
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  بررسی عوامل موثر بر انضباط اجتماعی در میان جوانان اردبیل 
 3، بیژن حسین نژاد2، سیدصفر موسوي1هوشنگ شهبازي

  152 تا 131 صفحه از

 دهیچک

انضباط اجتماعی و نتایج حاصله از آن در سالمتی جامعه، شادابی اجتماعی، احساس امنیت، یگانگی و سازش 
. سزایی داشته و در نهایت عامل تمدن ساز و شکوه اجتماعی زیستن انسانهاست هفردي و اجتماعی اهمیت ب

اجتماعی انسان تحت حاکمیت قواعد و هنجارهاي اجتماعی است که پیروي از آن مهمترین ویژگی و زندگی 
ها  در بررسی مسائل اجتماعی همواره مساله نظم و انضباط، ناهنجاري. رکن تربیت و فرهنگ هر جامعه است

و کنترل و نظارت اجتماعی از مقوالت برجسته بوده، که شناخت و بررسی علمی مسائل اجتماعی از دغدغه 
هدف اصلی این مقاله شناسایی و اولویت بندي عوامل مؤثر بر . هاي صاحبنظران و مدیران اجتماعی است

این مقاله روش اسنادي و روش هاي مورد استفاده در . انضباط اجتماعی در میان جوانان اردبیل می باشد
سال در شهر اردبیل که  29-15جامعه آماري پژوهش حاضر از میان جوانان سنین . روش پیمایشی می باشد

اند  بوده است انتخاب شده 1390در سال  257112تعداد آنها بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
و جهت ي انتخاب نمونه استفاده شده است برا یصادفت ییطبقه ا يریکه نمونه گیري طبقه بندي و نمونه گ

از  رهیدو متغ لیدر تحل: تحلیل دو متغیره -1ها از داده ها بر حسب سطوح سنجش متغیر تجزیه و تحلیل
استفاده  ونیاز رگرس رهیچند متغ يها لیتحل يو برا رسونیپ یهمبستگ بیو ضر انسیوار زیآنال يها ونآزم

هاي گردآوري شده از نرم افزار  در پژوهش حاضر براي آنالیز داده :تحلیل چند متغیره -2. شده است
spss15 استفاده شده است.  

بین پایبندي دینی، اعتماد اجتماعی، : نتایج استنباطی حاکی از این است که بین متغیرهاي مستقل
  ..تماعی رابطه  معنی داري وجود داردانضباط اج) پلیس(نظارت اجتماعی غیر رسمی و رسمی

 ها واژه کلید
   .، جوانان) رسمی و غیر رسمی(اجتماعی، پایبندي دینی،کنترل اجتماعی انضباط اجتماعی، اعتماد

                                                                                                              
 کارشناسی ارشد مدیریت - اردبیل.ا.معاون اجتماعی فا  -  1
 اربیل.ا.رئیس اداره برآورد اجتماعی فا   -  2
  bijan.shabil@yahoo.comکارشناسی ارشد روانشناسی –محقق   -  3

  26/08/93: تاریخ دریافت
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 94 ، بهار41شماره ، مطالعات امنیت اجتماعیپژوهشی  -علمی فصلنامه 
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  مسأله انیمقدمه و ب
، یکی از مهمترین عوامل ایجاد ثبات و پایداري هر »انضباط اجتماعی«و » نظم«رعایت 

اگر نظم و ثبات در مجموعه . میانی، هر سازمان و گروه استنظام و جامعه یا در سطح 
اي وجود نداشته باشد و تکلیف و وظیفه هر کس مشخص نباشد یا به آن عمل نکند، به 
هیچ وجه نمی توان انتظار داشت که آن مجموعه، به اهداف تعیین شده خود دست پیدا 

  ).1371 گالبرایت،«کند و بتواند ثبات و دوام خود را حفظ نماید 
چنانچه انضباط اجتماعی را به صورت حس وظیفه شناسی فرد نسبت به جامعه 
تلقی می کنیم بررسی آثار و پیامد هاي آن در زندگی اجتماعی و فردي به صورت یک 

حقق این پدیده گام هاي علمی ت قی شده و جستجوي راهکارها و شیوهضرورت منطقی تل
اي بنیادین مانند هاددر سطح خرد که نه نظم و امنیت اگر. شود بعدي محسوب می

ن انتظام نیابند در خانواده، مدرسه و محله می باشند تولید نشوند و در ساختار هاي کال
کارکردي و اختالل می شوند و نمی توان نارسایی کژهاي انسجام و انتظام حقیقت بنیاد

  .و ناکارآمدي زنجیره علی نظم و امنیت عمومی را بهنجار کرد
ط اجتماعی و رعایت حقوق دیگران و تقدم مصالح فرد به جامعه باید به انضبا

هاي مناسب به افراد آموخته شود، انضباط اجتماعی و رعایت قانون باید توسط پدر  شیوه
  .و مادر عالوه بر گفتار در رفتار نیز اجرا شود

سیستم اجتماعی داراي خصوصیات نظم و تعادل است و اجراي آن به یکدیگر 
سته می باشد از این رو سیستم باید از حمایت دیگر سیستم ها بهره مند شده در واب

عین حال باید از طریق مشارکت اعضا و عناصرش بقا و حیات یابد تمایل به نظم در 
سیستم اجتماعی،به لحاظ وجود مکانیسم فوق خود به خود می باشد و حالت طبیعی به 

  .دهد سیستم می
تعاریف متفاوتی از نظم جامعه ارائه داده اند یعنی با تحول جامعه شناسان مختلف 

پارسونز ابعاد مختلف نظم .اند را تعریف نموده ابعاد مختلف نظم به یک بعد خاص آن
اجتماعی را به بعد هنجاري تقلیل می دهد، مارکس گرچه ابعاد مختلف نظم را به طور 

  .دهد ع مادي و سیاسی تقلیل میومه منافضمنی می بیند لکن این ابعاد را به بعد منظ
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نظم اجتماعی هم وسیله و هم هدف به گشت اجتماعی است و در غیاب نظم 
هنجاري محض  رسد بلکه دچار بی تنها به خود مختاري و آزادي نمی اجتماعی، انسان نه

  .می شود
فراتر از سطوح تعریفی و در مقام تبیین، از دیدگاه هاي مختلف می توان حوزه نظم 

