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  چكيده
بـه نـام خـدمت وظيفـه      اي براساس قانون خدمت وظيفه عمومي ايران، اتباع ذكور جامعه با پديده

سازي هماهنگي و انسـجام در بـين افـراد     رو هستند. خدمت سربازي در واقع نوعي فرايند پياده روبه
باشد، از اين رو  نظم گروهي از اهميت بااليي در اين شرايط برخوردار اسـت.   مشمول اين قانون مي

اعي نقـش تأثيرگـذار دارنـد،    هـاي اجتمـ   نظمـي  در اين مسير شناسايي عواملي كه در پيشگيري از بي
نظمـي ميـان    ضروري و پر اهميت است. هدف پژوهش حاضر شناخت نقش دينداري در تبيـين بـي  

دهند.  سربازان وظيفه است. جمعيت آماري مطالعه حاضر را سربازان يك واحد نظامي تشكيل مي
دي اطالعات در آن باشد و ابزار گردآور اين مطالعه، نوعي پژوهش كمي از نوع مطالعه پيمايشي مي

شـده متناسـب    بنـدي  گيري تصادفي طبقه نامه است. فرايند انتخاب نمونه نهايي برحسب نمونه پرسش
نفر توزيع گرديده است. تحليـل دو متغيـر بيـانگر     303بوده است كه براساس فرمول كوكران ميان 

دهـد   تغيره نشان مـي نظمي است. همچنين تحليل چندم دار و معكوس ميان دينداري و بي رابطه معني
نظمي داشته اسـت و پـس از آن    ) باالترين اثر كل را بر بي−357/0كه ميان چهار بعد؛ بعد اعتقادي (

هــاي بعــدي  ) در رده−077/0) و بعــد تجربــي (−130/0)، بعــد مناســكي (−173/0بعــد پيامــدي (
ه اسـت بـه ايـن    درصد محاسبه شد 128/0) نيز R2تأثيرگذاري قرار دارند. همچنين ضريب تعيين (
  را داشتند.» نظمي بي«درصد از تغييرات  13بيني  معني كه چهار بعد متغير دينداري توانايي پيش
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 و بیان مسئله مقدمه

کنـد و  در میان جمع سپری مـیانسان موجودی اجتماعی است به این معنا که بیشتر زندگی خود را 
باشـد، بـه حیـات خـود ادامـه  در مقام فردی که نیازمند به حضور دیگران و نهادهای مختلـف مـی

هـای  دهد. این موجود اجتماعی برای حفظ بقای خود و اطرافیانش نیازمند رعایت دستورالعمل می
بـه جزئـی از زنـدگی  شـوند کـه است که در برخی مواقع به حدی در زندگی روزمره وی تکرار مـی

ای  اندیشند و بـه گونـه ای می اند، بدین صورت که در بیشتر مواقع افراد به گونه طبیعی او تبدیل شده
های آنان نتیجه اصول و مقرراتی است که از قبل در زنـدگی اجتمـاعی بـرای  کنند که کنش عمل می

های انسان اجتماعی،  ن دغدغهتری اند. همواره یکی از مهم حفظ نظم در جامعه طراحی و اجرا شده
تـوان گفـت نظـم  طراحی مسیری بوده است که به نظم و انضباطدر جامعه منتهـی شـود. پـس مـی

و  2نظمـی باشد؛ چراکه بی از اهمیتی باالئی در هر جامعه و گروه اجتماعی برخوردار می 1اجتماعی
معه، همواره یکی از مسائل رعایت نکردن قوانین و عرف اجتماعی به دلیل به خطر انداختن بقای جا

  اند.  اندیشی کرده کننده بوده که نهادهای مختلف اجتماعی در مورد آن چاره نگران
پذیری و کنترل اجتماعی  شناسان کارکردگرا بر جامعه نوایی اجتماعی، جامعه در تبیین نظم و هم

کید کرده و به ساختارها و کارکردهای نهادهایی که این دو وظیفه را انج دهند، توجه خاصـی  ام میتأ
شناسـان بـه نقـش آن در درونـی  اند. مذهب یکی از این نهادهای مهم است که بیشتر جامعه داشته

اند (ولچ و  ها و پیروی از هنجارها و ایجاد ترس در هنگام تخلف از هنجارها اشاره کرده کردن التزام
عتقـادات دینـی و پایبنـدی بـه ). با توجه به مهم بودن هر دو مقولـه (ا١۶٠۵، ص٢٠٠۶همکاران، 

بخش) در مطالعه حاضر کوشش بر آن است که رابطه بین این دو مقوله یعنـی نقـش  قواعد  انضباط
بخش جامعه در میان سربازان، مورد بررسی و  های انظباط باورهای دینی در پایبندی به قواعد و اهرم

  سنجش قرار گیرد.
اجتماعی افراد و همچنین موقعیت مهم و پر اهمیت آن بررسی قلمرو دین و نقش آن در زندگی 

هـای مختلـف علمـی قـرار گرفتـه و در مـورد آن بـه پـژوهش  در جامعه همیشه مورد توجـه حـوزه
هـای مهـم علـوم اجتمـاعی  اند. بررسی رابطه دینداری و انحرافات اجتماعی یکی از حـوزه پرداخته

ته با جدیت بیشتری بـه قلـم زدن در ایـن حـوزه های گذش شناسان ایرانی در دهه باشد که جامعه می
؛ ١٣٨٧زاده و پویـافر،  انـد (سـراج دسـت داده اند و آثار مختلفی را از خود در این زمینـه به پرداخته
 .)١٣٩۴نیا و همکاران،  علیوردی

                                                           
1. Social order 

2. Disorder 
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دورکیم معتقد است که دین برترین واقعیت اجتماعی غیرمادی است که با وجدان جمعی پیوند 
گیرد. او  ها و از خصلت اجتماعی بودنش سرچشمه می نیاز بشر به توضیح و فهم پدیده دارد. دین از

اش  دانست که به نوعی رابطه دین را، در تمام طول تاریخ، مجموعه باورها و احساسات گوناگون می
). ١۵٢، ص١٣٩۴کنـد (دیلینـی،  شود که مافوق خود تصـور مـی با موجود یا موجوداتی مربوط می

کید میدورکیم قوی کرد که هرگز در بین ادیان تنها موضوع عقیـده و ایمـان در بـین  ًا بر این واقعیت تأ
مؤمنان یکدیگر   های آیینی و مناسکی هستند که طی آنها گروه نیست. همه ادیان دربردارنده فعالیت

کنند. در شعائر و مراسم جمعی، حس انسجام و همبستگی گروهی تحکیم و تقویت  را مالقات می
های زندگی اجتمـاعی نامقـدس دنیـوی  ها و دغدغه شود. شعائر و مراسم دینی افراد را از نگرانی یم

کننـد بـا نیروهـای برتـری در  کند که در آن حس مـی تری می کند و آنها را وارد سپهر متعادل دور می
شـوند، در  میها یا موجودات آسمانی یا خدایان نسبت داده  اند. این نیروهای برتر، که به توتم تماس

  ). ٧٧٩−٧٧٨، ص١٣٨٩واقع تجلی قدرت و نفوذ جمع بر فرد است (گیدنز، 
گیـری علـوم در بـین بسـیاری از اهـالی  ای با پیشینۀ شکل بررسی رابطه جوانان و دین تاریخچه

هـای  تفکر در جوامع مختلف داشته است. از نظر اندیشمندان مختلف، دین همواره یکـی از اهـرم
عنـوان مکانیسـمی  و امنیت در جامعه بـوده اسـت. بنـابراین همـواره بـه دیـن بـه مهم برقراری نظم

شود که منبع مهمی برای حفظ انسجام و همبستگی اجتماعی محسـوب  بخش نگریسته می انضباط
شناسـی بـوده  هـای مهـم رشـته جامعـه شود؛ از سویی نیز نظم و ثبات همواره یکـی از دغدغـه می
رشته نشأت گرفته از این مهم یعنی چگونگی برگرداندن نظم به جامعه  وجود آمدن این که به طوری به

بوده است. از آنجایی کـه یکـی از عوامـل مخـل نظـم و امنیـت در جامعـه، انحرافـات اجتمـاعی 
ریزان، اهالی علم و  باشند، بنا بر این این سنخ از مسائل، همیشه مورد توجه سیاستمداران، برنامه می

باشـند کـه  تـوان گفـت دیـن و انحرافـات اجتمـاعی دو مقولـه متضـاد مـی می اند. دانش قرار گرفته
هـای مختلفـی  انـد؛ از ایـن رو پـژوهش پژوهشگران مختلفی را به تحقیـق در مـورد خـود واداشـته

منظور انجام گرفته است. تحقیقات انجام گرفته در ایران مبنی بر بررسی رابطه بـین دینـداری و  بدین
زاده و پویـافر،  آمـوزان (سـراج هـایی ماننـد دانـش وی) بیشتر حول نمونـهانحرافات اجتماعی (کجر

) مـورد بررسـی قـرار گرفتـه ١٣٩۴نیا و همکاران،  )، دانشجویان (علیوردی١٣٨٧؛ طالبان، ١٣٨٧
  ای معکوس داشته است.  است. براساس نتایج این تحقیقات دینداری با بزهکاری رابطه

نظمی قشر حساس و از لحاظ امنیتی مهم  زان دینداری بر بیدر این مقاله در پی بررسی تأثیر می
ای  تنها در کشور ما بلکه در بیشتر کشورهای دنیا مقوله برای کشور یعنی سربازان هستیم. سربازی نه

