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پرورش نظامي  باترتيب  و  نظم و نفس عزت، شناسي وظيفهبررسي رابطه 
  )ع(دانشجويان دانشگاه افسري امام علي

 1جواد فقيهي پور

  4احسان علي اكبريو  3عبدالحسين فرهودي مقدم، 2ورپ سميه فقيهي

  چكيده
 و  نظم و نفس عزتشناسي،  بين متغيرهاي وظيفه ةهدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي رابط

اين . بود) ، همبستگي يگاني و اعتماد يگانيداري دين(دانشجويان و ابعاد پرورش نظامي ترتيب
طه نظر زمان گردآوري، از نوع پيمايشي و از پژوهش از حيث هدف، پژوهش كاربردي، از نق

اي محقق ساخته بين  نامه پرسش. استها و اطالعات، ميداني  آوري داده هاي جمع نظر روش
افزار  ، توسط نرمها داده. اي، توزيع گرديد اف، به روش تصادفي طبقه.جويان دانفر از دانش 269

SPSS ش رگرسيون خطي چند متغيرهون و روهاي آماري همبستگي پيرس و به كمك روش 
ها نشان دادند كه در بين متغيرهاي مستقل  نتايج حاصل از تحليل داده. تحليل گرديدند

شناسي و در بين ابعاد منتسب به  و وظيفه نفس عزت، ترتيب و  نظممتغير ترتيب  بهپژوهش، 
ترين ميانگين در ، همبستگي و اعتماد يگاني، داراي بيشداري دينمتغير ترتيب  بهپرورش نظامي 

  . باشند اف مي.بين دانشجويان دا

  

  .پرورش نظامي، ترتيب و  نظم، نفس عزتشناسي،  وظيفه :واژگان كليدي
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  مقدمه
يكي از وظايف مهم  ن،آموزش و پرورش نيروهاي انساني تحت فرما موضوع

مستمر  يه اهداف خود برسد، بايد به ارتقافرماندهان است و اگر سازماني بخواهد ب
اساس  كه افراد برهم تربيت و پرورش كاركنان مبادرت ورزد، به نحوي س

آموزش و . كار گيرند اهداف به هاي خود قادر باشند توان خود را در تحقق شايستگي
ها  موريتأاقدامات پرورشي جهت شكوفايي استعدادها و اعتماد بخشي به نيروها در م

ها  گيرد و اين مهم در متن فعاليت رار ميو رفتار سازماني، مورد توجه فرماندهان اليق ق
طور   ريزي و به قطعي، بلكه با برنامهقرار دارند و اين نه به صورت م و رسالت فرماندهي
  )137: 1387رشيدزاده، ( .گردد مستمر تعقيب مي

نظامي، اعمال قدرت، اختيارات سازماني،  2نظاميان تابعي از تربيت 1طور اعم رفتار به
كه در اين ميان تربيت از اهميت  استها و تحوالت اساسي  ها، فوريت تهديدات، آسيب
تربيت نظامي خُلق و رفتار را در . )14: 1389رشيدزاده، (اي برخوردار است  و جايگاه ويژه

خلق و اخالق در تربيت نظامي نسبي نيست و آنچه نسبي است، مربوط به . گيرد بر مي
توان  از مفهوم تربيت، مفاهيم اساسي زير را مي برداري در موشكافي و اليه. رفتار است

ها، هنجارها، نگرش، ساختار،  پرورش، رفتار و اخالق، ادب، ارزش: مورد توجه قرار داد
پرورش به عنوان موضوع اصلي و اساسي پژوهش حاضر، در واقع . فرهنگ و شخصيت

ح به نحوي فرايندي مستمر و منظم از مراقبت، حمايت و هدايت رشد جسم، عقل و رو
نظامي  ةاين مهم در حوز. ل آيديو انسان به مقام بندگي خداوند ناكه استعدادها شكوفا 

:  همان( .هاي متناسب با هويت نظامي و مجاهد در راه خداست متمركز بر كسب ويژگي
18(  

                                                      
1 - Behavior 

2 - Education 
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كه به عنوان مهد افسران )ع(ي نظامي و باالخص دانشگاه افسري امام عليها در يگان
اين آموزش و پرورش، در قالب مقوله پرورش نظامي  ،آيد مي تش به شمارساز ار يندهآ