از دیدگاه نظریه پردازان . ضباط اجتماعی و یا قانون پذیري را مورد توجه قرار دادو ان
اجتماعی، اگر نظم و ثبات در مجموعه اي وجود نداشته باشد، نباید انتظار داشت آن 

میل به صیانت نفس، انسان را وادار : می گوید) 1962(هابز . اجتماع به اهداف خود برسد
  ).1375توسلی، (تماعی تن دهد و نظم را به اجبار رعایت کند می کند که به قرارداد اج

است که عوامل مؤثر  با توجه به موارد مذکور، مسأله مورد بررسی در مقاله حاضر این
  .بر انضباط اجتماعی در میان جوانان اردبیل کدامند

  اهداف تحقیق
  هدف کلی 

  عوامل مرتبط با آنبررسی وضعیت انضباط اجتماعی در بین جوانان شهر اردبیل و 
  اهداف جزئی 

 شناسایی رابطه بین اعتماد اجتماعی و انضباط اجتماعی 

 تعیین رابطه بین پایبندي دینی و انضباط اجتماعی 

 و انضباط اجتماعی)پلیس(تعیین رابطه بین کنترل رسمی 

 تعیین رابطه بین کنترل اجتماعی غیررسمی و انضباط اجتماعی 

  پیشینه تجربی تحقیق
بررسی سنجش میزان انضباط مردم مشهد با «: زاده در پژوهش خود تحت عنوان صاحب

، انضباط را به معناي درونی ساختن »تاکید بر هنجارهاي عام و مربوط به ترافیک
را » فرایند اجتماعی شدن«هنجارها یا شیوه هاي عمل دانسته و در ایجاد انضباط، 

ایند اجتماعی شدن بر اساس مکانیسم به اعتقاد وي فر. داراي بیشترین سهم می داند
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گیرد و یادگیري، فرایندي است که افراد از طریق آن در جریان  شکل می» دگیريیا«
  ).1378صاحب زاده، (اجتماعی شدن به کسب و اخذ شیوه هاي مورد توافق می پردازد 

اگر چه عوامل » نظم و انضباط اجتماعی و تقویت روحیه قانون گرایی«در بحث 
شاخص هاي دینی و «ی و روانشناختی نقش دارند، اما نمی توان تاثیر برخی اجتماع
دینداري و : ها نظیر در این زمینه برخی شاخص» کریمی« .را نادیده گرفت» اخالقی

  ).1388کریمی و دیگران، (تقویت ایمان را مورد تاکید قرار داده است 
اجتماعی موثر بر  -ل فرهنگیبررسی نقش عوام«: در تحقیق دیگري تحت عنوان

ه است که بین نگرش دینی با عنوان شد» گریزي شهروندان تبریز گرایی و قانون قانون
به اعتقاد محقق هر چه افراد داراي . دار وجود دارد گرایی همبستگی مستقیم معنی قانون

گرایی  بیشتري جهت قانون» ي نظارت درونینیرو«بیشتري باشند از » اعتقاد ارزشی«
  ).1384صداقت، (ی شوند بهره مند م

بررسی اثر بخش روان درمانگري کوتاه «: گی نیز در تحقیق خود تحت عنوانجان بزر
ضمن اشاره کامل به » مدت و بدون جهت گیري مذهبی بر مهار اضطراب و تنیدگی

به عواملی » سازش یافتگی«و » مشکالت روانشناختی«در حل » دین و مذهب«نقش 
مهار رفتار درونی «، »نظم اجتماعی و فردي«، »ویت بخشیه«، »پرورش عقالنی«نظیر 

محقق همچنین اضافه می نماید که ). 1378جان بزرگی، (اشاره می کند ... و » و بیرونی
بنابراین . بیند تدارك می» نظم اجتماعی«دورکیم و وبر گفته اند مذهب الگویی براي 

ارزش «باشد و کسانی که  هاي مهمی براي سازش یافتگی انسان می مذهب واجد مولفه
را بر دیگر ارزش ها ترجیح می دهند از سازش یافتگی بیشتر و سالمت » هاي مذهبی
توان این افراد را براي رعایت انضباط  در نتیجه می) همان(ي برخوردارند روانی بیشتر

  .اجتماعی آماده تر و مهیارتر فرض نمود
ته مدیریت دولتی دانشگاه تهران در پایان نامه کارشناسی ارشد رش» زهرا فروتنی«

بررسی ارتباط برخی از عوامل سازمانی با انضباط اجتماعی در «با عنوان  1379در سال 
  ).1387ابراهیمی، (پرداخته است » سازمان در شهرستان خوي
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  چارچوب نظري  
در . برد براي تبیین مساله انضباط اجتماعی می توان از سه شاخه از علوم اجتماعی بهره

هاي جامعه شناختی در مورد انضباط اجتماعی مورد بررسی قرار  تحقیق حاضر ابتدا نظریه
  .شناسی اجتماعی مطرح خواهند شد شناسی و روان خواهد گرفت، سپس تئوري هاي روان

راي تبیین انضباط اجتماعی ساختارهاي بیرونی پردازان حوزه جامعه شناسی ب نظریه
همچنین نظریه . دهند، در واقع واحد تحلیل آنها جمع است نه فرد میرا مورد توجه قرار 

نظریه پردازان : شوند ر این پژوهش به دو دسته تقسیم میپردازان جامعه شناسی د
مکتب نظم که می توان دانشمندانی نظیر دورکیم، پارسونز، مرتون، هیرشی، فرایدي، 

د، ساوج، چلبی را نام بردو نظریه بالو، هابرماس، الگزندر، گیدنز، کوئن، رکلس، وار
  .پردازان مکتب تضاد که شامل بنگر، ترك و ولد می باشد

  نظریه گرایش
به نظر وي . نیز عامل موثري در پیدایش گرایش می باشد» خانم هروشکا«تجربه از نظر 

دسترسی به هدف و ارضاء نیاز همواره با احساس رضایت، احساس خوشبختی و 
هاي  ارزشه است و بر عکس عدم ارضاي نیاز با نارضایتی و تجربیات مطبوع همرا

احساس منفی، این خاطرات همراه با احساس هاي ارزشی آنها در حافظه باقی می ماند 
سازند به این ترتیب تکرار و تراکم همراه با  چیزي را که ما تجربه می نامیم میو آن 

مسائل اجتماعی نظم در ). 45همان منبع، (احساس ارزشی آن روي گرایش تاثیر دارد 
از لحاظ . سطح خرد دو عنصر اساسی سازنده جامعه در سطح خرد فرد و تعامل می باشد

