگذراند و سرگرمى هاى انفرادى داشته باشد.
اضطراب كم/ اضطراب زياد: نمره كم در اين بعد نشــان مى دهد شــخص زياد نگران ا•

نيست و به راحتى ناراحت نمى شود. 
انعطاف پذيرى/ حساســيت عاطفى: نمره پايين نشــان مى دهد شخص پذيراى ديگران،  ا•
احساســات آنان و نظرات جديد اســت، اين گونه افراد اصوالً تحت تأثير عواطف شــان قرار

مى گيرند، آنها بيشتر افرادى موقر با عاليق فرهنگى و هنرى مى باشند. 
وابستگي/ استقالل: نمره پايين نشان مى دهد شخص با خواسته هاى ديگران كنار مى آيد و•
حتى اگر مجبور شــود روى خواســته خود پا بگذارد، اين گونه اشــخاص داراى شــخصيتى

متكى به گروه، منزوى و منفعل هستند. 
عدم خويشتن دارى/ خويشتن دارى: نمره كم نشانگر تكانشى بودن و كنترل نكردن رفتار ع•
خود است. اين افراد طبق ارزش هاى سايرين يا بر اساس احساس وظيفه عمل نمى كنند، آنها

ناسازگار بوده و از تغيير دادن قوانين دريغ ندارند. 
ســازگارى/ عدم ســازگارى: افرادى كه نمره پايين كســب مى كنند داراى رفتارهايى س•

هستند كه بر احتمال وجود اختالل عصبى داللت دارد. 

1- second-roder factor
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قدرت رهبرى باال/ قدرت رهبرى پايين: اشخاصى كه در اين عامل نمره پايين به دست  ق•
مى آورند اصوال فاقد عاليمى هستند كه به نوعى در رهبران يافت مى شود. 

خالقيــت بــاال/ خالقيت پايين: افرادى كه در اين عامل نمره پايين به دســت مى آورند،  خ•
اشخاصى با تفكر خشك و غيرخالق و عمل گرا مى باشند.

  
نقش ويژگي شخصيتي در انضباط اجتماعي 

انضباط اجتماعي از بعد روان شناســي، تابعي از شــخصيت فرد به شــمار مي آيد. برخي از 
ويژگى هاي شخصيتي مانند ناسازگاري، پرخاشگري، جامعه ستيزي، عدم مسئوليت پذيري يا 
كمي آن، فقدان يا كمى عالقه اجتماعي، خوي روان پريشي و... بر عدم رعايت نظم از سوي 
افراد تأثيرگذار اســت. در زمينه رابطه شــخصيت و رفتار فرد تحقيقات زيادى صورت گرفته 
اســت. براى مثال در تحقيقي كه ابراهيمي(1387) با عنوان مقايســه ويژگي هاي شــخصيتي 
مجرمين قاتل با مجرمين ساير جرايم انجام داد، مشخص شد كه روان آزردگي در افراد قاتل 
بيشتر از ساير جرايم بوده و بعد از آن به ترتيب معتادين، زنان رابطه دار، سارقين قرار داشتند.

آگاهــى از تأثير ويژگى هاى شــخصيتى افــراد بر انضباط اجتماعى و اين مســأله كه زمينه 
بروز رفتارهاى ضد اجتماعى و قانون شــكنانه در بعضى از افراد وجود دارد، مى توان از طريق 
آمــوزش و تربيت صحيح كودكان ونوجوانان، زمينه و بســتر الزم را براى انضباط اجتماعى 

فراهم آورد.

مذهب و نظم اجتماعى 
همان طور كه دوركيم1 و وبر2 گفته اند، مذهب الگويى براى نظم اجتماعى تدارك مى بيند

8(جان بزرگى، 1378). بنابراين مذهب واجد مؤلفه هاى مهمى براى سازش يافتگى انسان است. 
كســانى كه ارزش هاى مذهبى را بر ديگر ارزش ها ترجيح مى دهند از سازش يافتگى بيشتر و 

سالمت روان بيشترى برخوردارند (محفوظى و جان بزرگى، 1377).
آزانــس3 (1995) اظهار مى دارد كه مذهب و ســازمان يافتگى معنوى4 به عنوان منبعى براى

1- Durkheim,f
2- Weber,m
3- Azaunce,m
4- Spriual organization
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ســالمت روان در جامعه قابل بهره بردارى اســت. دال1 و ديگران (1995) الگويى شناختى از 
تأثير مذهب بر ســالمت تدارك ديده اند و بر اين باورند وجود شــناخت هايى در چارچوب 
نظام هــاى مذهبى كه با تغييرات بدنى در نظام مصون كننده بدن همخوانى دارد، به ســالمتى 
8بيشــترى در افراد منتهى مى شــود (جان بزرگى ، 1378). نيل من2 و ديگران (1997) در يك 
5 كشــور غربى و در 28085 آزمودنى نشــان دادند كه بين مذهب و  19 مطالعه بين فرهنگى در