در واقع، در اين دانشگاه به دو بعد آموزش و  .گيرد مي دانشجويان مورد مداقه قرار
انداز سازماني،  ود، ليكن با توجه به رسالت و چشمش مي پرورش علمي و نظامي پرداخته

مور بوده و مقوله آموزش علمي س اأشك بعد پرورش نظامي همواره در ر بي
چرا كه دانشجويان اين دانشگاه در گام  ؛دانشجويان را تحت الشعاع خود قرار داده است

با توجه به مطالب گفته شده بديهي . باشند مي س يك دانشجوپساول يك نظامي و 
ي دانشگاه افسري امام ها شاخص ترين مهماست كه پرورش نظامي به عنوان يكي از 

  . است )ع(علي 

ت مقوله پرورش نظامي، بدين گونه بيانمسئله پژوهش با توجه به اهميت و حساسي 
كه در اين . باشد مؤثرتواند  مي بر شاخص پرورش نظاميگردد كه چه عواملي  مي

مورد  ترتيب و  نفس و نظم شناسي، عزت وظيفهخصوص نيز از جانب محققان متغيرهاي 
جه به مطالب پيش گفته و از آن جايي همواره پرورش با تو .مداقه و بررسي قرار گرفت

    .استپذير  باشد، لذا ضرورت انجام پژوهش توجيه مي آموزش مقدم بر

آمده، تاكنون پژوهش كامل و مدوني در اين خصوص صورت  به عملبرابر بررسي 
توان اذعان داشت كه تنها مدرك معتبر در دسترس كتاب  مي تأنگرفته است و به جر

كه  است ، امير سرتيپ دكتر فتح اهللا رشيده زادهفرمانده محترم دانشگاه »ت نظاميتربي«
  .در اين پژوهش نيز از اين كتاب ارزنده، با ذكر منبع، استفاده گرديده است

حاضر متغيرهاي اصلي مشتمل بر  پژوهش در :نظري پژوهش ادبيات )الف
به در ادامه  لذا. باشند يم پرورش نظامي و ترتيب و  نظم، نفس عزت شناسي، وظيفه

شناسي يكي  در واقع شاخص وظيفه .تشريح خواهند شد موصوف، هاياختصار، متغير
نيز » وجدان بودن با«، كه شاخص است» تمايل به موفقيت«يا » وجدان بودن با«از ابعاد 

» وجدان بودن با« ،كليطور به. آيد شمار مي هاي شخصيت به يكي از زير مجموعه
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به  ل، سازماندهي و انجام وظايف محولريزي خيلي فعا مفهوم قدرت طرح تواند به مي
. م استشناس، فردي هدفمند، با اراده و مصم و وظيفه وجدان فرد با. نحو مطلوب باشد

نمرات باال در اين شاخص، با موفقيت شغلي و تحصيلي همراه است و نمرات پايين 
افراد با . م و دقت زياد اجتناب كندبيني الز ممكن است موجب شود كه فرد از باريك

قول و مطمئن هستند، اما افراد با نمرات پايين،  نمرة باال در اين شاخص، دقيق، خوش
همچنين آنها . لزوماً فاقد اصول اخالقي نيستند، اما در به كارگيري آنها بايد دقت شود

كه نشان  مداركي وجود دارد. حال هستند ها بي شان براي رسيدن به هدف در تالش
صفات مربوط به شاخص . گرا هستند خيلي لذت) با نمرات پايين(دهد كه اين افراد  مي

 ،3تالش براي موفقيت ،2شناسي وظيفه ،1ترتيب و  نظم :عبارتند از» وجدان بودن با«
افرادي كه نمرة بااليي در شاخص  .6كفايت ،5گيري محتاط در تصميم ،4داري خويشتن

را تا شان  ايبند بوده و تعهدات اخالقيشان پ د، به اصول اخالقيگيرن مي» شناسي وظيفه«
نشانة تميزي، آراستگي و مرتب  ترتيب و  نظمنمرة باال در . دهند حد زيادي انجام مي

برتر،  ةدي است بر استفادهطور كلي نظم، مصونيت و تع به .)100: 1377آتشي،( بودن است
نظمي كه از جهالت  ت در جهت اهداف و بيها و امكانا معقول و تجربه شده از انديشه

خواه براي فرار از  قيد و خود انگار، بي سهل گيرد و منطق افراد و غفلت سرچشمه مي
گسيختگي،  ها، اضمحالل، ازهم هاي فردي و اجتماعي است، از عوامل شكست مسئوليت