تحلیلی تعامل بالقوه داراي دو وجه ابزاري و اظهاري است در تعامل با وجه صرفا ابزار 
ی در معناي محدود کلمه سنخ عال. دیگري و تعامل براي کنشگر جنبه کامال ابزاري دارد

چنین تعاملی نوع مبادله سرد است، چنین تعامالتی معموال زیاد انجام می شود و بیشتر 
  .داراي خصلت تصادفی و مشروط هستند

اما آنچه افراد را به هم پیوند می دهد باعث تکرار و دوام و متشکل شدن تعامالت 
  .می گردد بعد اظهاري تعامل است که ما یا اجتماع یا گروه شکل می گیرد
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یا گروه است که می توان صحبت از انگاره هاي منظم و نسبتا پایدار » ما«با تشکیل 
تعامالت نمود، پس در سطح خرد به لحاظ تحلیلی دو عنصر فرد و تعامل اثر ترکیبی 
آنها یعنی ما، هر سه دست اندرکارند و می توان براي هر کدام از این عناصر در چارچوب 

AGIL  17: 1375چلبی، 0نمود پاسونز چهار بعد مطرح.(  
این نظم اجتماعی . می توان از نوعی نظم اجتماعی فرد سخن گفت» ما«با تشکیل 

مایی که خود از دو عنصر فرد و . ما استي افراد، تعامالت و  در برگیرنده همزمان
جهت حفظ و بالطبع حفظ الگوهاي تعاملی نظم اجتماعی . تعامالت تشکیل شده است

  :این چهار شکل عبارتند از. ر بعد با چهار شکل ماهوي مواجه استفرد حداقل در چها

  هم فکري مشترك)L( 

  همگامی مشترك)G( 

  همدلی)I( 

  همبختی مشترك)A) (18-19: منبع قبل.( 

ها و گروههاي گوناگون »ما«جامعه متشکل از : مسائل اجتماعی نظم در سطح کالن
ظم اجتماعی ریز وجود دارد اما در است که به تعداد هر کدام از آنها در سطح خرد ن

احتیاج به نظمی فراگیر است نظم اجتماعی در سطح کالن به ویژه ) جامعه(سطح کالن 
  .در جوامع معاصر با چهار مسئله ماهوي اساسی مواجه است

  نظریه کنترل اجتماعی 
فـرض اصـلی   . مـی دانـد   را نبـود کنتـرل اجتمـاعی    ياین نظریه علـت اصـلی ناهنجـار   

کنتـرل   این است که افراد به طـور طبیعـی تمایـل بـه کـج رفتـاري دارنـد واگـر تحـت         
ــج   ــد و ک ــی کنن ــین م ــد چن ــرار نگیرن ــی از    ق ــه ناش ــیش از آن ک ــاري اشــخاص، ب رفت

ــه ســوي نابهنجــاري باشــد محصــول عــدم ممانعــت اســت   آنچــه . نیروهــاي محــرك ب
راد اسـت کـه جلـوي کـج     بـر افـ   موجب هم نـوایی مـی شـود اعمـال کنتـرل اجتمـاعی      

ــی  ــاري را م ــرد رفت ــلی     . گی ــت اص ــاعی عل ــرل اجتم ــعف کنت ــا ض ــدان ی ــابراین فق بن
  ).51: 1390به نقل از صدیق، . (ناهنجاري است
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تراوس هرشی علت همنوایی افراد با هنجارهاي اجتماعی را پیوند اجتماعی آنها دانسته 
ترین علت همنوایی و عامل  مکه پیوند میان افراد و جامعه مهوي مدعی است . است

به . (اصلی کنترل رفتار هاي فرد است و ضعف یا نبود آن موجب اصلی ناهنجاري است
  ).52: 1390نقل از صدیق، 

  نظریه آنومی مرتن
یکی از نظریاتی که متاثر از دیدگاه بی سـازمانی اجتمـاعی و چشـم انـداز کـارکردگرایی      

طـرح شـده اسـت نظریـه آنـومی ، رفتـار       ساختی درباره آسیب ها و مسـائل اجتمـاعی م  
نظریـه مـرتن مبتنـی بـر مفـاهیمی      . انحرافی و الگوي انطباق فردي رابرت مـرتن اسـت  

و روابـط کـارکردي بـین آنهـا،      "وسـایل نهـادي شـده   "، "اهداف نهادي شده "همچون 
این نظریـه بـر   . است) افتار انحرافی(کارکردهاي آشکار و پنهان و الگوهاي انطباق فردي 

است تا پیدایش عدم تعادل ساختاري، بی سازمانی اجتمـاعی و تضـعیف هنجارهـا و     آن
یعنی پیدایش رفتارهاي انحرافی (پیدایش آنومی و لذا پیدایش شیوه هاي انطباق فردي 

را بر اساس ناهمگونی بین دو ساخت اصلی جامعه، یعنی ) یا آسیب ها و مسائل اجتماعی
اهـداف   "از نظر مرتن . توضیح می دهد "هادي شدهوسایل ن "و  "اهداف نهادي شده  "

نهادي شده عبارت است از تعاریف نهادي شده درباره ارزش ها و امور مطلـوب و وسـایل   
 "نهادي شده عبارت است از شیوه هاي استاندارد کنش براي نیل به اهـداف و ارزش هـا  

  ).1387اسکید مور، (
دي شده و وسایل نهادي شده براي نیل بر اساس نظریه مرتن هنگامی که بین اهداف نها

و اکثریت اعضاي جامعه براي دستیابی به اهداف و ارزشهاي  داردبه آنها هماهنگی وجود 
نهادي شده بر طبق هنجارهاي مقرر یا وسایل نهادي شده عمل می کننـد، شـیوه هـاي    

ا بسـیار  یا مسائل و آسیب هاي اجتماعی وجود ندارد ی) رفتارهاي انحرافی(انطباق فردي 
ماننـد  ( اما هنگامی که تبلیغ و تاکید فراوانی در مورد اهداف نهادي شـده  . محدود است

تعلـیم و تربیـت،   (وسیله نظام جامعـه پـذیري    هب) انگیزه پیشرفت و کسب موفقیت مادي
وجود دارد و سطح توقعات مردم براي دستیابی بـه تحـرك   ) رسانه ها، حکومت و مذهب