ميزان خودكشى رابطه وجود دارد و اين به زمينه مذهبى افراد بستگى دارد (همان).
 اليسون (1994) و به نقل از سوين (1994) نيز در مقاله خود تحت عنوان «مذهب، تنيدگى هاى 
زندگى و افسردگى»، مكانيزم هاى متعددى را براى مذهب ذكر مى كند كه باعث خود نظم دهى 
مراجع مى گردد. در وهله نخست، اجتماعى شدن افراد مذهبى منجر به درونى كردن هنجارهاى 
مذهبى شــده و انتخاب هاى فرد در سبك زندگى و رفتار شخص را تعيين مى كند. دوم اين كه 
مذهب شرايطى را فراهم مى سازد كه اعضاى منحرف با شرمندگى مواجه مى گردند و حرمت 
اجتماعى خود را از دست مى دهند، سوم اين كه مذهب معموالً به عنوان يك چارچوب مرجع 
براى پيروان خود عمل مى كند و بايد توجه داشته باشيم كه افراد از نظر شباهت رفتار، مشاركت  
ارزش ها، عضويت در گروه، تعامل با مذهب و درجه پذيرش اقتدار مذهبى، با يكديگر متفاوتند. 
چهارم اين كه اعضاى يك گروه مذهبى ممكن اســت با كاهــش خطرپذيرى انواع خاصى از 
وقايع بالقوه تنيدگى زا روبرو شوند چرا كه از يكديگر حمايت مى كنند. نهايتاً بايد اين نكته را 
نيز در نظر گرفت كــه انجمن هاى مذهبى نيز مى توانند تنيدگى توليد كنند و يا با حمايت هاى 

8اجتماعى خود از ميزان تنيدگى فرد بكاهند (جان بزرگى، 1378) 
   

پيشينه تحقيق
در مورد پژوهش هاي صورت گرفته در اين حوزه، در داخل و يا خارج از كشور تحقيقات 
چنداني در دســترس نيســت. بر اســاس مطالعه انجام شده در كشــور انگلستان مشخص شده 
ميزان قانون پذيري افراد تابع ســطح شــهروندي و پيروي از الگوهاي شــهري اســت. منظور 
از امور شــهروندي: «ســطح ارتباطات اجتماعي با ديگران»، «سطح خودآموزي» و تالش در 
جهــت «ارتقاء مهارت هاي ارتباط با ديگران» و... اســت كه نتيجه آن دربرگيرنده آثار مثبت 

1- Dull,V.T
2- Neeleman
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.(2003,citizenship,GCSEReport) شهروندگرايي و قانون گرايي است
معدود پژوهش هاي صورت گرفته در داخل كشــور عمدتاً بر رويكردهاي روانشــناختي 
و نظريات مبتني بر «يادگيري» و «شــناختي» تأكيد نموده اند. ابراهيمي قوام (1388) در مقاله 
خود تحت عنــوان: «كاربردهاي نظريه هاي يادگيري در آموزش انضباط و راهبردهاي خود 
انضباطــي»، به كاربرد دقيق تر نظريه هاي شــناختي- اجتماعــي در تبيين «انضباط آموزي» و 
«خود انضباطي» اشــاره مي نمايد. به اعتقاد وي «مهارت هاي خــود نظم جويى1» در بردارنده 
مفاهيم خــود مديريتي، خودنظارتي، خود مســئوليت پذيري، خودگردانــي، خوداتكايي و 
خودكارآمدي اســت. بنابراين در بحث خود انضباطي آن چه تعيين كننده ايجاد عادت هاي 
فكري و رفتاري جديد است، كســب الگوهاي رفتاري، شناختي و هيجاني رفتاري است كه 

فرد را وظيفه مدار مي سازد.
صاحب زاده در پژوهش خود تحت عنوان: «بررســي و ســنجش ميــزان انضباط اجتماعي 
مردم مشــهد بــا تأكيد بر هنجارهاي عام و مربــوط به ترافيك»، انضبــاط را به معناي دروني 
ســاختن هنجارها يا شــيوه هاي عمل دانســته و در ايجاد انضباط، «فرايند اجتماعي شــدن» را 
داراي بيشترين سهم مي داند. به اعتقاد وي فرايند اجتماعي شدن بر اساس مكانيسم «يادگيري» 
شــكل مي گيرد و يادگيري، فرايندي است كه افراد از طريق آن در جريان اجتماعي شدن به 

كسب و اخذ شيوه هاي مورد توافق مي پردازند (صاحب زاده، 1378). 
در بحث «نظم و انضباط اجتماعي» و «تقويت روحيه قانون گرايي» اگرچه عوامل اجتماعي 
و روانشــناختي نقش دارند، اما نمي توان تأثير برخي «شاخص هاي ديني و اخالقي» را ناديده 
گرفت. «كريمي» در اين زمينه برخي شاخص ها نظير: دينداري و تقويت ايمان را مورد تأكيد 

قرار داده است (كريمي و ديگران، 1388).
در تحقيــق ديگــري تحت عنوان: «بررســي نقــش عوامــل فرهنگي- اجتماعــي مؤثر بر 
قانون  گرايي و قانون گريزي شــهروندان تبريز» عنوان شــده اســت كه  بيــن نگرش ديني با 
قانون گرايي همبســتگي مســتقيم معني دار وجــود دارد. به اعتقاد محقق هرچــه افراد داراي 
«اعتقاد ارزشــي» بيشــتري باشــند از «نيروي نظارت دروني» بيشــتري جهــت «قانون گرايي» 