مرج، فقر آرا و افكار، هرج و  هاي رواني، تشتت هنجاري، ضايعات و خسارت، بيماريبنا
استاد دهخدا، نظم را  .)72: 1387رشيد زاده، ( است... ماندگي و  و زشتي، استعمار و عقب

داشتن، پيوستگي و مضبوطي، ترتيب و درستي و  نوا شدن، خوب نگه سامان گرفتن، به

                                                      
1-  Order 
2- Dutifulness 
3- Achievement Striving 
4- Self - Discipline 
5- Deliberation 
6- Competence 
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اند در اصطالح  آراستگي تعريف كرده است و نوشته پذيري و عدم هرج و مرج، سامان
  .)167:  همان(يروي كامل از دستورهاي نظامي نظامي، نظم يعني پ

گرامي شدن و ارجمندي  ،عزت به معناي عزيز شدن) 1364(از ديدگاه خوانساري 
ت داشتن و ارجمند شمردن نفس و احساس سياد معناي گرامي نيز به 1نفس عزت .است

 ت و پستي،شود و نقطه مقابل آن حقارت نفس، ذلّ است كه باعث بزرگي و پيروزي مي
در بسياري از ) 1386(مطهري  شهيد به نقل از .، عجز، ناتواني و شكست استسستي

بيان  نفس عزت با عنوان الت غرور يا مناعت و احساس شرافت،تعبيرات اسالمي، ح
لرسوله و  وهللا العزه و... « :استها تعبيري حماسي از قرآن كريم  س اينأشده است در ر

من بايد بداند عزت فقط در ؤن است؛ يعني ممناؤمخصوص م ت؛ عزّ»...نين مللمو
او شايسته  ت شايسته اوست ومنان است و اوست كه بايد عزيز باشد، عّزؤانحصار م

-به زعم بار .)205: 1389رشيدزاده، (اين يك نوع توجه دادن به نفس است . عزت است
 خود توانايي آگاه بودن از ادراك خود، پذيرش خود و احترام به نفس عزتنيز  2آن

  .است

رفتار مبتني فرايند تغيير  ،تربيت) 1373(زي و همكارانش امكارم شير... ا به زعم آيت
؛ نيازي هاي تربيتي براي رسيدن به اهداف مشخص است بر اصول، فنون و روش

 اساسي براي تغيير، دگرگوني، سازگاري، بقا، ارتقا و اعتال در مسير رضايت خداوند
تكاملي و معطوف به اهداف است كه  مستمر،شده،  طراحي متعال و فرايندي آگاهانه،

اساس آن حاكميت خداوند بر پايه رحمت و رحمانيت است و محور اصلي نظام تربيتي 
تربيت از  )1386(از ديدگاه استاد شهيد مطهري . دهد جهان را همين اصل تشكيل مي

آموزش يا تعليم  .گيرد مي  را در بر »پرورش«و » آموزش«يك منظر دو مفهوم اساسي 
حفظ و ارتقاي دانش است و جرياني مداوم، همه زماني و همه مكاني در فراگيري، 

پرورش كه جرياني ارتقايي در هدايت و مراقبت از نفس، صعود، تغيير و اصالح در 
                                                      

1- Self–Regard (SR) 
2- Bar-on 
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پرورش نظامي به عنوان يكي از ابعاد و مفاهيم اصلي  .)16: 1389رشيدزاده، ( شاگرد است
وه بر نياز به دانايي و تجربه، هنري آميخته با عشق، محبت و ، عالتربيت نظامي

گيري انضباطي براي كسب اعتبار و مدارج برتر سربازي و كسب عنوان افسر و  سخت
پرورش نظامي در تعقيب تحقق  .سبيل اهللا و صعود به قله رفيع شهادت است فيمجاهد 

ا طي فرايند پرورش نظامي اهداف نظامي است و كاركنان نظامي در حال تربيت بايد ب
اي مهياي  حرفه هاي مبتني بر اراده و آگاهي به بلوغ نظامي برسند و با كسب آمادگي

ها  مبارزه و مجاهدت عليه دشمن و پايداري و استقامت در برابر مشكالت و سختي
اش تربيت نظامي است و دانشگاه  آموزش با پرورش نظامي، نتيجه .)18:  همان( باشند