ت اما وسایل و شیوه هاي نهادي شده براي نیل بـه ایـن اهـداف    اجتماعی افزوده شده اس
، عـدم  نیسـت فراهم نیست یا این شیوه هاي نهادینه شده براي همگان قابـل دسترسـی   
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رفتارهاي انحرافی یـا  (تعادل ساختاري بی سازمانی اجتماعی و شیوه هاي انطباق فردي 
  .نمود می یابد) آسیب ها و مسائل اجتماعی

  :دل ساختاري تالکوت پارسونزنظریه عدم تعا
نظریه پارسونز درباره مسائل اجتماعی نیز مبتنی بر عدم تعادل ساختاري و بی سـازمانی  
اجتماعی در اثر عدم تطابق نظام اجتماعی یا خـرده نظـام هـاي آن بـا تغییـرات سـریع       
 محیطی و اجتماعی است پارسونز در تحلیل انتزاعی خود از سازوکارهاي جامعه و مسائل

ي از اجتماعی ، جامعه را به مثابه سیستم اجتماعی متشکل از مجموعه به هـم پیوسـته ا  
داند که هر یک براي تداوم سیسـتم ، تعـادل و ثبـات آن ،     ریز سیستم ها و نهادهایی می

در هـر سـطحی    او معتقد است که هر سیستم اجتماعی. کارکردي را به انجام می رسانند
و تعادل خود، چهار کارکرد اصلی را انجام دهد این کارکردهـا   باید بتواند براي حفظ بقاء

  :عبارتند از
 انطباق با محیط ارکردک  
  کارکرد دستیابی به هدف یا هدف یابی 

 حفظ وحدت و انسجام اجتماعی 

 بقاي الگو و حفظ هویت نظام اجتماعی 

الگوهـاي   در تعریف پارسونز از نهاد اجتماعی، نهاد مجموعه نسبتاً پایدار و منظمی از
بنـابراین  . استاندارد شده کنش و عمل براي یک کارکرد اصلی نظام اجتماعی کـل اسـت  

حول محور هر یک از چهار کارکرد اصلی نظام اجتماعی، یک نهاد اجتمـاعی شـکل مـی    
چنانکه کارکرد حفظ الگو و بقاي هویـت در خـرده نظـام فرهنگـی و توسـط نهـاد       . گیرد

فظ وحدت و انسجام اجتماعی در خرده نظام اجتمـاعی  تربیت انجام می شود، کارکرد ح
و توسط نهاد عرف و قانون ایفا می شود و کـارکرد دسـتیابی بـه هـدف در خـرده نظـام       
شخصیتی و توسط نهاد سیاست انجام می شود و کارکرد انطباق با محیط در خرده نظام 

  ).1380ریتزر، (زیستی و توسط نهاد اقتصاد، انجام می شود 
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  پژوهش سواالت
 آیا بین پایبندي دینی و انضباط اجتماعی رابطه وجود دارد؟ - 1

 آیا بین نظارت اجتماعی غیر رسمی و انضباط اجتماعی رابطه وجود دارد؟ - 2

 و انضباط اجتماعی رابطه وجود دارد؟) پلیس(آیا بین نظارت اجتماعی رسمی - 3

 آیا بین اعتماد اجتماعی و انضباط اجتماعی رابطه وجود دارد؟ - 4

  پژوهشروش 
  .روش هاي مورد استفاده در این مقاله روش اسنادي و روش پیمایشی می باشد

تحلیل داده ها ها از روش هاي آماري مناسب استفاده در تحقیق حاضر جهت تجزیه و  
روش هاي آماري مورد استفاده در این .بر حسب سطوح سنجش متغیر شده است

  :تحقیق متشکل از دو بخش عمده می باشد
روش تحلیل توصیفی که متشکل از آماره هاي توصیفی شامل شاخص هاي مرکزي، :الف

  .که بیشتر تحلیل تک متغیره مورد استفاده قرار گرفته است... پراکندگی،فراوانی ها و 
در بخش نتایج استنباطی تحقیق به توصیف نتایج استنباطی : روش تحلیل استنباطی:ب

هاي همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک طرفه و  آزمون ن متغیرها با استفاده ازروابط بی
تحلیل دو  -1: دو گروه مستقل پرداخته شده است که در دو بخش قابل بررسی است

در این تحلیل براي توصیف همبستگی از آزمون هایی مانند آنالیز واریانس یک : متغیره
در پژوهش حاضر : یرهتحلیل چند متغ -2. طرفه،و همبستگی پیرسون استفاده شده است
  . استفاده شده است spss15براي آنالیز داده هاي گردآوري شده از نرم افزار 

  جامعه آماري و روش نمونه گیري
سال در شهر اردبیل که تعداد  29-15جامعه آماري پژوهش حاضر از میان جوانان سنین  -

بوده است  1390در سال  257112آنها بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
  .اند نفر مرد بوده 126253نفر زن و تعداد  130859انتخاب شده اند که از این میان تعداد 
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گیري تصادفی استفاده شده  گیري طبقه بندي و نمونه در پژوهش حاضر از نمونه -
است که روش کار بدین صورت است که ابتدا طبقات را بر اساس منطقه سه گانه 

در مرحله بعد به تعداد افراد مورد نیاز از هر طبقه به شیوه اردبیل مشخص نموده و 
  .نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شده و اطالعات الزم از نمونه ها گردآوري گردید

پس از مشخص شدن حجم نمونه،با استفاده از شیوه نمونه گیري طبقه اي از میان  -
ساوي از میان مناطق سه ساله در هر منطقه افراد به نسبت تقریبا م 15-29جوانان 

  .نفرانتخاب گردیدند 239گانه با استفاده از شیوه نمونه گیري تصادفی 

  روایی و اعتبار ابزار سنجش
تاب ها و براي گردآوري اطالعات مرتبط از روش اسنادي،با کمک ابزار هایی نظیر ک

 ها استفاده شده است و جهت گردآوري اطالعات براي قسمتهایی از روش فصلنامه
پیمایشی از طریق ابزارهایی نظیر پرسشنامه کتبی با سؤاالت باز و بسته استفاده شده 

در رابطه با اعتبار و روایی پرسشنامه باید گفت که پس از طراحی و تنظیم . است
نظران مورد ارزیابی  پرشسنامه،اعتبار صوري آن توسط تعدادي از دانشجویان و صاحب

  .رت پذیرفتقرار گرفت و تعدیالتی در آن صو

  تعریف انضباط اجتماعی
انضباط در لغت به معناي سامان گرفتن، نظم و تربیت، درستی و عدم هرج و مرج است 