بهره مند مي شوند (صداقت، 1384).
جان بزرگي نيز در تحقيق خود تحت عنوان: «بررسي اثربخشي روان درمانگري كوتاه مدت 

1- self-regulation
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با و بدون جهت گيري مذهبي بر مهار اضطراب و تنيدگي» ضمن اشاره كامل به نقش «دين و 
مذهب» در حل «مشكالت روانشناختي» و «سازش يافتگي» به عواملي نظير «پرورش عقالني»، 
«هويت بخشــي»، «نظم اجتماعي و فــردي»، «مهار رفتار دروني و بيروني» و... اشــاره مي كند 
و وبر2 گفته اند مذهب  (جان بزرگــي، 1378). محقق همچنين اضافه مي نمايد كه دوركيــم1
الگويــي براي «نظم اجتماعي» تدارك مي بيند. بنابرايــن مذهب واجد مؤلفه هاي مهمي براي 
ســازش يافتگي انسان مي باشد و كساني كه «ارزش هاي مذهبي» را بر ديگر ارزش ها ترجيح 
مي دهند از ســازش يافتگي بيشــتر و ســالمت رواني بيشــتري برخوردارند (همان) در نتيجه 

مي توان اين افراد را براي رعايت انضباط اجتماعي آماده تر و مهياتر فرض نمود.

روش 
روش تحقيق حاضر توصيفي است و از آنجا كه ميزان ارتباط دو متغير عوامل شخصيتي و 

انضباط اجتماعي را بررسي مي كند، از نوع همبستگي مي باشد. 
8جامعه آماري تحقيق حاضر شــامل كليه شــهروندان بالغ باالي18 سال شهر تهران مي باشد 
6 تعداد 5,967,526 نفر هســتند كه از ايــن ميان تعداد  كه بر اســاس سرشــماري ســال 1385

3,045,455 مرد و 2,922,071 نفر زن بوده اند.
تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان 384 نفر بود. به لحاظ حجم زياد سوال هاى پرسشنامه 
برخى از پرسشنامه ها كه پرسش هاى بى پاسخ آنها بيشتر از 5 درصد كل سؤاالت بود؛ جهت 
5كاهش خطاى جمع آورى، كنار گذاشته و در نهايت 355 پرسشنامه مورد تحليل قرار گرفت.

براي انجام نمونه گيري در تحقيق حاضر از روش تصادفي ســاده به دليل در دسترس بودن 
3 تهران استفاده گرديد. منطقه 3 از آن جهت انتخاب گرديد كه طرح  3عناصر نمونه در منطقه 3

انضباط اجتماعي توسط پليس در آنجا به مرحله اجرا درآمده است. 

ابزارها
الف- پرسشنامه 16 عاملى كتل:

16PF يك پرسشــنامه با قابليت نمره گذارى عينى است كه بر مبناى پژوهش هاى بنيادى 

1- Durkheim, F.
2- Weber, M.
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در روان شناسى جهت فراهم آوردن كامل ترين پوشش شخصيت ممكن در يك زمان كوتاه 
آزمون كردن است. اين پرسشــنامه در مطالعات زيادى جهت ازريابى و بررسى ويژگى هاى 
3، تى ســنگ 1973، راس 1971، شالمن و  شــخصيتى به كار گرفته شده اســت (ماهلر 1975

و 1992؛ به نقل از عبادى، 1382).  كارپنتر 1982، اسپرسون 1991

ب- پايبندي مذهبي:
اين پرسشــنامه توسط مســعود جان بزرگى (1378) و براى ســنجش ميزان گرايش مذهبى 
اســالمى افراد ساخته شده اســت. براى تهيه اين پرسشــنامه تمامى آياتى كه قرآن كريم در 
توصيف مؤمنان ذكر كرده اســت (حدود 150 عبارت) گردآورى شــده و از نهج البالغه نيز 
ويژگــى  پرهيزگاران در خطبه اى از امام على (ع) به نام خطبه همام گرد آمده اند، اســتخراج 
شده است (حدود 120 عبارت)، سپس برخى از ويژگى ها را به صورت مثبت يعنى وجود آن 
ويژگى و برخى از آنها را به صورت منفى يعنى فقدان آن ويژگى، مورد اســتفاده قرار گرفته 
80 اســت. كه در تدوين نهايى با مشورت اساتيد و صاحب نظران مختلف و تحليل آمارى به

5عبارت تقليل يافته است. چهل ماده مقياس اضطراب كتل كه شامل 5 عامل مختلف شخصيتى 
C ،(تحول هشــيارى نســبت به خود) Q3 ،(تنش ارگى) Q4 ،(گرايــش به گنهكارى) O

L(نيروى من) و L (گرايش پارانويايى)، مطابق با فرم جديد در اين پرسشــنامه گنجانده شــده 
اســت. پس از آن مواد پرسشــنامه را به صورت تصادفى در كنار هم قــرار داده و فرم نهايى 
با 120 عبارت اســتخراج گرديده اســت. اين فرم پس از شــش بار تجديد نظر بر روى يك 
گروه نمونه 100 نفرى اجرا و اعتبار آن بر اســاس ضريب آلفاى كرونباخ مورد تجزيه تحليل 
قرار گرفت. در تجديد نظر نهايى ســؤال ها به 100 سؤال تقليل يافت. ضريب اعتبار فرم 100
ماده اى اين مقياس با گروه نمونه دانشجويى 267 نفرى از طريق آلفاى كرونباخ معادل 0/77