آید. در کشـور مـا از سـربازی  مهم و حیاتی در جهت حفظ امنیت و تمامیت جامعه به حساب می
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سـال بـه جـز مـوارد  ١٨د و در قانون اساسی بر تمام مردان باالی شو عنوان یک امر مقدس یاد می به
شود. از آنجایی که  خاص، خدمت سربازی یا خدمت اجباری یکی از وظایف قانونی محسوب می

شود و خیلی از جوانـان ایـن مرحلـه (خـدمت سـربازی) را طـی  ایران، کشور جوانی محسوب می
ای نـه چنـدان دور ایـن مرحلـه را  انـد و یـا در آینـده اند یا در زمان حـال مشـغول ایـن وظیفـه کرده
ترین نهادهـای جامعـه اسـت کـه در کنـار  عنوان یکی از مهم گذرانند و از سوی دیگر نیز دین به می

بخشی به جامعه نقش منحصر به فردی را داشته باشـد،  تواند در نظم خانواده و آموزش و پرورش می
ای مهـم  ری بر کجروی یا عدم کجروی در بین سربازان مقولـهرسد بررسی تأثیر دیندا لذا به نظر می

 1شود. این نوشتار با استفاده از نظریه گالک و استارک باشد که ضرورت پرداختن به آن احساس می
نظمی بین سربازان بپردازد. بررسی این مبحث مهم و پر اهمیت است  به بررسی تأثیر دینداری بر بی

نظمـی و  کننـده در برابـر بـی عنوان مکانیسمی کنترل در بین سربازان به تواند که آیا مذهب و دین می
رعایت نکردن قوانین و مقرارات اجتماعی از سوی آنان باشد یـا نـه؟ بنـابراین مسـئله کلیـدی ایـن 

  باشد. نظمی در میان سربازان می تحقیق بررسی رابطه دینداری و بی
  

  پیشینه تحقیق

نظمی و رفتارهای  پردازیم که به بررسی رابطه دینداری با بی تجربی میدر این بخش به مرور ادبیات 
دهنـده تـأثیر  انـد نشـان اند. نتایج این تحقیقات که اکثرًا به روش کمی انجام گرفته منحرفانه پرداخته

ای کـه افـراد مـؤمن و مقیـد  است بـه گونـه  دینداری افراد بر عدم انجام رفتارهای کجروانه آنان بوده
  اند. های جامعه خود داشته ی بیشتری به رعایت هنجارها و ارزشپایبند

سـاله بـه ایـن نتیجـه  ١۶تـا  ١٢ای بـر روی نوجوانـان  ) در مطالعـه٢٠٠٣( 2ویلز و همکـاران
یافتند که میان دینداری و مصرف الکل، سیگار و ماری جوانا همبستگی منفـی وجـود دارد و  دست
قرار داشته باشد،  از مواد یاد شده به میزان کمتـری اسـتفاده فرد در سطح باالتری از دینداری  هرچه
  کنند. می

گیـری  های دینداری مانند جهت ) در پژوهشی رابطه میان انواع مختلفی از سنجه٢٠٠٧( 3پری
آمیز نوجوان شامل مصرف مـواد مخـدر،  دینی درونی و بیرونی، تجربه دینی و نیز رفتارهای مخاطره

و تالش برای خودکشـی را مـورد آزمـون قـرار داد. نتـایج نشـان داد رابطـه  الکل، تنباکو، بزهکاری
  آمیز و دین وجود دارد. معکوسی میان این رفتارهای مخاطره

                                                           
1. clark & stark 

2. Wills Et al 
3. Perry 
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بودن، تحصـیالت  دهد که حمایت اجتماعی، مذهبی ) نشان می٢٠٠٩( 1نتایج تحقیق آسلین 
شتر از زنان به مصرف مـواد و دهد. در این تحقیق مردان بی و سن، مصرف مواد و الکل را کاهش می

  الکل گرایش داشتند.
انجام » مذهب، خودکنترلی و مصرف مواد«) تحقیقی را با عنوان ٢٠١٣( 2دسموند و همکاران

های طـولی مربـوط بـه سـالمت جوانـان، بـه دنبـال بررسـی  اند. این مطالعه با استفاده از داده داده
ینداری بر مصرف مواد از طریق متغیـر میـانگین همبستگی بین مذهب و خودکنترلی، تعیین تأثیر د

خودکنترلی و نیز تعیین خودکنترلی بر مصرف مواد با توجه به دینداری جوانـان بـوده اسـت. نتـایج 
دهد دینداری جوانان با سطوح باالیی از خـودکنترلی آنهـا و مصـرف مـواد همـراه  تحقیق نشان می

  است. 
ین نتیجه دست یافتند که افراد مـذهبی نسـبت بـه ) در تحقیق خود به ا٢٠١۶( 3وانگ و جانگ

  افراد غیرمذهبی مصرف مواد و الکل کمتری دارند.
ــارالهی ( ــا ١٣٨٣ج ــجویان ب ــودن دانش ــذهبی ب ــزان م ــاط می ــی ارتب ــه بررس ــی ب ) در تحقیق

های اجتماعی آنان پرداخته است. جامعه آماری این تحقیـق دو گـروه از دانشـجویان زن  ناهنجاری
های یک دانشگاه در مقطع کارشناسی بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین رفتار  مجرد خوابگاه

تر  دانشجویان و میزان مذهبی بودن آنان رابطه وجود دارد و رفتار نابهنجار در بین دانشجویان مذهبی
 کمتر وجود دارد.

نقـش دینـداری در ممانعـت از بزهکـاری «) در پژوهشی با عنـوان ١٣٨۵نازکتبار و همکاران (
نشان داد تفاوت معناداری بین ابعاد دینداری و میزان بزهکاری در بین دو گـروه » جوانان شهر تهران

  جوان عادی (غیربزهکار) و زندانی (بزهکار) وجود دارد. 
دین و نظم اجتماعی: بررسی رابطـه دینـداری بـا «خود  ) در پژوهش١٣٨٧زاده و پویافر ( سراج

بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه دو متغیـر » ای از دانشـجویان احساس آنومی و کجروی در میان نمونه
احساس آنومی و کجروی با دینداری کل رابطه معکوس معناداری دارنـد و نیـز دینـداری از طریـق 

  کجروی تأثیر دارد. کاهش احساس آنومی در افراد نیز در کاهش بروز
بـه بررسـی ابعـاد دینـداری » دینـداری و بزهکـاری«)، در تحقیقـی بـا عنـوان ١٣٨٧طالبان (

های روزانه منطقه پنج تهران پرداخت. نتـایج تحقیـق نشـان داد کـه  آموزان پایه سوم دبیرستان دانش
  دهد. افزایش دینداری، امکان وقوع بزهکاری را کاهش می

                                                           
1. Asselin 
2. Desmon Et al 
3. Wand and Joon jang 
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) در تحقیقی به بررسـی رابطـه دینـداری دانشـجویان و میـزان ١٣٨٨ن (فرد و همکارا خدایاری
خودکنترلی آنان در برابر مصرف مواد مخدر پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که بین سطح دینداری 
دانشجویان و گرایش به مصرف مـواد آنهـا رابطـه منفـی معنـادار وجـود دارد و خـودکنترلی پـایین 

  نها رابطه معنادار مثبتی وجود داشت.دانشجویان با مصرف مواد آ
هـای خودمهـارگری از  بینـی ظرفیـت پـیش«) در پژوهشی با عنوان ١٣٩٠خانزاده و همکاران (

به این نتیجه رسـیدند کـه بـین » های مذهبی و نقش آن در کاهش بزهکاری گیری طریق انواع جهت
دارد درحـالی کـه بـین  گیری مذهبی درونی و خودمهارگری رابطه مثبـت و منعـاداری وجـود جهت
  ای وجود ندارد.  گیری مذهبی بیرونی و خودمهاگری رابطه جهت

) در پژوهشی در بین دانشجویان دانشگاه باهنر بـه بررسـی رابطـه ١٣٩٢پناه و همکاران ( یزدان
اند. نتایج تحقیق نشان داد که بین نگـرش بـه فسـاد اداری  نگرش به فساد اداری و دینداری پرداخته

های دینداری بـه شـکل  ان و میزان دینداری آنها رابطه معناداری وجود دارد و نیز بین مؤلفهدانشجوی
  مجزا با نگرش به فساد اداری در ارتباط است.