. )131:  همان(يابند  ن به نسبت اثربخشي تربيت نظامي، اعتبار ميآدانشجويان  افسري و
گذار تأثيرتوان اذعان داشت كه مقوله پرورش نظامي به عنوان يكي از ابعاد مهم و  لذا مي

ن طريق آتا از  رد كنكاش و مداقه عميق قرار گيردمو دباي ،بر اعتبار دانشگاه افسري
  .نظامي افزودباالخص علمي، فرهنگي و  روحاني،ز بتوان بر اعتبار اين مرك

به  ترتيب و  نظمو  نفس عزت، شناسي وظيفه هايدر اين پژوهش متغير :ها متغير )ب
وابسته مطرح  هايبه عنوان متغيرپرورش نظامي  ابعادمستقل و  هايعنوان متغير

نظامي، در نظران و خبرگان  صاحب باهاي صورت گرفته  با توجه به مصاحبه. باشند مي
 - 3 همبستگي يگاني؛ -2؛ داري دين -1در سه بعد  ،متغير پرورش نظامي اين پژوهش

گانه  كه در ادامه به شرح اين متغيرهاي سه ه،اعتماد يگاني مورد كنكاش قرار گرفت
  .پردازيم مي

هاي مورد بحث در حيطه انساني معاني پيچيده و چند  بسياري از پديده: داري دين .1
در . ها مطرح گردد شود تعاريف متعدد و متنوعي از آن كه سبب ميوجهي دارند 
دين از جمله مفاهيمي است كه از باالترين پيچيدگي و تعاريف  ،شك اين ميان بي

: از  دين عبارت است ،از نگاه رابرتسون. )57: 1375، كينگ(متنوع برخوردار است 
 و گيرند ت ميأاز آن نش يمهايي كه مستق اي از اعتقادات و نمادها و ارزش مجموعه«
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 مربوط به تمايز بين واقعيت تجربي و مافوق تجربي، و واقعيتي متعالي و فرا تجربي
نظام متحد  «: دهد كارل دوبلر چنين تعريفي از دين ارائه مي. )56: 1384 ،صابر(» است

شود و تمام  اعتقادات و آداب كه به يك حقيقت مافوق تجربي و متعال مربوط مي
بخشد  ان و پيروان خويش را در جهت تشكيل يك جامعه اخالقي وحدت ميمعتقد

ابعاد . عد نمودسازي دين حول چهار ب چارلز گالك مبادرت به مفهوم. )58: همان(
  :اند از چهارگانه مورد نظر او در اين تحقيق عبارت

 افراد نايل شده به آنبه ناظر بر تجربيات زندگي معنوي است كه : عد تجربيب، 
عد خود البته اين ب. كنند آورد كه با خدا ارتباط پيدا مي احساسي به ارمغان مي

داراي مراتبي است و از حس يك فرد نجات يافته، يا شفا يافته تا ارتباط 
  .گيرد را در بر مي) مكاشفه(عميق با پروردگار و هيجان ناشي از تجلي الهي 

 ه واقعيت الوهيت و مفاهيم كه شامل اعتقاد ب): اعتقادي(عد ايدئولوژيكي ب
، همچنين محتواي شعائري ...الحاقي به آن مانند خدا، شيطان دوزخ، بهشت و

  .از آن پيروي كند يرود يك گروه مذهب است كه انتظار مي
 شود كه در حيات ديني صورت  هايي اطالق مي به اعمال و كنش: عد مناسكيب

  ...پذيرد مانند نماز، دعا، زيارت، روزه و  مي
 اي است از اصول اخالقي در قالب فرامين براي  آميزه): پيامدي(عد استنتاجي ب

هايي كه افراد  زندگي روزمره و تعيين تكليف و راهكار در مواجه با وضعيت
گيرند مانند رعايت امانت، درستكاري در داد و ستد، نحوه  در آن قرار مي

  .)8: 1959، 1گالك( ...برخورد در خانواده، چگونگي گذران اوقات فراغت و 
شناسي كه از علوم تجربي به عاريت  جامعه مفهوم همبستگي در: همبستگي يگاني .2

در علوم فيزيكي، اجزاي «. است اظر به اتصال ممتد عناصر و اشياشده، ن  گرفته
اجسامي ساده يا مركب هستند كه با توده شباهت دارند و تشكيل  ادغام شده،