  ).3561: 1377، 3دهخدا، ج(
انضباط اجتماعی یک هنجار اجتماعی است که براي تداوم زندگی اجتماعی و ایجاد نظم 

اجتماعی موجب آرامش جامعه و وجود انضباط . و اجتماعی در جامعه پدید می آید
در واقع انضباط اجتماعی . محیط کار و درنتیجه موجب افزایش بهره وري می گردد

باورها و ارزش هاي . برخاسته از باورها و ارزش هاي اجتماعی هر جامعه و هر فرد است
باورها و ارزش هاي . اجتماعی از روابط و مناسبات اجتماعی هر جامعه و هر فرد است

هر قدر روابط و . ماعی از روابط و مناسبات اجتماعی هر جامعه نشات می گیرداجت
مناسبات اجتماعی بر اصول انسانی و عدالت استوارتر باشد، انضباط اجتماعی در جامعه 

 ی در جامعه به بهتریناز سطح باالتري برخوردار می شود، بنابراین انضباط اجتماعی زمان
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جامعه احساس اجحاف نکنند و یا از مدیریت سیاسی جامعه رسد که افراد  اندازه می
  ).1388نعیم آبادي، (فاصله نگیرند 

در جریان اجتماعی شدن . در ایجاد انضباط، فرایند اجتماعی شدن بیشترین سهم را داراست
هنگامی که هنجارها درونی شوند، . افراد شیوه هاي مورد توافق همگانی را فرا می گیرند

از این رو می توان، انضباط اجتماعی را میزان . عایت هنجارها به وجود می آیدپایبندي به ر
  ).1379گیدنز، (پایبندي افراد به هنجارهاي اجتماعی تلقی کرد 

. هنجارها، الگوي هاي رفتاري هستند که افراد اجتماع ملزم به پیروي از آن می باشند
  .ري نظم اجتماعی استکارکرد عمده هنجارها، تنظیم روابط اجتماعی و برقرا

انضباط اجتماعی به معنی تمایل یا عدم تمایل افراد به رعایت هنجارها، هنجارها به سه 
  :دسته رسمی،نیمه رسمی،و غیر رسمی تقسیم می شوند

 قوانین انضباطی محل تحصیل و اشتغال= میزان هنجار رسمی :هنجار رسمی 

 تلفن همراه تفاده از اینترنت،اس= میزان رعایت هنجار غیر رسمی :هنجار غیر رسمی 

 قواعد ترافیک= میزان رعایت هنجار نیمه رسمی :هنجار نیمه رسمی 

 
  مرحله بندي نحوه اندازه گیري مفهوم انضباط اجتماعی

  معرف درجه دوم  معرف درجه اول  متغیر

  انضباط اجتماعی
  گویه براي معرف 3  هنجار رسمی

  گویه براي معرف 4  هنجار نیمه رسمی
  گویه براي معرف 2  هنجار غیر رسمی

  یافته هاي تحقیق
  نتایج توصیفی تحقیق

نفر مرد بوده اند، به  117نفر زن و 122از کل نمونه آماري مورد استفاده در مقاله  -
 .درصد زن بوده اند 51درصد مرد و  49بیان دیگري 
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می  44/22دست آمده براي پاسخگویان در این تحقیق برابر با  همیانگین سنی ب -
 .باشد که بیانگر جوانی نمونه هاي مورد استفاده می باشد

نفر  202از نظر وضعیت تاهل بیشتر پاسخگویان متعلق به افراد مجرد با فراوانی  -
 .درصد از پاسخگویان بوده است 5/84یعنی 

از نظر وضعیت تحصیالت بیشتر پاسخگویان متعلق به افراد داراي مدرك لیسانس  -
 .درصد از پاسخگویان بوده است 9/43نفر یعنی  105با فراوانی 

نمونه هاي مورد استفاده در این تحقیق به تعداد تقریبا مساوي از مناطق سه گانه  -
 .شهرستان اردبیل انتخاب شده است

  :نتایج توصیفی متغیر پایبندي دینی به شرح ذیل می باشد
  تعاد پاسخگویان  ماکزیمم  مینیم  واریانس  میانگین  متغیر

  236  18  3  54/5  98/14  پایبندي دینی

می باشد  98/14براساس میانگین بدست آمده براي این متغیر که برابر با عدد 
همان طور که جدول فوق . پایبندي دینی جوانان شهر اردبیل در سطح باالیی می باشد

درصد متوسط و  34درصد از پاسخگویان خود را در حد بال و  4/55نشان می دهد 
  .درصد کم خود را پایبند به انجام اعمال مذهبی دانسته اند 5/10
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  :نتایج توصیفی متغیر کنترل غیر رسمی بدین شرح است
  تعاد پاسخگویان  ماکزیمم  مینیم  واریانس  میانگین  متغیر

  236  18  3  98/4  34/14  کنترل غیر رسمی

توجهی بر روي با توجه به نتایج حاصله در این پژوهش،کنترل غیررسمی اثر قابل 
. می باشد 34/14جوانان داشته است به طوري که میانگین حاصل شده براي این متغیر 

درصد از پاسخگویان اظهار کردند که  2/65همان طور که جدول فوق نشان می دهد 
درصد بیان کرند که بطور متوسط  6/27درحد باالیی نظم را در خانواده رعایت می کندو 

  .عایت نظم در خانواده می پردازنددر حد کم به ر 1/7و 
  :بدین شرح می باشد)پلیس(دست آمده براي متغیر کنترل رسمی  همیزان هاي ب
  تعاد پاسخگویان  ماکزیمم  مینیم  واریانس  میانگین  متغیر
  236  18  3  98/4  41/12  )پلیس(کنترل رسمی 

به آن میانگین حاصله براي شاخص اجراي بی طرفانه قانون و التزام شخصی )الف
می باشد که این مقدار باالتر از سطح متوسط در نظر گرفته شده براي این  54/10عدد 

  .متغیر می باشد
متوسط بررسی شده براي شاخص حفظ نظم در جامعه توسط نیروهاي پلیس )ب

  .می باشد 28/8باالتر از حد وسط شاخص و برابر با 
متغیر کنترل رسمی هاي در نظر گرفته شده براي  یکی دیگر از معرف)پ

دست آمده براي این  هتوجه به اجراي قانون در جامعه می باشد که میانگین ب)پلیس(
  .است و باالتر از متوسط شاخص می باشد 41/12متغیر عدد 