گزارش شده است.
جدول اعتبار شاخص هاي تحقيق

         

   22  88/0  
   17  73/0  

  21  69/0  
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بــا توجه به مقادير جــدول فوق تمام مقاديــر آلفاى كرونباخ به جز دوســوگرايى مذهبى 
باالتر از 0/70 مى باشــند . مقدار آلفاى متغير دوســوگرايى مذهبى 0/69 مى باشد كه چون با 
0/70 اختــالف ناچيزى (در حد 0/01) دارد، آن را نيز مــى پذيريم. پس در كل مقادير آلفا 

نشان دهنده روايى باالى گويه ها در تشكيل شاخص ها دارد.
جدول قابليت اعتماد ابزار اندازه گيري

    zw-  u-   

02/0  33/2 -  3  000/0  

ج- انضباط اجتماعي(قانون پذيري):
اين پرسشــنامه يك آزمون محقق ساخته اســت كه ميزان انضباط اجتماعى افراد را در سه 
حوزه  شــناختى، رفتارى و عاطفى، در دو ســطح اجتماع و خانواده مى سنجد. اين پرسشنامه 
شامل 40 ماده است كه از بين 100 گويه با مشورت اساتيد و صاحب نظران مختلف و تحليل 
آمارى انتخاب شدند. ضريب اعتبار اين پرسشنامه پس از اجرا در يك گروه نمونه 100 نفرى 
از طريق آلفاى كرونباخ معادل (0/90) مورد محاســبه و استفاده قرار گرفت. آلفاي كرونباخ 

سواالت پرسشنامه در جداول زير آمده است:
جدول اعتبار شاخص هاي تحقيق

         

   39  90/0  

قابليت اعتماد ابــزار اندازه گيري: براي تعيين قابليت اعتماد پرسشــنامه پس از پيش آزمون 
بــا حجــم 30 نفر ابتدا با اســتفاده از روش تحليل داده ها1 و تكنيــك تحليل عاملي2 با حذف 
گويه هاي ناهمســاز، گويه هاي مناسب انتخاب شدند و سپس  با استفاده از تكنيك  گروه هاي 
شناخته شــده 15 نفر از پاســخگويان كه داراي انضباط اجتماعى بــاال و 15 نفر نيز كه داراي 
انضبــاط اجتماعى پايين بودند انتخاب گرديدند كــه تفاوت نمرات انضباط اجتماعى آنان بر 

- من و تينى3 معني دار است. u اساس آزمون

1- data reduction
2- factor analysis
3- Mann –Whitney  u
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جدول قابليت اعتماد

    zw-  u-   
02/0  33/2 -  3  000/0  

گرفته اســت كه براي اندازه گيري متغيرها از ســوال و براي اندازه گيري ســازه ها از تكنيك 
طيف ليكرت استفاده شده است.

در تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق از نرم افزار آماري SPSS و روش هاي آمار توصيفي و
استنباطي استفاده گرديد.

به منظور توصيف يافته ها، از جداول فراواني و همچنين نمودارهاي ميله اي و خطي استفاده
گرديد. 

ضمن اين كه به منظور توصيف بهتر داده ها از شاخص هاي مركزي نظير ميانگين و همچنين
شاخص هاي پراكندگي نظير انحراف معيار بهره گرفته شد.

در بررســي فرضيات تحقيق نيز از آزمون ضريب همبســتگي پيرســون و رگرسيون خطي
چندگانه براي بررسي رابطه بين متغيرهاي تحقيق و از آزمون تحليل واريانس يك طرفه براي
مقايســه ميانگين مقاديــر متغيرهاي در گروه هاي مختلف نمونه اســتفاده گرديد. در مواردي
كه بين ميانگين گروه هاي مختلف، تفاوت معني داري وجود داشــت از آزمون تعقيبي توكي
براي مقايســه ميانگين دو به دوي گروه هاي مختلف اســتفاده گرديد. ضمن اين كه به منظور
بررســي نحوه تأثير مستقيم و باواســطه متغيرهاي اصلي تحقيق بر روي هم نيز از تحليل مسير

بهره گرفته شد.
در بررســي فرضيه ســوم  نيز جهت بررســي رابطه بين دو متغير از جدول توافقي و آزمون

خي دو استفاده گرديد.