) در تحقیـق خـود رابطـه دینـداری، خـودکنترلی و رفتارهـای ١٣٩۴نیـا و همکـاران ( علیوردی
ردنـد. محققـان در ایـن پـژوهش بـه ایـن انحرافی را در بین دانشجویان دانشگاه مازندران بررسی ک

نتیجه رسیدند که بین خودکنترلی و دینداری با رفتارهای انحرافی رابطه معکوس و معناداری وجـود 
  که بین دینداری و خودکنترلی رابطه معناداری وجود ندارد.  دارد درحالی

  
  بندی تحقیقات پیشین جمع

آموزان انجام گرفته اسـت.  بین دانشجویان یا دانشنظمی در  بیشتر تحقیقات مرور شده در حوزه بی
روش مورد استفاده در بین تمام تحقیقات کمی بوده اسـت. شـباهت تحقیـق حاضـر بـا تحقیقـات 

نظمی است و همچنین استفاده از روش کمـی بـرای بررسـی  پیشین در بررسی رابطه دینداری با بی
های پیشین مربوط به نمونه مورد بررسـی و  شاین مقوله مهم بوده است؛ اما وجه تفاوت آن با پژوه

باشد که در بین تعدادی از سربازان مشغول به خدمت انجام گرفتـه اسـت. در  بازه زمانی مطالعه می
واقع مطالعه حاضر در پی بررسی تأثیر اعتقادات دینی در رعایت یا رعایت نکردن نظم در جامعـه، 

در اکثر تحقیقات پیشین بر نقـش مـؤثر دینـداری بـر آن هم در بین قشر سربازان وظیفه بوده است. 
کید شده است. بنابراین سـنجش دینـداری و تـأثیر آن بـر نظـم یـا بـی نظمـی  رفتارهای کجروانه تأ

تر گفته شد این قشـر آمـوزش  گونه که پیش اجتماعی از اهمیت وافری برخوردار است. چراکه همان
تـرین  کننـد. یکـی از مهـم جامعه تمرین مـی نظامی را برای خدمت و حفاظت از امنیت و سالمت
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سـوی فسـاد و انحـراف  تواند مانع پیشروی یک جامعه به کارکردهای باورهای دینی این است که می
تواند زمینه  عنوان عاملی در کنترل درونی افراد می باشد، به عبارتی دیگر تقویت اعتقادات مذهبی به

رو با توجـه بـه تجربـه زیسـته یکـی از نویسـندگان در  سالمت اجتماعی جامعه را فراهم کند. ازاین
نظامی و مشاهده وقوع انواع انحراف از نظم مورد توافق جامعه در بین سـربازان مشـغول بـه   پادگان

گونه که  باشد؛ بدین خدمت، این تحقیق به دنبال بررسی رابطه اعتقادات دینی بر این نوع رفتارها می
  نظمی در بین سربازان باشد یا نه؟ رکی باشد که مانع بیتواند مح آیا باورهای مذهبی می

  
  چارچوب نظری

عنوان یک نماد اجتماعی دارای کارکردهای اساسی ماننـد انضـباط،  شناسی، دین به از دیدگاه جامعه
سـازد  شود که نبود آن بقـای جامعـه را مخـدوش مـی انسجام و خوشبختی آفرینی در نظر گرفته می

). از دیگر کارکردهای دین آن است که چتر ماهیت معنـوی ٣، ص١٣٩٠ (رضا دوست و همکاران،
آورد.  گستراند و موجبات آرامش روحی و امید به آینده را در آنـان فـراهم مـی خود بر پیروانش را می

گیری تعـامالت  شده، اسباب شکل های مثبت تثبیت دیگر آنکه از طریق دعوت به هنجارها و ارزش
دوستی، ایثار و اعتماد را فـراهم  سجایای اخالقی مثبت چون صداقت، نوع اجتماعی سالم مبتنی بر

). هاری آلپر پژوهشگر دورکیمی، چهار کارکرد عمده دیـن را ۴۵، ص١٣٩١کند (بهار و میثمی،  می
ــه ــیم ب ــاعی انضــباط از نظــر دورک ــای اجتم ــوان نیروه ــاتبخش و  بخــش، انســجام عن بخــش، حی

های مذهبی از طریق تحمیل انضباط بر نفس و قـدری  آیینبندی کرده است.  بخش طبقه خوشبختی
سازند. تشریفات مذهبی مردم را گرد هـم  ها را برای زندگی اجتماعی آماده می خویشتنداری، انسان

کننـد و در نتیجـه همبسـتگی  شـان را دوبـاره تصـدیق مـی سان پیوندهای مشـترک آورند و بدین می
کند و  مراسم مذهبی، میراث اجتماعی گروه را ابقا و احیا میبخشند. اجرای  اجتماعی را تحکیم می

ــه نســل ارزش ــداری آن را ب ــده انتقــال مــی هــای پای ــارکرد  هــای آین ــن یــک ک دهــد. ســرانجام دی
بخش نیز دارد زیراکه با برانگیختن احساس خوشبختی در مؤمنان و احساس اطمینان بـه  خوشبختی

زیی از آنند با احساس ناکامی و فقدان ایمـان در ای که خودشان ج حقانیت ضروری جهان اخالقی
کند. دین با مقابله با احساس فقدان که در مورد مرگ هـم در سـطح فـردی و هـم در  آنها مقابله می

رسـاند. در  شود به تثبیت توازن اعتمـاد خصوصـی و عمـومی یـاری مـی سطح اجتماعی تجربه می
های وجـودی انسـان معنـای خاصـی  ه گرفتاریعنوان یک نهاد اجتماعی ب ترین سطح، دین به وسیع
هایی که در  سازد، همان ارزش های متعالی وابسته می بخشد؛ زیرا فرد را به قلمرو فرافردی ارزش می

ترین کارکردهـای دیـن  ). لذا یکی از مهم٢٠٠، ص١٣٩٠نهایت امر ریشه در جامعه دارند (کوزر، 
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هـای اجتمـاعی دارد. در واقـع دیـن را  هنجاری بخشی و جلوگیری از بی در زندگی اجتماعی سامان
ترین نهادهای اجتماعی دانست که در کنار قـوانین و هنجارهـای اجتمـاعی در  توان یکی از مهم می

  کند. های اجتماعی نقش بسزایی را ایفا می بخشی به اجتماع و جلوگیری از مسائل و آسیب سامان
  

  الگوی دینداری لنسکی

از نخستین افرادی است که الگـوی دینـداری خـود را در قالـب سـنجش ابعـاد و  1گراهارد لنسکی
م، ارائه کرده است. دیـن از نظـر لنسـکی عامـل مـؤثری ١٩۶٠های دینداری در اوایل دهه  شاخص

وی بـرای سـنجش ایـن  .کنـد  است که اندیشه و عمـل فـرد را حتـی  در جوامـع مـدرن متـأثر مـی
هـای  گیری دینی و میزان درگیر بودن بـا گـروه دینداری، یعنی جهتهای  ترین جنبه تأثیرگذاری، مهم

دینی را  بررسی کرده است. لنسـکی بـا اسـتفاده از رویکردهـای اجتمـاعی و شخصـی، بیرونـی و 
کند. لنسکی الگوی دینداری خود را از آزمـون  درونی، چهار بعد مختلف برای دینداری تعریف می

هـای پژوهشـی وی بـا سـاختار و  دیان به دست آورده است و یافتهها و یهو ها، پروتستان بر کاتولیک
  ).٧١، ص١٣٨۴زند،  محتوای دینی این سه شاخه از دینداران منطبق است (شجاعی

  
  دیدگاه رابرتسون اسمیت

ای برای تکـریم و  شناسان کارکردگرا معتقد است دین را نباید وسیله یکی از روان 2رابرتسون اسمیت
ای در صـیانت و رفـاه جامعـه قلمـداد کـرد. ادیـان  رد، بلکه بایـد آن را طریقـهنجات ارواح تلقی ک

گرفتنـد. وی  باستانی جزئی از نظم عمومی اجتماعی خویش بودند که خدا و بشر را توأمًا دربر مـی
داند بلکه آن را حافظ مقررات، نوامیس  مذهب را تنها یک ترس مبهم و فرزند هراس و وحشت نمی

دانـد و آنچـه بـرای او مهـم اسـت عملکردهـای دیـن اسـت و نـه  معـه نیـز مـیو نظم اخالقی جا
ها. به استدالل او عملکردهای دینی مانند تشریفات و مناسـک اهمیتـی بنیـادی دارنـد و  باورداشت

کلـی  طور های آنها را. به های مردم را تحلیل کرد و نه باورداشت برای شناخت دین نخست باید شیوه
کننـده  کننده و دیگری برانگیزاننـده. تنظـیم دین دو کارکرد عمده دارد: یکی تنظیمبه ادعای رابرتسون 

رفتار فردی برای خیر همگان و یا به سخن دیگر برای گروه و برانگیزاننـده احسـاس مشـترک جهـت 
  ).١٧٠، ص١٣٨٨شود (همیلتون،  وحدت اجتماعی از طریق مناسک مذهبی انجام می

  

                                                           
1. Lenski 

2. Rabertson Smith 
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  پیتر برگر

ترین کتـاب او دربـاره  بیند. مهم همه چیز را در راستای معناداری جهان و نظم کیهانی می 1پیتر برگر
اساس نوشته شده است که نظم، اولین نیاز همـه چیـز اسـت بنـابراین،  ، براین»سایبان مقدس«دین 

سرنوشت نظم اجتماعی به ناچار با سرنوشت دین گره خورده است. برگر در تبیین نظم اجتماعی، از 
گیرد. فرایند تبیین نظم اجتماعی، که در واقع مسیری بـرای برسـاختن  ش پدیدارشناسی الهام میرو

کیهان مقدس است، شامل الگوسازی رفتار، نهادسازی، مشروعیت و نمادسازی است. دیالکتیـک 
شود و نظم مسـتقر  آمیز باشد، کیهان مقدس برقرار می اساس این فرایند است اگر این فرایند موفقیت

بینـد  ای مـی ). پیتـر برگـر در واقـع دیـن را تـالش جسـورانه٨٨، ص١٣٨٩زاده،  گردد (یوسـف یم
هایی مانند مرگ اطرافیـان،  کند. انسان در تجربه منظور که کل هستی را برای انسان معنادار می بدین

شـود. در چنـین مـواقعی نیـروی دیـن اسـت کـه  ثباتی درونی دچار می معنایی و بی به وضعیت بی
تواند به زندگی بشری معنا ببخشد (با مباحثی مانند مرگ پایان ابدی انسان نیست، زندگی بشری  می

دهنده و  توان ادعا کرد که دین با معنادار ساختن زندگی بشر، نقش ثبات هدفدار است). در واقع می
ثباتی جامعـه  نظمی و بی کند و مانعی در مقابل بی بخشرا در قبال اجتماعات انسانی ایفا می انضباط