 )پلیس(دست آمده براي متغیر کنترل رسمی هدر مجموع با توجه به میانگین ب
 .جامعه دارد این متغیر نقش مؤثري در حفظ انضباط در )21/31(

  :نتایج توصیفی متغیر اعتماد جویی به صورت زیر می باشد
  تعاد پاسخگویان  ماکزیمم  مینیم  واریانس  میانگین  متغیر

  236  18  3  20/5  67/5  اعتماد جویی

اولین معرف مورد بررسی براي متغیر اعتماد اجتماعی،اعتماد بنیادي می باشد )الف
در سطح پایینی قرار دارد و این  67/5که با توجه به میانگین به دست آمده یعنی عدد 
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نشانگر وجود بی اعتنایی بنیادي در بین افراد پاسخگو و ذهنیت بد قبلی نسبت به افراد 
  .دیگر می باشد

رف مورد بررسی براي متغیر فوق،اعتماد بین شخصی می باشد که بر دومین مع)ب
میزان این شاخض نیز  44/10دست آمده براي این معرف یعنی عدد  هاساس میانگین ب

  .در حد پایین می باشد
آخرین معرف در نظر گرفته شده براي متغیر اعتماد جویی،اعتماد تعمیم یافته یا )پ

در حد پایین و برابر با  آمده براي این شاخص نیزعام است که سطح میانگین بدست 
باشد که این میانگین نشان از وجود بی اعتمادي افراد جامعه نسبت به یکدیگر  می 79/5

  .و به خصوص نسبت به افراد ناشناس می باشد
اعتماد اجتماعی در بین جوانان )88/21(در کل با عنایت به میانگین ارزیابی شده 

 .پایینی قرار دارد شهر اردبیل در سطح

  :نتایج توصیفی متغیر انضباط اجتماعی به صورت زیر می باشد
انحراف   میانگین  متغیر

  معیار
دامنه   واریانس

  تغییرات
تعاد   کشیدگی  چولگی  ماکزیمم  مینیمم

  پاسخگویان
  236  42/0  - 62/0  51  22  3  5/25  04/5  46/39  اعتماد جویی

  :انضباط در سطح باالتر از متوسط قرار دارندبا توجه به طیف فوق میانگین حاصل شده 
اولین شاخص در نظر گرفته شده براي بررسی انضباط اجتماعی در بین جوانان :الف

می باشد که نشان از رعایت  77/12شهر اردبیل میزان رعایت هنجار رسمی با میانگین 
  .باالتر از متوسط این هنجار ها در شهر اردبیل می باشد

ورد بررسی براي این متغیر میزان رعایت هنجار نیمه رسمی با دومین شاخص م:ب
  .می باشد که سطح این شاخص نیز باال تر از متوسط می باشد 74/15میانگین برابر 

سومین معرف مرتبط با این متغیر میزان رعایت هنجار غیررسمی می باشد که :پ
ت طرح شده نشانگر کم می باشد که با توجه به سؤاال 68/9میانگین این شاخص برابر با 

  .توجهی مردم شهر اردبیل به رعایت هنجار هاي غیررسمی است
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در سطح )64/39(مجموعا سطح انضباط اجتماعی با توجه به میانگین به دست آمده
  .باالتر از متوسط قرار دارد

  تایج استنباطی دو متغیره ي تحقیقن
  رابطه بین پایبندي دینی و انضباط اجتماعی 

گویه تشکیل شده بود که با جمع بستن گویه ها و شکل گیري  3دینی در پژوهش حاضر از پایبندي 
  :متغیر فاصله اي پایبندي دینی به بررسی این فرضیه پرداخته شد که

  متغیر مستقل                
  پایبندي دینی  متغیر وابسته

  
  انضباط اجتماعی

  30/0  شدت
  000/0  معناداري

  239  تعداد معتبر
  تایید فرضیه اصلی تحقیق

  .بین پایبندي دینی جوانان شهري اردبیل و انضباط اجتماعی در بین آنها رابطه وجود دارد
روش آماري مورد استفاده براي آزمون فرضیه فوق،با توجه به سطح سنجش متغیرها 
آزمون همبستگی پیرسون می باشد که بر اساس نتیجه بدست آمده،سطح معناداري 

بین پایبندي دینی ۀ در نتیجه رابط .می باشد 05/0کمتر از آلفایی =sig 000/0برابر با 
  .و انضباط اجتماعی مورد قبول واقع شده و فرضیه فوق تایید می شود

  رابطه بین کنترل اجتماعی غیر رسمی و انضباط اجتماعی
متغیر مستقل دیگر مورد استفاده در این پژوهش،کنترل اجتماعی غیررسمی می باشد 
که توسط سه گویه سنجش شده است و پس از عمل جمع بستن گویه ها و شکل گیري 

  :متغیر فاصله اي کنترل اجتماعی غیر رسمی به بررسی این فرضیه پرداخته شده که
  .بین کنترل اجتماعی غیر رسمی و انضباط اجتماعی رابطه وجود دارد

به سطح سنجش روش آماري مورد استفاده براي آزمون فرضیه فوق،با عنایت 
متغیرها آزمون همبستگی پیرسون می باشد بدین ترتیب رابطه بین کنترل اجتماعی 

  .غیررسمی و انضباط اجتماعی مورد قبول واقع شده و فرضیه فوق تایید می شود
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  :مطابق با تایید موقتی فرضیه فوق میتوان آگزیومی را به این صورت مطرح کرد
بیشتر به همان اندازه انضباط اجتماعی بیشتر و هرچه کنترل اجتماعی غیر رسمی 

  .بالعکس
  .باشد نوع همبستگی موجود در بین متغیرهاي مورد بررسی مثبت و شدت آن متوسط می

  آزمون همبستگی پیرسون بین کنترل اجتماعی غیررسمی و انضباط اجتماعی
  متغیر مستقل                       

  رسمیکنترل اجتماعی غیر   متغیر وابسته

  
  انضباط اجتماعی

  25/0  شدت
  000/0  معناداري

  239  تعداد معتبر
  تایید فرضیه اصلی تحقیق

  و انضباط اجتماعی)پلیس(رابطه بین کنترل اجتماعی رسمی 
 8است که توسط )پلیس(یکی دیگر از متغیر هاي این پژوهش،کنترل اجتماعی رسمی 