نتايج
3 نفراز ســاكنان منطقه 3 شــهرداري تهران در زمســتان سال  پژوهش حاضربين تعداد 355

1388انجام شده است. جداول مربوط به سن و جنس آزمودني ها به شرح زير مي باشد:
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1- جنس
جدول توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك جنس

1934/54
1626/45

  355  100  

2- سن
جدول  توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك سن

27-22 1056/29
33-28 888/24
39-34 6418
45-40 431/12
51-46 22  2/6  

توصيف متغيرهاي پژوهش
در اين بخش شــاخص هاي آماري شــامل ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي مطروحه در 
فرضيه ها ي پژوهش شامل عوامل شخصيتي، انضباط اجتماعي و همچنين پايبندي مذهبي (به 

عنوان متغير واسط) ارائه مي شود.
گگ8گانه شخصيت(عوامل  8- عوامل شخصيتي:   براساس دستورالعمل مربوط به محاسبه عوامل  1

مرتبه دوم) در بين زنان و مردان محاسبه و استخراج شدكه در جدول زير ارائه مي شود.
.بــراي  تجزيــه و تحليل فرضيه هاي پژوهشــي با توجــه به ماهيت آنهــا  از آزمون تحليل 

رگرسيون  و يا آزمون t مستقل استفاده شده است.
فرضيــه اول: احتماالً كســاني كــه در زمينه عوامل شــخصيتي مربوط بــه اجتماعي بودن 
(عوامل مرتبه دوم يــا تركيب نمرات عوامل A,E,F,H,L,G,M,Q2) نمره باال (در برخي 
مانند,E،H,L,M,Q2) و پايين (در برخي مانندA,F,G)كســب مي كنند، در زمينه انضباط 
اجتماعــى آســيب پذيرترند و نمــره كمتري مي گيرند. براي بررســي فرضيه فوق نخســت، 
همبســتگي بين عوامل (مرتبه اول) فوق با نمره انضباط اجتماعي محاسبه و سپس اين محاسبه 

با عوامل مرتبه دوم صورت گرفت 
نتيجه نشــان مي دهد، انضباط اجتماعي بيشــترين همبســتگي مثبت و معنادار را با خالقيت 
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(17/5 درصد) دارد و بيشــترين همبســتگي  منفــي و معنادار را با انعطــاف پذيري (16/7-) 
داراست.

سپس بين هريك از عوامل زير مجموعه هاي فوق بين عوامل برون گرايي (انعطاف پذيري، 
اســتقالل، قدرت رهبري،خالقيت) با انضباط اجتماعي تحليل رگرســيون محاسبه گرديد كه 

نتيجه آن در جداول زير نشان داده مي شود.
جدول شاخص ها و آماره هاي تحليل رگرسيون عوامل مرتبه دوم با انضباط اجتماعي

R  
 

    
R Square

    

297/0  088/0067/0  07649/17  

نتيجه جدول باال نشــان مي دهد كه ميزان ضريب همبستگي عوامل مرتبه دوم (برونگرايي، 
اضطراب، انعطاف پذيري،كنترل غرايز، سازگاري، قدرت رهبري و خالقيت) با ميزان قانون 
7پذيــري افراد 0/297 اســت و6/7 درصــد از واريانس متغير انضباط اجتماعــى افراد را تبيين 

مي كند.
جدول آزمون تحليل واريانس رگرسيون

      
F

    
Sig.

295/97368037/1217
174/4  000/0  (a) 834/100895346606/291

130/110632354

 (df = f 8/346، f=ff در اطالعــات جــدول مربوط به تحليل واريانس مشــاهده شــده(174/4
عوامل مرتبــه دوم (برونگرايي، اضطراب، انعطاف پذيري،كنترل غرايز، ســازگاري، قدرت 
رهبري وخالقيت) بــر ميزان انضباط اجتماعى آنها معنادار اســت. به اين ترتيب جدول فوق 
نمايانگر اين نكته اســت كه بين عوامل مرتبه دوم با ميزان انضباط اجتماعى آنها ارتباط معني 

داري وجوددارد.
فرضيه دوم: احتماالً پايبندي مذهبي، عوامل اجتماعي شخصيت را تحت تأثير قرار مي دهد. 
(احتمــاالً تركيــب عوامل فوق در افراد مذهبــي و غير مذهبي متفاوت اســت واحتماالً افراد 

مذهبي با تركيب شخصيتي مشابه انضباط پذيرترند). 
براي بررســي اين فرضيه ابتدا جدول  ضريب همبســتگي نمره خام عوامل شــانزده گانه با 
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نمره مذهبي و ســپس جدول ضريب  همبســتگي بين عوامل اجتماعي بودن با عوامل مذهبي 
(پايبندي- دوسوگرا و ناپايبندي مذهبي) و انضباط اجتماعي تهيه شد.

 نتايج حاصله به ترتيب در جداول زير ارائه مي گردد.
جدول ضريب  همبستگي بين عوامل اجتماعي بودن با  انضباط اجتماعي

  

 

  /0/ (*)0/ (**)0- / (**) /0 

P /0 /0 /0 /0 /0 

      

٪99=**  ٪95=*

نتايج جدول باالنشــان ميدهد بيشــترين همبســتگي مثبت و معنادار بيــن انضباط اجتماعي 
و قدرت رهبري وجود دارد و بيشــترين همبســتگي منفي و معنادار بيــن انضباط اجتماعي با 

اضطراب وجوددارد. 
جدول ضريب همبستگي بين عوامل مرتبه دوم اجتماعي بودن با پايبندي مذهبي

  

 
 

   /  - //  / (**) - /  
P /  /  /  /  /  

      

٪99=**  ٪95=*

نتايج جدول باالنشــان مي دهد بيشترين همبســتگي معنادار بين پايبندي مذهبي با خالقيت 
وجوددارد.