  باشد. می
  

  تالکوت پارسونز

تحلیل نظری پارسونز از نظام اجتماعی به شدت متکی بر انگاره اجماع فرهنگی اسـت. وی معتقـد 
های فـردی و اجتمـاعی بـه وجـود  است برای آنکه توافقی میان نیازهای فردی و نهادی و میان نقش

هـا سـاکن جهـان  داشته باشد. چنانچـه انسـانهای مشترک وجود  آید، باید حداقلی از فهم و ارزش
معنایی و ارزشی کامًال متفاوتی باشند، تعارضات دائمی تعامل اجتماعی، عملکرد نهادها را مختل 

سـخن » درونـی شـدن«در ایـن ارتبـاط از  3). پارسـونز١٠٣، ص١٣٩٣ 2،خواهند کـرد (سـیدمن
شـد؛ گـویی  بخشی از خود میگفت و مقصودش فرایند اجتماعی شدنی بود که طی آن فرهنگ  می

کشد. به میزانی که فرهنگـی مشـترک  های جامعه را به درون خود می فرد و باورها، هنجارها و ارزش
هـا بـا درک و  آمیـز باشـد، انسـان وجود داشته باشد و به میزانی که اجتماعی شدن کمابیش موفقیت

ای مبتنـی بـر اجمـاع از  ق، جنبـهکنند. نظم اجتماعی نیز به همین سیا های مشابهی رشد می انگیزه
کنند به این دلیـل کـه  گذارد؛ یعنی افراد از هنجارها و قواعد اجتماعی تبعیت می خود به نمایش می

                                                           
1. Peter Berger 

2. Sidman 

3. Parsons 



             ١۴٠٠ زمستانو  پاییز/ ٢۶ش/ ١٣س/ علوم اجتماعی اسالم و   ٢٩٨

 

خواهـد باشـند  به آنها اعتقاد دارند، چون بازگوکننده کیستی آنان و آن چیزی هستند که جامعـه مـی
بینـد. در  را در دو سطح خرد و کـالن مـی(همان). تالکوت پارسونز مسائل اجتماعی از جمله نظم 

آفرین هستند، یعنی افراد باید باشند و  گوید که فرد و تعامل، دو عنصر سازنده و نقش سطح خرد می
بپردازنـد و » مـا«آنها ضمن ایجاد تعامل (اظهاری) با یکدیگر بـه تشـکیل اجتمـاع و عنصـر کلـی 

نظـم خـرد را مشـروط بـه چهـار عنصـر؛ گونه، یک اجتمـاع تشـکیل شـود، ایشـان برقـراری  بدین
دانـد  می» همبختی مشترک«و نهایت » همدلی مشترک«، »همگامی مشترک«، »همفکری مشترک«

  ).١٧، ص١٣٨۴(چلبی، 
  

تراویس هیرشی
1

  

ها  پردازان کنترل اجتماعی، تراویس هیرشی است. وی معتقد است که انسان ترین نظریه یکی از مهم
باشـند:  خورند. این چهار عنصر به شـرح ذیـل مـی ر به هم پیوند میواسطه چهار عنص در جامعه به

در بحث ایمان هیرشی معتقد است اگر مردمی قویًا باور داشـته . گرفتاری و مشارکت؛ تعهد؛ عالقه
باشند که برخی از رفتارهای انحرافی درست نیست. مشارکت جستن در آنها برایشان دور از تصـور 

سبت به هنجارهای اخالقی و اجتماعی وفاداری ضعیفی دارند، ممکن است. در مقابل، کسانی که ن
های اجتماعی را نادیـده گرفتـه و از هنجارهـای اجتمـاعی  است تمایل بیشتر داشته باشند که ارزش

). از نظـر هیرشـی ١٣٩، ص١٣٨١بـه نقـل از سـتوده،  ١٧۶، ص١٣٧٣انحراف ورزند (رابرتسون، 
رو، جامعـه نیازمنـد  ی اجتمـاعی ممکـن نیسـت. ازایـنتداوم جامعـه بـدون همبسـتگی و همنـوای

و یکـی از  هایی جهت نظارت و کنتـرل اجتمـاعی بـرای ادامـه موجودیـت جامعـه اسـت مکانیسم
  های اعتقادی است.  ترین ابزارهای مقوم نظم اجتماعی نیروی ایمان، باورها و ارزش مهم

  
 الگوی دینداری گالک و استارک

م، اسـت. دهـۀ ١٩۶٠مبتنی بر چند بعـدی بـودن دینـداری، اوایـل دهـه های  سرآغاز ظهور دیدگاه
هـای جدیـدی در  ها و تکنیک م، مطالعات سنجش دینداری دستخوش تغییراتی شد که روش١٩٧٠
گونه مطالعات به کار گرفته شد. در این دهه، دینداری یـا اهتمـام دینـی بـه اعتقـاد و رفتارهـای  این

شـد. در ایـن زمـان،  های غـایی قـرار دارد، اطـالق مـی بیعه و ارزشانسان، که در ارتباط با ماورالط
های وابسته به کلیسـا یـا  دینداری شامل اعتقادات و رفتارهای نهادینه و غیرنهادینه بود که شامل فرقه

  .شد مستقل از کلیسا می
                                                           
1. Travis Hirschi 
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میالدی در تالش برای فهم و تبیین دین در آمریکـا بـود. وی  ۶٠−۵٠چارلز گالک طی دو دهۀ 
م، بـه ١٩۶۵حث ابعاد التزام دینی را در این کشور زنده کرد و با همکاری رادنـی اسـتارک در سـال ب

هـای  هـدف اصـلی آنهـا، عمومـًا درک شـیوه شرح و بسط الگوی جدیـدی از دینـداری پرداخـت.
کردند. گالک و استارک بر این عقیـده  گوناگونی بود که مردم با توسل به آن، خود را مذهبی تلقی می

های کلی هستند کـه  دند که به رغم آنکه ادیان جهانی در جزئیات بسیار متفاوتند، اما دارای حوزهبو
). آنهـا بـرای دینـداری چهـار ١٣٧٨زاده،  شود (سراج گر می جلوه−ها و یا ابعاد دینداری در آن حوزه

الـزام دینـی را تحت عنوان ابعاد عمـومی » دانش یا معرفت«، »تجربه«، »باور«، »عمل«بعد اصلی
های اولیه به پـنج شـاخص یـا مقیـاس تقسـیم  اند. این ابعاد چندگانه، در سطح مقیاس مطرح کرده

اند که افزایش آن، ناشی از تفکیک بعد عمل به دو بخش شاخص مناسکی و عبادی اسـت. در  شده
هـای نـاظر بـه  ها در نهایت به هشت عدد افزایش یافته اسـت کـه شـاخص مقیاس ثانویه، شاخص

  روابط اجتماعی دینداران هم به آن اضافه شده است.
الگوی دینداری گالک و استارک، از نخستین الگوهایی است که بسیاری از الگوهای دینـداری 

انـد. در ایـران هـم الگـوی شـناخته شـده اسـت کـه در برخـی  بعدی، ابعاد خود را از آن وام گرفته
نا، مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت. الگـوی عنوان چارچوب نظری مب تحقیقات سنجش دینداری به

زنـد،  گالک و استارک پس از طراحان خود، بیشترین نقـد و اصـالحات را داشـته اسـت (شـجاعی
  ).٣٨، ص١٣٨۴

بخشی دین در زندگی روزمره این تحقیق تـالش دارد تـا تـأثیر  بنابراین با توجه به کارکرد انسجام
مورد بررسی قرار دهد. بـر طبـق نظمی  بیک) را بر روی های دین (طبق الگوی کالرک و استار مؤلفه

دهنـد؛ لـذا الزم  این الگو افراد دینداری خود را در چهار بعد عمل، باور، تجربه و معرفت نشان می
هـا از سـوی فـرد نشـان داده  طبق هریک از این مؤلفـهنظمی  بیاست برای بررسی میزان تأثیر آن بر 
با میزان دینداری در بین سربازان طبق هریک از این  نظمی بیبطه شود؛ لذا در این پژوهش بررسی را

  شود. مشخص مینظمی  بیشود و در نهایت ارتباط دینداری با  ها سنجیده می مؤلفه
  
  بندی  جمع

توان عنـوان کـرد ایـن اسـت: نظـم در  شناسان دین می مباحثی را که با توجه به مفاهیم نظری جامعه
گونه که در مباحث نظری  تنگاتنگی با معرفت و باور دینی داشته باشد. همانتواند ارتباط  جامعه می

ترین کارکردهای دیـن، بحـث معنابخشـی آن بـه زنـدگی اجتمـاعی اسـت.  اشاره شد؛ یکی از مهم
ای که زندگی خود را با معنـا و هدفمنـد  توان انتظار داشت که انسان اجتماعی در مرحله بنابراین می
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واحد نظامی بود که مشغول به انجام خدمت وظیفه بودند. برای انتخـاب حجـم نمونـه در تحقیـق 
شده متناسب استفاده شد. به این ترتیب که پس از بـه  بندی گیری تصادفی طبقه حاضر از روش نمونه

هـا  ها متناسب با میزان جمعیِت گردان نفر، تعداد نمونه ١٧٢٩دست آوردن آمار همه کارکنان وظیفه 
نفـر انتخـاب شـدند. بـرای تجزیـه و تحلیـل  ٣٠٣های مستقل با توجه به فرمول کوکران   و گروهان