ابعاد و شکل گیري متغیر فاصله اي گویه سنجش شده است و پس از عمل جمع بستن 
  :به بررسی این فرضیه پرداخته شده که) پلیس(کنترل اجتماعی رسمی 

  .و انضباط اجتماعی رابطه وجود دارد)پلیس(بین کنترل اجتماعی رسمی
براي آزمون این فرضیه،با عنایت به سطح سنجش متغیر ها از آزمون همبستگی 

نتیجه بدست آمده از این آزمون، سطح  پیرسون استفاده شده است که بر اساس
بدین ترتیب . می باشد 05/0است که کمتر از آلفاي  =000/0sigمعناداري برابر با 

و انضباط اجتماعی مورد قبول واقع شده و ) پلیس(رابطه بین کنترل اجتماعی رسمی 
  .فرضیه فوق تایید می شود

  :به این صورت مطرح کردمطابق با تایید موقتی فرضیه فوق میتوان اگزیومی را 
بیشتر به همان اندازه انضباط اجتماعی بیشتر ) پلیس(هرچه کنترل اجتماعی رسمی 

  .و بالعکس
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 و انضباط اجتماعی) پلیس(آزمون همبستگی پیرسون بین کنترل اجتماعی رسمی 
  متغیر مستقل                          

  کنترل اجتماعی رسمی  متغیر وابسته

  
  اجتماعیانضباط 

  23/0  شدت
  000/0  معناداري

  233  تعداد معتبر
  تایید فرضیه اصلی تحقیق

  :رابطه بین اعتماد اجتماعی و انضباط اجتماعی
 7معرف و  3یکی دیگر از متغیر هاي این پژوهش، اعتماد اجتماعی است که توسط 

فاصله اي گویه سنجش شده است و پس از عمل جمع بستن ابعاد و شکل گیري متغیر 
  :اعتماد اجتماعی به بررسی این فرضیه پرداخته شد که

بین اعتماد اجتماعی در بین جوانان شهر اردبیل و انضباط اجتماعی در بین آنها 
  .رابطه وجود دارد

براي آزمون این فرضیه، با عنایت به سطح سنجش متغیرها از آزمون همبستگی 
دست آمده از این آزمون، سطح  هبپیرسون استفاده شده است که بر اساس نتیجه 

ۀ بدین ترتیب رابط. باشد می 05/0است که بیشتر از آلفاي  =821/0sigمعناداري برابر با 
  .شود بین اعتماد اجتماعی و انضباط اجتماعی مورد قبول واقع نشده و فرضیه فوق رد می

  آزمون همبستگی پیرسون بین اعتماد اجتماعی و انضباط اجتماعی
  مستقلمتغیر 

  اعتماد اجتماعی  متغیر وابسته

  انضباط اجتماعی
  015/0  شدت

  821/0  معناداري
  236  تعداد معتبر

  رد فرضیه اصلی اصلی تحقیق

  استنباطی تحلیل چند متغیره تحقیقنتایج 
در این قسمت، به تحلیل رگرسیونی چندگانه از داده ها و روابط بین متغیر هاي تحقیق 

هدف از آنالیزهاي رگرسیونی، مشخص کردن سهم و تاثیر . پرداخته شده است
  .متغیرهاي مستقل تحقیق در تبیین و پیش بینی تغییرات متغیر وابسته می باشد
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قبل از استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره باید پیش فرض هاي این نوع تحلیل 
  .د بودزیرا در غیر این صورت داده ها اریب خواهن. را در نظر داشته باشیم

یکی از پیش فرض هاي نرمال بودن متغیر وابسته، استفاده از ترسیم نمودار )الف
plot   p-p  در پژوهش حاضر، نمودار خطی رابطه ها نشانگر نرمال بودن توزیع . می باشد

  .معتبر وابسته می باشد
 دست هعدد ب. پیش فرض دوم، مستقل بودن خطاها یا باقی مانده ها از همدیگر است) ب

  .آمده از این آزمون نشان می دهد که خطا ها یا باقی مانده ها مستقل از همدیگر است
ها ذکر شده،به تحلیل رگرسیونی متغیرپس از برآورده شدن پیش فرض هاي 

تحلیل رگرسیونی به روش گام به گام انجام گرفته  در این مطالعه، .پرداخته می شود
ی با متغیر وابسته دارد تحلیل می شوند و در این روش متغیر ها برحسب همبستگ. است

تحلیل .در ارتباط با هم هستند باقی می مانند r2در آخر متغیر هایی که با بیشترین 
رگرسیونی انضباط اجتماعی جوانان شهر اردبیل،حاکی از آن است که ضریب نهایی 

ه و ضریب تبیین تصحیح شد 13/0رگرسیون چندگانه و مجذور آن یعنی ضریب تبیین 
که نشان دهنده میزان واقعی تغییرات متغیر وابسته می باشد توسط متغیر هاي باقی 

از واریانس هاي متغیر  12/0به بیان دیگر .می باشد 12/0مانده در مدل نهایی می باشد 
مدل نهایی تحلیل رگرسیون چند .وابسته توسط متغیر هاي مذکور تبیین می شوند

پایبندي (- 14/0)فرد گرایی خودخواهانه:(می باشد متغیره در این پژوهش به این شکل
  انضباط اجتماعی=23/0)نظارت غیررسمی+(18/0)دینی

  نتیجه گیري  بحث و
اولین فرضیه اي که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت سنجش رابطه میان : الف

همبستگی پایبندي دینی و انضباط اجتماعی می باشد که براي ارزیابی این فرضیه از آزمون 
پیرسون استفاده شده است، نتیجه آنکه کسانی که داراي پایبندي مذهبی بیشتري هستند 
داراي انضباط بیشتر و کسانی که دو سوگرایی و یا ناپایبندي مذهبی دارند، انضباط اجتماعی 

این رابطه بین عوامل پایبندي مذهبی با انضباط بیانگر این است که عامل . کمتري دارند
  .دي با ناپایبندي می توانند عوامل موثري در انضباط پذیري افراد باشندناپایبن
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یکی دیگر از فرضیه هاي مورد تایید در این پژوهش رابطه ي میان فرضیه کنترل : ب
انضباط اجتماعی می باشد که بر اساس آزمون پیرسون ) پلیس(غیررسمی و کنترل رسمی

ل بیشتر باشد انضباط اجتماعی نیز و سطح معناداري بدست آمده، هرچه میزان کنتر
هیرشی، رکلس، فرایدي و هیگ به عنوان پیشگامان نظریه کنترل . بیشتر خواهد بود