جدول ضريب همبستگي بين عوامل اجتماعي بودن با دوسوگرايي مذهبي

  

 
 

  / - / (**) - / (**)/ (**) - /
P / / / / / 

      

٪99=**  ٪95=*

نتايج جدول باال نشــان مي دهد بيشترين همبستگي منفي و معنادار بين دوسوگرايي مذهبي 
با قدرت رهبري وجوددارد.
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جدول ضريب همبستگي بين عوامل اجتماعي با ناپايبندي مذهبي 

   

 
 

  /  - /  - / (**) /  - /  
P /  /  /  /  /  

      

٪99=**  ٪95=*

نتايج جدول باالنشــان مي دهد بيشــترين ضريب همبســتگي منفي و معنادار بين ناپايبندي 
مذهبي با قدرت رهبري وجوددارد.

تحليل واريانس نمره عوامل هشت گانه با  پايبندي مذهبي  در (سه برش باال متوسط و پايين  
صورت گرفت (يعني پايبندي مذهبي  كســاني كه داراي ســطح بااليي از هر يك ازعوامل 

هستند با دو سطح پايين و متوسط  مورد مقايسه واقع شد).
جدول شاخصهاي آماري كنترل غرايز و خالقيت برحسب سطوح پايبندي مذهبي

 
  

NMeanStd. DeviationStd. Error

  

  
 
 
 

   /  /  /  
   / / / 

   / / / 
 / / / 

 
 
 
 

   /  /  /  
   / / / 

   / / / 
 / / / 

نتايج نشــان مي دهد ميانگين نمره كنترل غرايز افرادي كه پايبندي مذهبي بااليي داشته اند 
بيشتر است و ميانگين خالقيت درافراد با پايبندي مذهبي پايين، بيشتر ازدوگروه ديگر است.
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جدول نتايج آزمون تعقيبي توكي براي كنترل غرايز و خالقيت برحسب سطوح پايبندي مذهبي

(I) (J)    P

  

  
  / (*) /  /  

    / / / 

  
  - / (*) / / 

    - / / / 

    
  - / / / 
  / / / 

 

  
  - / (*) /  /  

    - / (*) / / 

  
  / (*) / / 

    / / / 

    
  / (*) / / 
  - / / / 

افراد با پايبندي مذهبي كم متفاوت است. ضمناً نمره خالقيت در بين افراد با پايبندي مذهبي 
زياد و افراد با پايبندي مذهبي كم تفاوت دارد.

بحث و نتيجه گيرى
در بررســي فرضيه اول (كساني كه در زمينه عوامل شــخصيتي مربوط به اجتماعي بودن با 
تركيــب خاص نمره بااليي كســب مي كنند، در زمينه انضباط اجتماعى آســيب پذيرترند و 
نمــره كمتري در اين زمينه مي گيرند)، يافته هاي پژوهش همبســتگي بين عوامل(مرتبه اول) 
در ايــن فرضيه را با نمره انضباط اجتماعي نشــان مي دهد. بــه جز در دو عامل H و F  كه به 
ترتيب هرچه افراد جســورتر مي شوند نمره انضباط اجتماعي آنها هم بيشتر مي شود. افرادي 
كه نمره آن ها در عامل H باال اســت، آغازگر تماس هاى اجتماعى هستند و از وضعيت هاى 
اجتماعى نمى ترســند. كســاني كه در عامل H نمره بااليي مي گيرنــد، هرچند گروه جويي 
و ميــل بــه روابط اجتماعــي از ويژگي هاي آنها اســت، اما در مشــاهدات باليني واجد پيش 
آگهي بزهكارانه هســتند. و نيز هرچه ســرزندگي بيشتر مي شود نمره انضباط اجتماعي كمتر 
مي شود، كسانى كه نمره آنها در اين عامل خيلى باالست، تكانشى، غير قابل اتكا و ناپخته اند 
(رايكمن، 2008، به نقل از فيروزبخت، 1387). ساير عوامل مرتبه اول در جهت تاييد فرضيه 

اول با انضباط اجتماعي همبستگي دارند.
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محاســبه همبســتگي  بين عوامل مرتبه دوم (برونگرايي،اضطــراب، انعطاف  پذيري، كنترل 
غرايز، ســازگاري، قــدرت رهبري و خالقيت) كه بــه روابط اجتماعي افــراد برمي گردد با 
انضباط اجتماعي، نشــان داد كه بين آنها ارتباط معني داري وجوددارد. كه از بين اين عوامل 
انضباط اجتماعي بيشترين همبستگي مثبت و معنادار را با خالقيت دارد و از روي نمرات عامل 
خالقيت مي توان ميزان انضباط پذيري آنها را پيش بيني كرد. و بيشــترين همبســتگي  منفي و 

معنادار را با انعطاف پذيري داراست.
در بررســي فرضيه دوم (احتماالً پايبندي مذهبي، عوامل اجتماعي شخصيت را تحت تأثير 
قرار مي دهد)، ابتدا ضريب همبســتگي نمره خام عوامل شــانزده گانه با نمره پايبندي مذهبى 
H گرفته شــد كه نشــان داد، پايبندي مذهبي بيشترين همبســتگي مثبت و معنادار را با عامل