هـای توصـیفی و اسـتنباطی (ضـریب  از آماره spssافزار  شده با استفاده از نرم آوری اطالعات جمع
نامه تحقیـق از  همبستگی و رگرسیون چندگانه) استفاده شـده اسـت. بـرای بررسـی اعتبـار پرسـش

نظرات داوران متخصص در حوزه موضوع تحقیق، مورد استفاده قرار گرفـت. افـزون بـر اسـتفاده از 
زاده و  نامه استانداردشده سراج طرح سؤاالت متغیر مستقل از سؤاالت و پرسش نظر متخصصان، در

) نیز استفاده گردیده است. بنابراین اعتبار ابزار سنجش در پژوهش حاضر صـوری و ١٣٨٧پویافر (
سازه هست. همچنین برای تعیین پایایی این تحقیق نیـز از ضـریب آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده شـده 

  است.
  های تحقیق ب آلفای مقیاس: ضری١جدول 

  ضریب آلفا تعداد گویهمتغیر
  ٧٨٧/٠ ١٧ رفتار انحرافی

ری
ندا
د دی

ابعا
  

 ٧٣٨/٠ ٧ بعد اعتقادی
 ۶٩٧/٠ ۶ بعد تجربی
 ٧۵۴/٠ ۵ بعد پیامدی
  ٨٧۶/٠ ٧ بعد مناسکی

  
در پژوهش حاضر برای اطمینان از اعتبار سنجش، از نظرات داوران متخصص در حوزه موضوع 
تحقیق، مورداستفاده قرار گرفت. افزون بر اسـتفاده از نظـر متخصصـان، در طـرح سـؤاالت متغیـر 

) نیز استفاده شـده اسـت. ١٣٨٧زاده و پویافر ( نامه استانداردشده سراج مستقل از سؤاالت و پرسش
  بنابراین اعتبار ابزار سنجش در پژوهش حاضر صوری و سازه هست.

  های تحقیق از آلفای کرونباخ خوبی برخوردار بوده است. ، مقیاس١های جدول  با توجه به یافته
  

  تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

  تعریف نظری مفاهیم

هـای فـرد را  به نحوی که نگـرش، گـرایش و کـنش» اهتمام دینی«دینداری یعنی داشتن  1دینداری:
باورهـا و اعتقـاداتی خـاص. ). دینـداری یعنـی داشـتن ٣۶، ص١٣٨۴زنـد،  متأثر سازد (شـجاعی

                                                           
1. Religiosity 



             ١۴٠٠ زمستانو  پاییز/ ٢۶ش/ ١٣س/ علوم اجتماعی اسالم و   ٣٠٢

 

هـا اعتقـاد داشـته  رود پیروان آن دیـن بـدان گیرد که انتظار می اعتقادات دینی نیز "باورهاییرا دربرمی
  ).١۶۴، ص١٣٨٠زاده و توکلی،  باشند (سراج

نظمی به وضعیتی اشاره دارد که در آن فرد از هنجـار اجتمـاعی تخطـی  بی :نظمی و انحراف بی
شـود.  نظمـی گفتـه مـی وضـعیت انحـراف از هنجـار و مقـررات اجتمـاعی بـی کند. در واقعبه می

هــای مشــخص درون  هرگونــه رفتــاری اســت کــه بــا انتظــارات جامعــه یــا یکــی از گروه انحــراف
دهد  سازگار نباشد. انحراف، دوری جستن و فرار از هنجارهاست و هنگامی رخ می و منطبق جامعه
). مســائل ٢٧٢، ص١٣٩١کنــد (کــوئن،  رعایــت نمــیگروهــی معیارهــای جامعــه را  یــا فــرد کــه

هـایی کـه از هنجارهـا فاصـله  تخلف از انتظارات بهنجاراند. رفتارها یا وضعیت انعکاس اجتماعی
). منظور از رفتار کجرو، رفتاری است که ١٠۴، ص١٣٩٠(رابینگتن و واینبرگ، اند کجروی بگیرند،

، ١٩٧١اجتماعی افراد تعیین شده باشد (مرتـون،  های هنجارهایی که برای پایگاه با آشکار شکلی به
تـوان  ) در تناقض باشـد. بـه بیـانی دیگـر کجـروی را مـی١٠، ص١٣٨١ممتاز،  از نقل به ٨٢۴ص

هنجارهای معینی تعریف کرد که شمار زیادی از افراد یک اجتماع یا جامعـه  مجموعه با ناهمنوایی
تر از جرم است که فقط بـه آن دسـته از کردارهـای  تر و گسترده کجروی بسیار کلی مفهوم اند پذیرفته

هـای رفتـار کجروانـه  انجامنـد. بسـیاری از شـکل شود که به نقض قانون مـی می اطالق ناهمنوایی
گرایـی  های پرتنوع و گوناگونی مثل طبیعـت تواند پدیده بنابراین کجروی می ندارند. قانونی مجازات
، ١٣٨٩دوشان عصر جدید را شامل شـود (گیـدنز،  به خانههای شبانه، و  پارتی فرهنگ گری)، (برهنه
  ).٢٩۵−٢٩۴ص

که در قانون خدمت سربازی تصریح شده است: دفـاع از اسـتقالل و تمامیـت  : چنانسربازی
ارضی و نظام جمهوری اسالمی ایران و جان، مال و ناموس مردم، وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانـی 

تباع ذکور دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران مکلـف بـه انجـام است و در اجرای این وظیفه، همه ا
باشند و هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمـومی  خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون می

تـوان از خـدمت معـاف کـرد (قـانون خـدمت سـربازی،  را جز در موارد مصرحه در این قانون نمی
  ).١٣٩٠زاده و همکاران،  به نقل از نظری ١٣۶۵
ای است کـه  است و منظور از آن قانون، قاعده یا شیوه 1ی التین نرم جارها: هنجار معادل واژههن

نرم اصطالحًا معنی قاعده و قانونی به خود گرفته که باید هدایت   شود، واژه در کارها بدان رجوع می
). بـه سـخن دیگـر ٢۴٩، ص٢٠٠٠ 2،و رهبری رفتار انسان را تنظیم کند (مونی، نوکس و شاکست

                                                           
1. Norm 

2. Mooney, Konx & Schacht 
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ها در جهت پذیرش اجتماعی  ها و بازنمایی سوی کنش هنجارها، قواعد رفتاری هستند که افراد را به
  ). ١١، ص١٩٩٧ 1،و آدلر سازند (آدلر رهنمون می

  
  تعریف عملیانی متغیرهای تحقیق

  الف) متغیر مستقل: دینداری

  مورد سنجش قرار گرفته است.بعد به شرح زیر  ۴در این تحقیق دینداری در 
: آن چیزی است که انتظار می رود پیروان یـک دیـن بـدان اعتقـاد داشـته باشـند. بعد اعتقادی

ای مسـلم، کـه  باورهـای پایـه«انـد:  گالک و استارک این باورها را در هر دین به سه نوع تقسیم کرده
غـایتگرا، کـه هـدف و ناظر بر شهادت به وجود خـدا و معرفـی ذات و صـفات اوسـت. باورهـای 

کـه » سـاز زمینه«خواست خدا از خلقت انسان و نقش او در راه نیل به این هـدف اسـت. باورهـای 
های تأمین اهداف و خواست خداوند و اصول اخالقی را که بشر برای تحقق آن اهداف باید به  روش

  ).١۶۴، ص١٣٨٠زاده و توکلی،  (سراج» گیرد آنها توجه کند، دربر می
پاسـخ مـورد سـنجش قـرار گرفـت. برخـی از  ۵پرسش به صورت طیفی بـا  ٧قادی با بعد اعت

سؤاالت این بعد عبارتند بودند از: مطمئن هستم که خداوند واقعًا وجود دارد؛ اگر ما امر به معروف 
کند؛ در روز قیامت به اعمال و رفتـار مـا  جا را پر می و نهی از منکر را ترک کنیم، فساد و فحشا همه

  شود و نیکوکاران به بهشت و بدکاران به جهنم خواهند رفت و... . دقیقًا رسیدگی می
نظام اعتقادی در هر دینی وجود دارد؛ اما این اعتقادات به صورت مناسک نمـود : بعد مناسکی

تمام ادیان بنابر اقتضای نوع الهیات خود، نحـوۀ خاصـی از عمـل و زیسـت را بـر «یابند.  عینی می
کنند که همان عمل دینی است. این عمل خواه ناخواه در پرتو نظام فقهـی و اخالقـی  می مؤمن الزام
). بعد عمل یا مناسک، اعمال دینـی مشخصـی نظیـر ۵٢٧، ص١٣٨٧(طالبان، » پذیرد سامان می
  گیرد. های فردی، نماز، روزه، صدقه، زکات و... را دربر می عبادت

پاسخ مورد سنجش قرار گرفت سـؤاالتی از قبیـل  ۵سؤال به صورت طیفی با  ٧بعد مناسکی با 
رویـد؛ در ایـام مـاه رمضـان (چنانچـه  هر چند وقت یک بار برای ادای نماز جماعت به مسجد می

خوانید؛ تـا چـه حـد بـا مسـجد  گیرید؛ تا چه حد قرآن می مریض یا مسافر نباشید) چقدر روزه می
خوانیـد و... بـرای  رید؛ آیـا نمـاز مـیمحل، هیئت مذهبی یا هر مؤسسه اسالمی دیگر همکاری دا

  سنجش این بعد طراحی گردید.