اجتماعی با تکیه بر نظریات دورکیم بی نظمی اجتماعی را ناشی از ضعف و گسستگی 
ی هیرش. تعلق فرد به جامعه می دانند که در اثر کنترل و نظارت اجتماعی به وجو می آید

  :معتقد است که اجزاي  تعلق و وابستگی به جامعه شامل موارد ذیل می باشد
  ارتباط با سایر افراد - 1
  .پذیرش و مشارکت در نقش ها و فعالیت هاي اجتماعی که ارزش و نتایجی براي دارد - 2
  اعتقاد به ارزش هاي اخالقی، هنجارهاي فرهنگی و امثال آن - 3

از موارد فوق در موارد خاص می تواند باعث ایجاد بی به اعتقاد او کیفیت هر کدام 
هر چه تعلق و وابستگی افراد به جامعه اي که در آن زندگی . انضباطی اجتماعی گردد

به عبارتی . می کنند کم تر باشد، این افراد براي رفتارهاي انحرافی آماده تر خواهند بود
در بین مردم می شود که اگر این دیگر، احساس تعلق به جامعه مانع رفتارهاي انحرافی 

هیرشی معتقد است که . مانع از بین برود، افراد دست به اعمال انحرافی خواهند زد
  :وابستگی به جامعه داراي چهار عنصر است

این . از نظر هیرشی افراد از لحاظ درجه قبول ارزشها و هنجارهاي جامعه متفاوتند
از نظر او بین پیوند با . م اجتماعی بستگی داردتفاوت ها به میزان پیوستگی افراد با نظا

نظام اجتماعی و اعتقاد به مشروعیت اخالقی رابطه وجود دارد و اعتقادات فرد نیز متاثر 
اعتقادات فرد با پیوند به والدین آغاز می شود . از پیوند با مدرسه و خانواده و جامعه است

  . بدو از طریق پیوند با مدرسه و جامعه افزایش می یا
دیگر فرضیه اي که در این تحقیق مورد تایید قرار نگرفت رابطه ي میان اعتماد : ت

اجتماعی و انضباط اجتماعی می باشد که بر اساس آزمون پیرسون و سطح معناداري 
شاید یکی از دالیل این امر به ارتباط . بدست آمده،رابطه بین این متغیر ها یافت نشد

با سرمایه اجتماعی بر می گردد که در استان اردبیل در  غیر مستقیم اعتماد اجتماعی
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سطح پایینی قرار دارد عالوه بر میزان پایین سرمایه اجتماعی در این استان اعتماد 
  .اجتماعی در سطح پایینی قرار دارد در نتیجه می توان فرضیه ذکر شده را تبیین نمود

ر و سازگارتر می شوند و بنابراین پژوهش حاضر نشان داد هرچه افراد اجتماعی ت
نتایج نشان داد که . ب می تواند تاثیر معناداري بر رابطه این دو عامل ایفا کندهعامل مذ

کسانی که داراي ناپایبندي و به ویژه دو سوگرایی مذهبی هستند و در زمینه پایبندي 
. پذیرترندمذبی هنوز به ثبات الزم نرسیده اند در زمینه انضباط اجتماعی احتماال آسیب 

یافته ها نشان داد این افراد در زمینه عواملی که به سالمت روانی و ثبات هیجانی مربوط 
  .است داراي مشکل هستند

  راهکارها و پیشنهادها
هاي  قبول این واقعیت که تغییرات اجتماعی مالزم تغییرات فرهنگی است و دگرگونی

جامعه را بر می انگیزد تا از مهم در جامعه هر دو جنبه را شامل می شود،مسئوالن 
طریق فعالیت هاي فوق برنامه مدارس، عالقه مندي نوجوانان را به مسئولیت پذیري 

  .افزایش دهند تا در آنها احساسات وحدت و یگانگی با جامعه تقویت شود
شناساندن انتظارات اجتماعی به نسل جوان،آنان را قادر می سازد تا خود را در  )1

بولیت اجتماعی مالحظه کرده و براي ایفاي نقش جایگاه پذیرش و مق
 .خود،آگاهانه وارد صحنه شوند

معرفی نهاد ها و مراکز اجتماعی و هویت و کارکرد هاي آن ها،براي نسل جوان  )2
زیرا شناخت هر پدیده مقدمه انس و الفت .یک ضرورت منطقی محسوب می شود

 .و در نهایت دلبستگی به آن است

و اظهارنظر در خصوص زمینه هاي مشارکت اجتماعی و ترغیب جوانان به بحث  )3
حدود مسئولیت هاي آنان در این مورد،موجب رشد و تعالی انضباط اجتماعی 
خواهد بود،زیرا عمل به قواعد و مقرراتی که برخاسته از تفکر و اراده جوانان 

 .باشد،پایبندي و تعهد عمیق تري را به دنبال خواهد داشت
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هاي ده و عمیقی که در شکل دادن رفتارلحاظ تاثیر گستررسانه هاي گروهی به  )4
هاي شخصی و  با ارزش آفرینی و تایید مسئولیت دارند،می توانندن جوانا

 .اجتماعی،این نسل را به درك، پذیرش و ایفاي اینگونه مسئولیت ها راغب سازند

پررنگ کردن نمودهاي اعتقادات مذهبی در جامعه و محدود نکردن آن به  )5
 .هاي خاص و سازگار کردن آن با روحیات جوانان مناسبت

  برخی پیشنهادات پژوهشی
  به نظر می رسد در بحث انضباط اجتماعی به عنوان مقوله مهم نظم در جامعه

تحقیقات روانشناسی، . تحقیقات باید سمت و سوي چند رشته اي داشته باشد
مسائل ساختاري می توانند در بحث ... روانشناسی اجتماعی، جامعه شناختی و 

 .جامعه نقش بسزایی داشته باشند

 مثال در مقوله نظم . در ارتباط با موضوعات نزدیک به یک متغییر بنیادي انجام داد
یرهاي مهمی مثل امنیت اجتماعی انضباط اجتماعی، کنترل اجتماعی و می توان متغ

 .را در بحث همایشهاي خاص یا مقاالت علمی برگزار نمود... 

  باید اشاره کرد که معموال مسائل اجتماعی مبتال به جامعه ریشه در در پایان
لذا مطالعات جامع در مورد جوانان و مسائل و . ساختارهاي اجتماعی داشته است

  .مشکالت اجتماعی و فرهنگی الزم می باشد
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