(ادوارخويى متهورانه- گسيخته خويى اساسى) و بيشترين همبستگي منفي و معنادار را با عامل 
Q2 (خودكفايى- ناتوانى در اخذ تصميم) داراست. بدين معنا كه هرچه نمره فرد در عامل 
H باالتر مي رود ميزان نمره فرد در پايبندي مذهبي هم  باالتر مي رود و برعكس كم شدن 
نمره فرد در عامل H، كم شدن نمره فرد در پايبندي مذهبي را به دنبال دارد. همچنين افرادي 
كه پايبندي مذهبي كمي دارند در تصميم گيري با مشــكل مواجه هســتند و هر چه ناپايبندي 

مذهبي در فرد بيشتر شود ميزان خودكفايي فرد نيز افزايش مي يابد.
ســپس ضريب همبســتگي بين عوامل مربوط به اجتماعي بودن با عوامل مذهبي (پايبندي- 
دوســوگرا و ناپايبندي مذهبي) و انضباط اجتماعي محاســبه شــد. يافته ها نشــان دهنده اين 
موضوع هســتند كه بيشترين همبستگي مثبت و معنادار بين انضباط اجتماعي و قدرت رهبري 
وجود دارد و بيشــترين همبســتگي منفي و معنادار بين انضباط اجتماعــي با اضطراب وجود 
دارد. همچنين بيشترين همبستگي معنادار بين پايبندي مذهبي با خالقيت وجود دارد. به عالوه 
بيشــترين همبستگي منفي و معنادار بين دوســوگرايي مذهبي با قدرت رهبري وجود دارد. و 
بيشترين ضريب همبستگي منفي و معنادار بين ناپايبندي مذهبي با قدرت رهبري وجود دارد.

نتايج آزمون توكي نشــان داد كــه ميانگين نمره كنترل غرايز افــرادي كه پايبندي مذهبي 
بااليي داشــته اند بيشــتر اســت و ميانگين خالقيت در افراد  با پايبندي مذهبي پايين، بيشــتر 

ازدوگروه ديگر است.
نتيجه آنكه كســاني كه داراي پايبندي مذهبي بيشتري هستند داراي انضباط بيشتر و كساني 
كه دوســوگرايي و يا ناپايبندي مذهبي دارند، انضباط اجتماعي كمتري دارند. اين رابطه بين 
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عوامــل پايبندي مذهبي با انضباط اجتماعي بيانگر اين اســت كه عامــل پايبندي با ناپايبندي 
مي توانند عوامل موثري درانضباط پذيري افراد باشند.

به منظور بررســي فرضيه ســوم (بين ميزان پايبندي مذهبي و ميزان انضباط اجتماعى رابطه 
مثبت وجود دارد)، توزيع فراواني افراد در ســه سطح پايبندي مذهبي با سطوح گوناگون در 
انضباط اجتماعي محاســبه شــد. براي تحليل اين توزيع از كاي دو دومتغيري استفاده شد كه 
نتايج نشان مي دهد بيشتر افرادي كه سطوح پايبندي مذهبي متوسطي داشته اند، افرادي هستند 

كه انضباط اجتماعي متوسطي دارند.
نتايج آزمون كاي دو دومتغيري نشــان مي دهد تفاوت معناداري در بين افرادي كه سطوح 
پايبندي مذهبي (پايين، توســط و باال) دارند با افرادي كه انضباط اجتماعي پايين، متوســط و 
باال دارند مشــاهده مي گردد. تحليل رگرســيون عوامل مذهبي بــا انضباط اجتماعي به عنوان 
متغير وابســته محاسبه شد. نتيجه نشــان مي دهد كه ميزان ضريب همبستگي عوامل مذهبي با 
ميزان انضباط پذيري افراد 0/719 و 5/1 درصد از واريانس متغير انضباط پذيري افراد را تبيين 
مي كند. در اطالعات جدول مربوط به تحليل واريانس مشــاهده شد كه عوامل مذهبي افراد 
بر ميزان انضباط پذيري آنها معنادار اســت. به اين ترتيب يافته ها نمايانگر اين نكته اســت كه 
بيــن عوامل مذهبي با ميزان انضباط  پذيري آنها ارتبــاط معني داري وجوددارد. پس مي توان 
گفت پايبندي مذهبي بر ميزان انضباط  پذيري افراد موثر اســت و اثر افزايشي بر قانون پذيري 
آنها دارد. به عبارت ديگر از روي نمرات پايبندي مذهبي افراد مي توان ميزان انضباط  پذيري 
آنها را پيش بيني نمود. همچنين دوســوگرايي و ناپايبندي مذهبي نيز اثر كاهشي معناداري بر 