                                                           
1. Adler & Adler 
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: تجربه دینی با احساسات، تجربیات و درون فرد دیندار مرتبط است. احساسـات و بعد تجربی
تری از دینداری است که کامًال قلبی و درونی بـوده و بـرخالف مناسـک و  عواطف دینی وجه عالی

 .شوند نامیده می» مخلص«کنند،  دیندارانی که این بعد را کسب میمراسم آیینی نمود بیرونی ندارد. 
عنـوان نـاظر، آن را تجربـه  عنوان عامل و خواه بـه ای است که شخص خواه به واقعه«در واقع تجربه 

گاه و مطلع است. تجربه دینی را غیر از تجربـه داننـد، یعنـی  های متعـارف می کرده و نسبت به آن آ
انگارد که به  ربه یا وجود حضوری مافوق طبیعی دارد یا آن را موجودی میشاخص متعلق به این تج

ناپذیر اسـت  پندارند، حقیقتـی کـه توصـیف نحوی با خدا مربوط است و یا آن را حقیقتی غایی می
  ).۶٣، ص١٣٩٠(پترسون، 

پاسخ مورد سنجش قرار گرفت از جملـه سـؤاالتی  ۵سؤال به صورت طیفی با  ۶بعد تجربی با 
ترسد؛ گاهی  ای طراحی این بعد مطرح شد عبارتند از: کسی که به خدا ایمان دارد از مرگ نمیکه بر

ام پـوچ و  کـنم زنـدگی ام؛ بدون اعتقادات دینـی احسـاس مـی کنم به خدا نزدیک شده احساس می
روم احساس معنویت عمیقی به مـن دسـت  هدف است؛ هرگاه به حرم یکی از امامان و اولیا می بی
  ... .دهد و می

گیـرد و  شود که از عقاید، احساسات و اعمال مذهبی ریشه می به اعمالی گفته می: بعد پیامدی
گیری  های بشر است. این بعد، نقـش چنـدانی در جهـت از ثمرات و نتایج ایمان در زندگی و کنش

جـدا بعد پیامدی «انسان ندارد، بلکه خود، تابع ساختارهای اجتماعی است. از نظر این دو محقق، 
ای از دینـداری  توانند در معنای پیامدی سـنجه از سایر ابعاد قابل بررسی نیست. رفتارهای دینی می

شود. آنجا که منجر شود تا از بـاور، اعمـال، تجربـه و  باشند که منجر به استواری ایمان مذهبی می
  ).۴٣، ص١٣٧٩زاده،  (مهدی» دانش دینی پیروی شود

پاسـخ مـورد سـنجش قـرار گرفـت ایـن سـؤاالت  ۵طیفی با  سؤال به صورت ۵بعد پیامدی با 
عبارتند از: در مورد خرید و فروش مشروبات الکلی باید اینقدر سختگیری کرد؛ تقلب در پرداخت 
مالیات کار نادرستی است؛ رهبران سیاسی باید کاردان و مذهبی باشند؛ با پدیده بدحجابی باید بـا 

  .توان در جامعه امروزی اجرا کرد سیاری از قوانین اسالم را میرسد ب قاطعیت مبارزه کرد؛ به نظر می
  

  نظمی ب) متغیر وابسته: بی

توان پیامد انحراف از هنجارهای مرسوم یک گروه یا جامعه دانست. انحراف هرگونـه  نظمی را می بی
هـای مشـخص درون جامعـه منطبـق و سـازگار  رفتاری است که با انتظارات جامعه یا یکی از گروه

دهـد کـه فـرد یـا گروهـی  باشد. انحراف، دوری جستن و فرار از هنجارهاست و هنگامی رخ مـین
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تـوان  نظمـی را می ). از ایـن منظربـی٢٧٢، ص١٣٩١کند (کـوئن،  معیارهای جامعه را رعایت نمی
نظمـی  هرگونه تخطی از قواعد و مقررات مرسوم یک سازمان نظامی تعریف کرد. در این تحقیق بی

ها نیز  پاسخ مورد سنجش قرار گرفت. این پرسش ۵) از طریق طیفی با ٢سؤال (جدول  ١٧از طریق 
عبارتند از: رهاسازی زبالـه در فضـای پادگـان و آسایشـگاه، رعایـت انضـباط آسایشـگاه، رعایـت 

  استفاده شخصی از اموال عمومی و... . 1مناسک نگهبانی، رعایت سین خاموشی و سین بیداری،
  

  های تحقیق یافته

  های توصیفی لف) یافتها

نفر از کارکنان وظیفه یک واحـد نظـامی گـردآوری شـده اسـت.  ٣٠٣های این تحقیق از میان  داده
 ٢١−١٨نفر) به گروه سـنی  ١٨۴دهد که به لحاظ سنی بیشترین فراوانی ( های تحقیق نشان می یافته

 ٢٩−٢۶نیز به گروه سنی شود. کمترین فراوانی  درصد پاسخگویان را شامل می ٧/۶٠تعلق دارد که 
 بدست آمد. ۴۶/٢١باشد. میانگین سن نیز  درصد پاسخگویان می ۶/٨سال اختصاص دارد که 

نفـر)  ٢١۴دهد که بیشترین فراوانی ( های موجود نشان می همچنین به لحاظ مرتبه و درجه یافته
مربـوط  راوانـیشود. کمتـرین ف درصد پاسخگویان را شامل می ۶/٧٠به درجه سرباز تعلق دارد که 

ها حاکی از آن  باشد. به لحاظ تحصیلی نیز یافته درصد پاسخگویان می ۶/١٠درجه افسر هست که 
درصـد  ۴/۵۶نفر) به مقطـع دیـپلم تـا فـوق دیـپلم تعلـق دارد کـه  ١٧١است که بیشترین فراوانی (
درصـد  ۵/١۴مربوط به لیسانس و باالتر هسـت کـه  شود. کمترین فراوانی پاسخگویان را شامل می

نفــر) از  ٢٠۵درصــد ( ۶٧باشــد. همچنــین از لحــاظ محــل ســکونت بــیش از  پاســخگویان مــی
نفـر) نیـز در روسـتا زنـدگی  ٩٨درصـد ( ٣/٣٢پاسخگویان در منـاطق شـهری سـکونت دارنـد و 

  کردند. می
  
  
  
  

                                                           
های یـک سـرباز در طـول یـک روز خـدمتی گفتـه  باشد به برنامه فعالیت . برنامه سین که مخفف ساعت یگان نظامی می١

شـود. ایـن برنامـه شـامل  هـای نظـامی نیروهـای مسـلح بـه صـورت یکسـان اجـرا مـی شود کـه تقریبـًا در تمـام یگان می
ها تا سـاعت  و در بعضی از پادگان ۴شود و تا ساعت  عنی با بیدارباش، شروع میصبح ی ۵ست که از ساعت  هایی فعالیت

 .باشند های خارج از برنامه سین مجاز نمی عصر ادامه دارد. سربازها در طول روز به انجام فعالیت ۵
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 توصیف متغیر وابسته و مستقل
 )٣٠٣(تعداد معتبر=  نظمی و ابعاد دینداری : توزیع فراوانی و درصدی بی٢جدول 

  گویه
   کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد

ً
  میانگین  اصال

تغییرات  دامنه
  درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی  )١ـ۵(

انجام 
رفتارهای 

غیرمعمول 
(مصرف 
  ناس و...)

۶  ٧/١  ٢  ٠/٢  ۵  ٩  ١٨  ٧/١/۵  ٨  ٨/٨٩  ٢٧٢/۴  

رها کردن 
زباله در 
  آسایشگاه

٢ ٢/١٢  ٣٧  ٣/٢  ٧  ٠/٠  ٠  ٣/٠  ١۵١/٨  ٨۵  ٨/۴  

آوردن 
سیگار به 
  پادگان

١١  ۶/٣  ۵  ١٧  ٧/١  ۶/۵  ١۵  ٠/۵  ٢۵۵  ٢/٨۴  ۶/۴  

خوابیدن 
سر پست 
  نگهبانی

٣/٣  ١٠  ۵  ١  ٧/١۴  ۶/۴  ٢/٧٨  ٢٣٧ ٢/١٢  ٣٧  ۶/۴  

پخش 
های  عکس

  نظامی
٠/٣  ٩  ۴  ٢٠  ٣/١  ۶/۶  ٣۵  ۶/٢٣ ١١۵  ۶/٧٧  ۵/۴  

نهست 
کردن در 
  خدمت

٠  ١٢/۴  ٠  ١٢  ٣/٣  ١٠/۴  ۴٨/١  ٨۵ ٩/٧٢  ٢٢١  ۵/۴  

رعایت 
مراتب  سلسله

  فرماندهی
١  ١٧٠/۵۶ ٢ ٧/٣٠  ٩٣۴  ٩/٧  ۴  ٠  ١٢  ٣/١/۴  ٣/۴  

رها کردن 
زباله در 
فضای 
  پادگان

٧/٠  ٢  ۵  ٢  ٧/١۴  ١٢  ٩/٧۶  ۶/۴١ ١۴۶  ٢/۴٣  ٨/۴  

خروج از 
آسایشگاه 
با لباس 

  آزاد (نافرم)

٨  ۶/١٨ ١/٢٣  ٧٠  ٩/٩  ٣٠  ٠/٣  ٩  ٢۶  ۴/۶٣  ١/۴  

رعایت آرایش 
ظاهری 

(پوشش، مو 
  و...)