همبستگي از  ،در علوم رياضي و آمار. )182:1366، روبي(» شوند دهنده آن شمرده مي
                                                      

1- Glock 
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ادغام هم از منظر . بين دو يا چند عدد حكايت دارد روابط ثابت و پايدار
شناسي و هم از نظر رياضي، به معني عمل وحدت بخشيدن به عوامل  جامعه

هاي  در داخل يك گروه، ادغام شامل مجموع پديده .ناهمسان و حائز تمايز است
سان  شوند و بدين ر تعامل است كه موجب همسازي و سازگاري متقابل ميمبتني ب

همبستگي يگاني . )183 : همان(» سازند ت گروهي خويش آگاه ميهوي هر عضو را از
در چنين شرايطي اعضاي يك يگان تعامالت و . به روابط بين يك يگان اشاره دارد

همبستگي يگاني واقعيتي است . دروابطي را كه معموالً بايد داشته باشند، دارا هستن
هاي آن يگان احساس  ذهني كه در آن فرد، تعلق و وابستگي شديدي را با ارزش

همبستگي : توان تعريف نمود در كالمي ديگر همبستگي يگاني را چنين مي. كند مي
با ديگران را  ،كند كه توانايي تعامل با معنا يگاني، وضع رواني فردي را توصيف مي

بيني  ، قادر به پيشاستهاي افراد  كند قادر به فهم نگرش احساس مي فرد. دارد
  .تواند خود و احساسات خود را براي آنان تشريح كند رفتار ديگران است و مي

هايي است كه با مشاركت و به تبع آن گرايش به  يكي از شاخص: اعتماد يگاني .3
ي است كه به تعبير نوعي رابطه كيف ،اعتماد. مشاركت جمعي ارتباط متقابل دارد

كند و هزينه مذاكرات و مبادالت اجتماعي را  كلمن قدرت عمل كردن را تسهيل مي
ها كه  دسته از كنش ويژه آن هاي انسان به اعتماد در كنش. رساند به حداقل مي

در واقع، اعتماد باعث تسهيل . كند نمود پيدا مي ،گيري معطوف به آينده دارند جهت
چه اعتماد در يگاني باالتر باشد احتمال همكاري هم بيشتر شود و هر همكاري مي

 .)292: 1380پاتنام، (كند  خواهد بود و خود همكاري نيز اعتماد ايجاد مي

با توجه به متغيرهاي مطروحه، مدل نظري پژوهش به صورت زير خالصه ضمناً 
  :گردد مي
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  متغيرهاي مستقل                                  متغيرهاي وابسته               

  

  مدل نظري محقق ساخته -1شكل شماره 

با توجه به اهداف و نتايج مورد انتظار و بر اساس مطالعات صورت  :ها فرضيه )ج
، پرسش و پرورش نظامي ترتيب  و  نفس، نظم ، عزتشناسي وظيفه ةگرفته در حوز

 و  نفس، نظم ، عزتسيشنا بين وظيفهآيا  شود كه گونه مطرح مي اساسي پژوهش اين
كه متغير پرورش نظامي در  با توجه به اين ؟و پرورش نظامي رابطه وجود دارد ترتيب

هاي پژوهش به صورت زير تدوين  فرضيه سه بعد مورد كنكاش قرار گرفته است، لذا 
   :است گرديده

 .، رابطه وجود داردآنان ابعاد پرورش نظاميبا شناسي دانشجويان  وظيفهبين  .1

 .آنان، رابطه وجود داردابعاد پرورش نظامي با دانشجويان  نفس عزت بين .2

 .آنان، رابطه وجود داردابعاد پرورش نظامي با  دانشجويان ترتيبو نظمبين  .3

 حاضر، تحقيقاز انجام  اصلي ، هدفپژوهشبا توجه به متغيرهاي : ف تحقيقاهدا )د
پرورش نظامي ابعاد با  وياندانشج ترتيب نفس، نظم و ، عزتشناسي وظيفهرابطه بررسي 

، شناسي بررسي رابطه وظيفه -1 :باشند اهداف فرعي پژوهش به شرح زير مي .استآنان 
ابعاد بررسي ميزان  -2 ؛دانشجويان ابعاد پرورش نظامي باترتيب  و  نظمنفس و  عزت