ميزان انضباط  پذيري افراد دارد. 
بنابرايــن پژوهــش حاضــر نشــان داد هرچــه افــراد اجتماعي تر و ســازگارتر مي شــوند 
انضباط  پذيرتر مي شــوند و عامل مذهب مي تواند تاثير معنــاداري بر رابطه اين دو عامل ايفا 
كند. نتايج نشــان داد كه كســاني كه داراي ناپايبندي و به ويژه دوسوگرايي مذهبي هستند و 
در زمينــه پايبندي مذهبي هنوز به ثبات الزم نرســيده اند در زمينــه انضباط اجتماعي احتماال 
آســيب پذيرترند. يافته ها نشــان داد اين افراد در زمينه عواملي كه به ســالمت رواني و ثبات 

هيجاني مربوط است داراي مشكل هستند.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعى

188

منابع
1- ابراهيمي قوام ، صغري (1388)، «كاربردهاي نظريه هاي يادگيري در آموزش انضباط و راهبردهاي خود 

انضباطي»، مجموعه مقاالت همايش نظم و انضباط اجتماعي،ناشر دانشگاه علوم انتظامي.
2- اقليما، مصطفى (1383)، انضباط اجتماعي و نقش آن در پيشــگيري از آســيب هاي اجتماعي، انتشارات 

اسپند.
3- باصري، احمد و ابراهيمي، سيمين (1387)، «رابطه نگرش شخصيت با انضباط اجتماعي»، فصلنامه پليس 

پايتخت، سال اول، شماره دوم و سوم، ص 119-134.
4- پروين، ســارنس، جان اليور (1381)، شــخصيت (نظريه ها و پژوهش)، ترجمــه: محمدجعفر جودي و 

پروين كديور، تهران، نشر آييژ.
5- جان بزرگى، مســعود (1378)، بررسى اثربخشى روان درمانى كوتاه مدت با و بدون جهت گيرى مذهبى 

(اسالمى) بر مهار اضطراب و تنيدگى، پايان نامه دكترى، دانشگاه تربيت مدرس.
6- رايكمن، ريچارد (1387)، نظريه هاى شخصيت، ترجمه مهرداد فيروزبخت، تهران، نشر ارسباران، چاپ 

اول.
7- رفيع پور، فرامرز (1377)، آناتومى جامعه، تهران، شركت سهامى انتشار.

8- شــولتز، دوان و شولتز، ســيدني آلن (1377)، نظريه هاى شخصيت، ترجمه يوسف كريمى و همكاران، 
تهران، انتشارات ارسباران. 

9- صاحب زاده، بهزاد (1378)، «بررسي فرآيند يادگيري ترافيكي در ايجاد انضباط ترافيكي»، همايش نظم 
و دانش، جلد دوم، تهران، معاونت اجتماعي ناجا.

10- صداقت، كامران (1384)، بررسي نقش عوامل فرهنگي- اجتماعي مؤثر بر قانون  گرايي و قانون گريزي 
شهروندان تبريز، پايان نامه دكتري رشته جامعه شناسي گرايش توسعه اقتصادي - اجتماعي، دانشگاه اصفهان.

11- فتحى آشتيانى، على (1388)، آزمون هاى روان شناختى، تهران، انتشارات بعثت، چاپ اول. 
12- كارور، چانراس و شــي ير، مايكل(1375)، روانشناسي شــخصيت، ترجمه: احمد رضواني ، انتشارات 

آستان قدس رضوي، چاپ اول.
13- كريمي، روح اهللا و ديگران (1388)، «مباني نظري و شيوه هاي توسعه نظم و انضباط بر اساس آموزه هاي 

اسالمي»، مجموعه مقاالت همايش نظم و امنيت اجتماعي، دانشگاه علوم انتظامي.
14- گالبرايت، جان كنت (1371)، كالبد شناسى قدرت، ترجمه احمد شهسا، تهران، انتشارات قومس.

15- گيدنز، آنتونى (1379)، جامعه شناسى، ترجمه منوچهر صبورى، تهران، نشر نى.
16- النيون، ريچارد آي و گور اشــتاين، لئوناردي(1382)، ارزيابي شــخصيت، ترجمه: سيامك نقشبندي، 

علي قرباني، حميدرضا حسين شاهي و الهام ارجمند ، تهران، انتشارات روان.
17- ماي لي(1373)، ســاخت، پديد آيي و تحول شــخصيت، ترجمه: محمود منصور، تهران، نشر دانشگاه 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


189

تهران.
18- نعيم آبادى، مجيد (1388)، «مجموعه مقاالت همايش نظم و انضباط در ناجا»، جلد 2، ناشــر دانشــگاه 

علوم انتظامى. 
19- توسلى، غالمعباس (1375)، «نظريه هاى جامعه شناسى»، تهران، انتشارات سمت

20- Cattell, H.e.p. & Schuerger, J. M. (2003). Essentials of 16PF Assessment. 

Hoboken, NJ: Wiely & Sons.

21- C. S. Caryer, & M. F. Scheier. (1992).Perspective on Personality, Allyn 

and Bacon, Boston, M, 1992.

22- Feshbach, S., & Bernard, W. (1991). Personality, DC Health AND Como-

pany.

23- Hjelle, L.A, & Ziegler, D.J. (1992). Personality theories: Basic assump-

tions, research and applications (3.rd.ed.)New York: Mcgraw-Hill.BF.

24- Saroglou, V. (2003). Relligion and the five factors of  Personality: A ment 

– analytic review. Personality and Individual Differences. 32, 15-25.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