١۶٢  ۵/۵٢  ٣/٣  ١٠  ٣/٢  ٧ ٢/١٢  ٣٧ ٧/٢٨  ٨٧ ٣/۴  
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رعایت 
انضباط در 
  آسایشگاه

٣/٣  ١٠  ٣/٢  ٧  ۵٠  ۵/١۶ ٩٢  ۴/١ ٣٠۴۴  ۵/۴١  ٧/۴  

رعایت 
برنامه سین 
  بیداری

٧/٣٢  ٩٩  ٩/٣٩  ١٢١ ۵٢٣ ٢/١٧  ٢  ۶/٨  ٧  ۶/٩/٣  ٢  

آوردن 
گوشی به 
  پادگان

٢۵  ٣٢  ٣/٨  ۶/١٠ ۵۴  ٨/١٧ ۵٠  ۵/١۶ ١۴٩  ٢/۴۶  ٨/٣  

رعایت 
برنامه سین 
  خاموشی

١٠۴  ٣/٣۴  ٠/٣  ١٠٣۴ ۶۵  ۵/٣  ١٩ ٢١/۶  ٠  ١٢/۴  ٨/٣  

آنکارد 
کردن 
  تخت

٩  ٠/٣٧  ١١٢۴  ٠/٣١ ۴٨/١  ٨۵ ١۶  ٣/۵  ٧/٣  ٩/١٠  ٣٣  

ناپسند 
بودن 

استفاده 
شخصی از 

اموال 
  دولتی

١٢٩  ۶/۴٢  ۶٨/٢٢  ٩ ۴٨/١  ٨۵ ٢۶  ۶/٧/٣  ٢/١٠  ٣١  ٨  

برگزاری 
مراسم 

نگهبانی 
بدون کم و 
  کاستی

٧١  ۴/٢٩ ١/٢٧  ٨٢ ٠/٣٠  ٩١  ٢٣  ۶/٩/٩  ٣٠  ٩  ۴/٣  

  ها گویه

  میانگین  خیلی زیاد  زیاد تاحدودی کم خیلی کم
دامنه 
  تغییرات

)۵-١(  
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

بعد 
  ٣/۴ ۴/۵۶  ١٧١ ١/٢٨  ٨۵ ٩/١٠  ٣٣  ۶/٣  ١١  ٠/١  ٣ اعتقادی

  ٢/۴ ٢/۴٨  ١۴۶ ٣/٣٧ ١١٣ ٢/٩ ٢٨ ٣/٣ ١٠ ٠/٢ ۶ بعد تجربی
  ١/۴  ۶/۴٣  ١٣٢ ٣/٣۵ ١٠٧ ٩/١١ ٣۶ ٩/۶ ٢١ ٣/٢ ٧ بعد پیامدی
  ۴/٣  ٨/٢٠  ۶٣ ١/٢٨ ٨۵ ٣/٣۶ ١١٠ ۶/٨ ٢۶ ٣/۶ ١٩بعد مناسکی

  
آمـده اسـت.  ٢نظمی و ابعاد دینداری فراوانی مربـوط بـه آن در جـدول  های مربوط به بی گویه
در گویـه » اصالً «دهد که بیشترین درصد به گزینه  نظمی آن نشان می های مربوط به بی گویه بررسی

درصـد  ٨/٨٩شـود کـه مجموعـًا  مربـوط مـی» انجام رفتارهای غیرمعمول (مصـرف نـاس و...)«
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رها کـردن زبالـه در «  در گویه» زیاد«  پاسخگویان آن را انتخاب کردند. کمترین درصد نیز به گزینه
دهد کـه بیشـترین  ها نشان می درصد اختصاص دارد. همچنین بررسی میانگین 0/0که » اهآسایشگ

انجـام رفتارهـای غیرمعمـول (مصـرف نـاس و...)، رهـا کـردن زبالـه در «هـای  میانگین به گویـه
) نیـز بـه گویـه ۴/٣و کمتـرین میـانگین ( ۵از  ٨/۴مربوط است که میـزان میـانگین آن » آسایشگاه

اختصاص دارد. همچنین نتایج ابعاد دینداری حـاکی » گهبانی بدون کم و کاستیبرگزاری مراسم ن«
شود کـه مجموعـًا  در بعد اعتقادی مربوط می» خیلی زیاد«از آن است که بیشترین درصد به گزینه 

در بعـد » خیلـی کـم«  درصد نمونه تحقیق آن را انتخاب کردند. کمترین درصد نیز به گزینـه ۴/۵۶
دهـد  ها نشان مـی رصد را به خود اختصاص داده است. همچنین بررسی میانگیند ٠/١اعتقادی که 

و کمتـرین  ۵از  ٣/۴که بیشترین میانگین نیز به بعد اعتقادی مربـوط اسـت کـه میـزان میـانگین آن 
  ) نیز به بعد مناسکی اختصاص دارد.۴/٣میانگین (

 

  آزمون فرضیات

  ها آزمون تفاوت میانگین
  نظمی برحسب گروه سنی، درجه و تحصیالت پرداختیم. متغر دینداری و بیدر جدول زیر به بررسی 

 

 نظمی برحسب گروه سنی، درجه و تحصیالت : آزمون تفاوت میانگین دینداری و بی٣جدول شماره 

  سطح معناداری F  میانگین فراوانیمقوالت متغیر متغیر

  دینداری

 سن

  ٠/١٠١ ١٨۴ سال٢١تا١٨

  ٢/١٠٠ ٩٣ سال٢۵تا٢٢  ٨١٠/٠  ٢١١/٠
  ٩/٩٨ ٢۴سال٢٩تا٢۶

  ٣١۶/١٠٠ کل

  درجه

  ٢١۴۵/١٠٠ سرباز

  ۵/١٠١ ۵٧درجه دار ٩٢٣/٠  ٠٨١/٠
  ٣٢۶/١٠٠ افسر
  ٧/١٠٠ ٣٠٣ کل

  تحصیالت

  ٨٨٢/٩٩ زیر دیپلم

٣٩۵/٧  ٠۵٧/٠ 
  ١٢٨۶/١٠١ دیپلم
  ۴٣۵/١٠١ کاردانی
  ۴۴۵/١٠٠ لیسانس
  ٧/١٠٠ ٣٠٣ کل

  سن  نظمی بی

   ١٨۴ سال٢١تا١٨

  ٩٣ سال٢۵تا٢٢    
  ٢۴ سال٢٩تا٢۶

  ٣١ کل
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  درجه

  ٢١۴٢/٨٠ سرباز

۵٠٧  ٩٣/٢۶/٠  
  ۵٧٨/٨٢ درجه دار
  ٣٢۵/٨٢ افسر
  ٠/٨١ ٣٠٣  کل

  تحصیالت

  ٨٨٧/٨٠ زیر دیپلم

۴٢٢٢/٠  ٧١/١ 
  ١٢٨١/٨٠ دیپلم
  ۴٣١/٨٢ کاردانی
  ۴۴٩/٨٢ لیسانس
  ٣٠٣٠/٨١ کل

  
نظمی برحسب گروه سنی، درجه و تحصیالت  ) تفاوت میانگین دینداری و بی٣جدول شماره (

نظمی نمونه تحقیـق برحسـب  دهد. مطابق با این جدول اختالف میانگین دینداری و بی را نشان می
معنادار نیست به این معنـی  ٠۵/٠توجه به سطح معناداری باالی گروه سنی، درجه و تحصیالت با 

هـای سـنی، درجـات مختلـف و  نظمـی افـراد در گـروه که هیچ تفات معناداری در دینـداری و بـی
  تحصیالت پاسخگویان وجود ندارد.

  
  نظمی برحسب محل سکونت ) آزمون تفاوت میانگین دینداری و بی۴جدول شماره (

  سطح معناداری Tمقدار انحراف معیارمیانگینفراوانیمحل سکونت  متغیر

  ٢٠۵٠/٩٩٠/١٧روستا  ٠٠۶/٠ ٧٧٢/٢  ٢/١٠۴٢/١۴ ٩٨شهر  دینداری

  ١/٩ ٢٠۵٢/٨٠روستا  ٠٢٩/٠  ١٩٩/٢  ۴/٧ ۵/٨٢ ٩٨شهر  نظمی بی
  

نظمـی در بـین سـاکنین  دهد بیشترین میانگین دینداری و بی ) نشان می۴طور که جدول ( همان
نظمی بـا محـل سـکونت افـراد، بـه لحـاظ  شهر گزارش شده است و تفاوت میانگین دینداری و بی

نظمـی  در دینـداری و بـی ٠۵/٠باشد. با توجه به میزان سـطح معنـاداری کمتـر  دار می آماری معنی
حاکی از تفاوت میانگین معنادار در میان ساکنان شهر و روستا است و در بین ساکنان شهر دینداری 

  نظمی بیشتری از ساکنان روستا گزارش شده است. بیو 
  

  کننده  رگرسیون چندگانه تبیین
  ): خالصه مدل رگرسیونی چندگانه۵جدول شماره (

  سطح معناداری  Fمقدار  تعیین تعدیل یافته ضرایب  ضریب تعیین  ضریب همبستگی چندگانه
٣۵١٢ ١٢٨/٠ ٧/٠۵/٠٠ ٠۴/۴۴  ٠٠/٠  



           ١۴٠٠ زمستان  

باشد کـه  ی
)R2 نیـز (
توسـط » ی

ـه در ایـن 

 معناداری
(sig  
٠/٠  
٠/٠  

ول معادلـۀ 
سـتاندارد 

باشـند.  ـی
  شود. می

 حاضر در 

زو  پاییز/ ٢۶ش/ ١٣

می ٣۵٧/٠عادل 
ضـریب تعیـین (

نظمی بی«ییرات 
عواملی اسـت کـ

 
سطح 

g)
٠  ٢٩

/۶  ٠

جـدو» نظمـی ی
ضـرایب تـأثیر ا

نظمـی مـ بـیی 
ل مسیر گزارش م

 همه متغیرهای 
.  