 ترتيب و  و نظم نفس عزت، شناسي بررسي ميزان وظيفه -3 ؛دانشجويانپرورش نظامي 
  .دانشجويان داري دينبررسي نوع  -4؛ جوياندانش

 

 

 پرورش عزت نفس
 نظامي

 اعتماد يگاني

 همبستگي يگاني

 دينداري

 نظم وترتيب

 وظيفه شناسي
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  اجراي پژوهش روش
كاربردي، از نقطه نظر زمان  از نوعپژوهش حاضر از حيث هدف،  :روش تحقيق )الف

ها و اطالعات، از نوع  آوري داده هاي جمع گردآوري، از نوع پيمايشي و از نظر روش
  . استميداني 

جامعه آماري اين پژوهش، تمامي رو مكاني قلم :گيري و روش نمونه نمونه ،جامعه )ب
را  89-90 تحصيلي سالترم دوم  و قلمرو زماني نيز )ع(امام علي دانشگاه دانشجويان
. آمد به دست  278برابر  فرمول كوكران،حجم نمونه با استفاده از  تعداد .شود شامل مي

  .در زير فرمول كوكران نشان داده شده است

2000
3.0
7.0

96.1
05.0







N
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 همين تعداد  به و نفر در نظر گرفته شد 278 ،به فرمول فوق، حجم نمونه با توجه
كه در نهايت  ،توزيع گرديداي  به صورت تصادفي طبقه دانشجويانبين  نامه پرسش ،نيز

  .گرفت  قرار پژوهشگراندر اختيار جهت تجزيه و تحليل  نامه پرسش 269تعداد 

ساخته  اي محقق نامه پرسشرهاي پژوهش، متغيبراي بررسي  :ابزارهاي پژوهش )ج
ييد أمورد ت، مربوطو متخصصان  خبرگانروايي محتوايي آن توسط كه تدوين گرديد 

با استفاده از روش آلفاي كرونباخ محاسبه و معادل  نيز نامه پرسش پايايي .قرار گرفت
ين بيشتر است؛ پس ا 9/0از آنجا كه ضريب به دست آمده از  .گرديدگزارش  915/0

در سطح عالي قرار دارد و  نامه پرسشهاي  توان تفسير نمود كه پايايي سازه گونه مي
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خروجي آلفاي ، 1شماره  در جدول. گيري باالست كل، پايايي ابزار اندازه طور به
  . كرونباخ نشان داده شده است

  جدول خروجي آلفاي كرونباخ -1جدول شماره
  تعداد سواالت آلفاي كرونباخ

915/0 58  
ابعاد و  ترتيب و  نظم، نفس عزت، شناسي وظيفهدر مجموع جهت سنجش ميزان 

پرسش و در قالب طيف ترتيبي كيفي پنج  58نظامي دانشجويان از تعداد  پرورش
به تفكيك  متغيرتعداد سواالت هر  2شماره در جدول . اي ليكرت استفاده گرديد گزينه

  .مشخص گرديده است
  هر متغير تعداد سواالت -2جدول شماره

  ها تعداد پرسش شاخص رديف
  6 شناسيوظيفه 1
  6 نفسعزت 2
  6 ترتيبونظم 3
  15 همبستگي يگاني 4
  6 اعتماد يگاني 5
  19 داريدين 6

  58 هاجمع كل پرسش

 آماري افزار نرمبا استفاده از  ،آوري شدههاي گرد داده :ها روش تجزيه و تحليل داده )د
در تشريح آمار استنباطي و براي . جزيه و تحليل قرار گرفتندمورد ت علوم اجتماعي
چندمتغيره و جداول رگرسيون خطي  ها، از ضريب همبستگي پيرسون آزمون فرضيه
اين ضريب كه . دهند نشان مي rضريب همبستگي پيرسون را با عالمت . استفاده شد
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نيز ناميده  2هضريب همبستگي دو جانب ،1عنوان ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون به
اي و  براي محاسبه درجه و ميزان ارتباط خطي بين دو متغير در سطح فاصله و شود مي

  . رود نسبي به كار مي

  ي پژوهشها يافته
هاي دموگرافيكي نمونه مورد مطالعه در  ويژگي :شناختي نمونه هاي جمعيت ويژگي )الف

 55از دانشجويان سال يكم،  ،سخگوياندرصد از پا 30تقريباً اين پژوهش نشان داد كه  
  .اند درصد نيز از دانشجويان سال سوم بوده15درصد از دانشجويان سال دوم و 