 دینداری

س/ علوم اجتماعی و

) معRچندگانه (
داری هسـت. ض

درصد از تغی ١٣ 
مربوط به سایر ع

  کننده ل تبیین

 شده
T 

٠١٧/٩
۶٣۴/

بـی«ی مستقل بر 
ض .شته شده است
بینی د شده)، پیش

ی در ادامه تحلیل 

فاده شده است. 
را تبیین کنند.ی) 

 نظمی ری بر بی

 قادی

 ربی

 سکی

۶١۵/٠

٢٢٨/٠

اسالم و

 

یب همبستگی چ
می و ابعـاد دینـد
معنی که حدود 

باقیمانده مرصد 

): ضرایب تأثیر مدل۶

ضرایب استاندارد شد
)Beta( 

- 
٣۵٧/٠- 

ثیرات متغیرهای 
ر به نمایش گذاش
ضرایب استاندارد 

نظمی  دیگر بر بی

حلیل مسیر استف
نظمی وابسته (بی

  

  

جربی تأثیر دیندار

اعتقا

تجر

مناس

٣۵۵/٠

٣/٠

٢١٧/٠

ضری )،۵شماره (
نظم دو متغیر بی

ده است. به این م
در ٨٧شود و  می

  رفته است.

۶جدول شماره (

  )Bرگرسیونی (

٢٠۴/۶۶ 
٧١٨/٠ 

شدت و جهت تأث
 آن ضرایب تأثیر 

ض −٣۵٧/٠دی (
تقیم متغیرهای د

قیق از تکنیک تح
ز تغیرات متغیر 

: مدل تج٢نمودار 

پیامدی
٣۵/٠

٣١٩

های جدول ش ده
ستگی و ارتباط 
صد محاسبه شد
ر دینداری تبیین م
رد آزمون قرار نگر

ضریب ر  مستقل

۴  ت
٨ دی

تر ش ور فهم دقیق
شده که در  رسیم

ن است که پیامد
ی روابط غیرمست

  سیر
ن مدل نظری تحق

درصد ا١٣اند  ته

 می
٧

٣١٠  

طبق دا
بیانگر همبس

درص ١٢٨/٠
ابعاد متغیر 

تحقیق مورد 
  

متغیرهای مس

عدد ثابت
بعد پیامدی

  
منظور  به

رگرسیون تر
حاکی از آن 
برای بررسی 

  
تحلیل مسی
برای آزمون 
مدل توانسته

  
  
  
  
  

نظمیبی
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  نظمی) : میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (بی٧جدول 

  انواع اثر  ابعاد دینداری
  کل  غیرمستقیم مستقیم

 −١٧٣/٠  −١٧٣/٠  − بعد اعتقادی
  −٠٧٧/٠  −٠٧٧/٠  − بعد تجربی
  −٣۵٧/٠  − −٣۵٧/٠ بعد پیامدی
  −١٣٠/٠  −١٣٠/٠  − بعد مناسکی

 

نشان دهنده تأثیر مستقیم، غیر مستقیم و تأثیر کل هریک از متغیرهای اصـلی تحقیـق  ٧جدول 
شـود کـه بعـد پیامـدی  های جدول در زمینـه آثـار مسـتقیم مشـخص مـی توجه به دادهباشد. با  می

 باشد. نظمی می کنندۀ بی بینی ترین پیش ) قوی-٣۵٧/٠(

کننـده  بینی تـرین پـیش )، مهـم-١٧٣/٠در قسمت مربوط به آثار غیرمسـتقیم، بعـد اعتقـادی (
بعدی تأثیرگذاری، همچنین بعـد ) در مرتبه -١٣٠/٠نظمی بوده است و پس از آن بعد مناسکی ( بی

  ترین مرتبه تأثیرگذاری قرار داشته است. ) در پایین-٠٧٧/٠تجربی (
ستون مربوط به اثرات کلی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته حاکی از آن استکه بعـد اعتقـادی 

عـد )، ب-١٧٣/٠نظمی داشته است و پس از آن بعـد پیامـدی ( ) باالترین اثر کل را بر بی-٣۵٧/٠(
هـای بعـدی تأثیرگـذاری قـرار دارنـد. نتـایج  ) در رده٠٧٧/٠) و بعـد تجربـی (-١٣٠/٠مناسکی (
  گذارد. نظمی می ای بر بی ) حاکی از آن است که دینداری تأثیر کاهنده۶های جدول ( رگرسیون

  
 گیری بحث و نتیجه

یـاتی در جهـت حفـظ ای مهم و ح تنها در کشور ما، بلکه در بیشتر کشورهای دنیا مقوله سربازی نه
عنـوان یـک امـر مقـدس یـاد  آید. در کشور ما از سربازی بـه امنیت و تمامیت جامعه به حساب می

سال به جز موارد خـاص، خـدمت سـربازی یـا  ١٨شود و در قانون اساسی بر تمام مردان باالی  می
مت شود. خیلی از جوانـان ایـن مرحلـه (خـد خدمت اجباری یکی از وظایف قانونی محسوب می

چنـدان دور ایـن  ای نه اند و یـا در آینـده اند یا در زمان حال مشغول این وظیفه سربازی) را طی کرده
ترین نهادهای جامعه است که در کنـار  عنوان یکی از مهم گذرانند و از سوی نیز دین به مرحله را می

ی را داشته باشـد. بخشی به جامعه نقش منحصر به فرد تواند در نظم خانواده و آموزش و پرورش می
پذیر  های سنی آسیب عنوان قشر جوان جامعه، از جمله گروه توان گفت سربازان به از سوی دیگر می
رو، هدف از تحقیق حاضر، سنجش و آزمـون مـدل  های اجتماعی هستند. ازاین در برابر نابهنجاری

  نظری دینداری گالک و استارک بود در میان سربازان بررسی شود. 
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 ١٧٢٩نامه بوده است. از  ها تکنیک پرسش ش حاضر پیمایشی و ابزار گردآوری دادهروش پژوه
شـده متناسـب  بندی گیـری تصـادفی طبقـه سرباز از طریق روش نمونـه ٣٠٣کارکنان وظیفه، تعداد 

عنوان متغیر وابسـته در  نظمی به اند. به منظور آزمون فرضیات اصلی پژوهش، متغیر بی انتخاب شده
  ارتباط با ابعاد متغیر دینداری قرار گرفت. 

فرضیه این تحقیق توانست از آزمون رد عبـور نمایـد، مبنـی بـر ایـن اسـت کـه مـابین دینـداری و 
نظمی رابطه منفی وجود دارد. بدین معنا که افرادی که میزان دینداری بیشتری دارند، سطوح باالتری  بی

زند. ایـن رابطـه در بسـیاری از تحقیقـات  نظمی کمتری از آنها سر می دتر هستند و بیبه هنجارها پایبن
؛ دسـموند و ٢٠١١؛ کرکـی و همکـاران، ٢٠٠٩؛ آسلین، ٢٠٠٧؛ پری، ٢٠٠٣مثل ویلز و همکاران، 

فرد و  ؛ خـدایاری١٣٨٧؛ طالبـان، ١٣٨٧؛ جـارالهی، ١٣٨۵؛ نازکتبـار و همکـاران، ٢٠١٣همکاران، 
و علیوردی نیا و همکاران  ١٣٩٢پناه و همکاران،  ؛ یزدان١٣٩٠خانزاده و همکاران، ؛ ١٣٨٧همکاران، 

  تایید شد. ١٣٩۴
نظمی در بین جوانان سـرباز،  گردد برای کاهش میزان بی های تحقیق پیشنهاد می با توجه به یافته

کید بیشتری شـیوه های اجرایی و برنامه سیاست ی باورهـای های ارتقـا های و برنامـه های آموزشی تأ
سازی باورهای مذهبی آنان داشـته باشـند.  دینی و رشد میزان دینداری در میان فرد، از جمله درونی
های  های خودمراقبتی و جمع زیستی و برنامـه همچنین در برنامه سین مراکز آموزشی با تلفیق برنامه

قش مـؤثرتری را در کـاهش توان ن نظمی و آشنا نمودن آنان با این پیامدها می مذهبی و پیامدهای بی
های اجـرا  شناسی از برنامـه های جدی در این زمینه باید آسیب نظمی داشته باشند.یکی از برنامه بی

  های را ارتقا دهد. تواند اثرگذاری برنامه باشد که می شده در این حوزه می
  کالت:ها و مش و مشکالتی رو به رو بود، از جمله این محدودیت  پژوهش حاضر با محدودیت

کمبود منابع و ادبیات تجربی پژوهش در این زمینه بود که برای دسترسـی بـه ایـن منـابع زمـان 
  زیادی هزینه شد. 

غلبه فضای امنیتی و نظامی حاکم در سازمان نظامی، سبب تردید در اظهار نظـر پاسـخگویان 
ا مبنـی بـر گمنـامی و گردید که با توجه به تجریه زیسته یکی از محققین و ایجاد اعتمـاد در آنهـ می

  داشتن نظرات، این هراس تا حدودی کنار گذاشته شد. مخفی نگه
ها و مشکالتی در روند  های اجتماعی با محدودیت همچنین این پژوهش به مانند اکثر پژوهش

 ساخت ابزار و عملیاتی کردن مفاهیم (متغیر وابسته) با توجه به بدیع بودن آن مواجه بوده است.
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