  توزيع فراواني دانشجويان برحسب سال تحصيلي -3جدول شماره

درصد 
 تجمعي

 فراواني درصد
سال

 تحصيلي

 سال يكم 80 7/29 7/29

 سال دوم 148 1/55 8/84

 سال سوم 41 2/15 100

 تعداد كل 269 100 

  توصيفي آمار )ب
پرورش ميانگين، انحراف معيار و واريانس نمرات دانشجويان، در ابعاد مختلف  .1

ارائه شده  3در جدول شماره ترتيب  و  نظمنفس و  ، عزتشناسي وظيفه نظامي،
از ميان متغيرهاي گردد كه  مشاهده مي ،هاي اين جدول با توجه به داده .است

، شناسي وظيفه، نفس عزت، وترتيب نظم، داري دينغير مت پژوهش به ترتيب
 .باشند ميها  همبستگي و اعتماد داراي بيشترين ميانگين

                                                      
1- Pearson product-moment Correlation Coefficient 
2- Bilateral Correlation Coefficient 
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  آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش -4جدول شماره

  واريانس  انحراف معيار  ميانگين  بيشترين كمترين  دامنه  ابعاد  متغيرها

متغير 
 مستقل

 وظيفه
 شناسي 

4  1 5  0186/4  87440/0  765/0  

 عزت
 نفس 

4  1 5  0558/4  89810/0  807/0  

 و  نظم
 ترتيب

4  1 5  1524/4  89516/0  801/0  

متغير 
 وابسته

  550/0  74185/0  5149/4  5 1  4 داري دين
همبستگي
 يگاني

4  1 5  3978/3  82054/0  673/0  

اعتماد 
 يگاني

4  1 5  3941/3  01524/1  031/1  

 مورد سنجش قرار گرفتگويه زير،  6از با استفاده شناسي دانشجويان  ميزان وظيفه .2
  .داده شده استنشان  5جدول شماره ، در نتايج حاصلكه 
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  شناسي توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس شاخص وظيفه -5جدول شماره 

  ها گويه رديف
كامالً 
  مخالف

  مخالف
تا 

  حدودي
  موافق

كامالً 
  موافق

 جمع

1  

من واقعا بايد 
مريض باشم تا 
يك روز سر 

طقه نظافت، من
 .نروم

  269  71  61  61  35  41  فراواني

  100  4/26  7/22  7/22  13  2/15  درصد

2  

من سعي 
كنم تا  مي

را  خودوظايف 
با صداقت و 
درستي انجام 

  دهم

  269  117  85  55  6  6  فراواني

  100  5/43  6/31  4/20  2/2  2/2  درصد

3  

هاي  من بدهي
خود را به موقع 

طور كامل  و به
  .پردازم مي

  269  118  75  58  9  9  راوانيف

  100  9/43  9/27  6/21  3/3  3/3  درصد

4  
من گاهي در 
ورزش تقلب 

  .كنم مي

  269  94  52  71  42  10  فراواني

  100  9/34  3/19  4/26  6/15  7/3  درصد

5  

هميشه وقتي 
قول انجام 

كاري را بدهم، 
توانند  بقيه مي

به انجام آن كار 
توسط من، 
  .اطمينان كنند

  269  101  96  57  8  7  فراواني

  100  5/37  7/35  2/21  3  6/2  درصد
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6  
من دقيقاً از 

اصول اخالقي 
  .كنم پيروي مي

  269  95  95  68  7  4  فراواني

  100  3/35  3/35  3/25  6/2  5/1  درصد

خيلي كم، كم، «شناسي در پنج طبقه  ميزان نمرات دانشجويان بر حسب متغير وظيفه
ارائه  6در جدول شماره  نتايج حاصل. يدبي گردارزيا» متوسط، زياد و خيلي زياد

درصد از دانشجويان  97شناسي  گردد، ميزان وظيفه گونه كه مشاهده مي همان .اند گرديده
  . در سطح متوسط به باال برآورد گرديد

  شناسي دانشجويان آمار توصيفي بر حسب ميزان وظيفه -6 جدول شماره

  تجمعيدرصد   درصد  فراواني  شناسي ميزان وظيفه
  1/1 1/1  3 خيلي كم

  3 9/1  5 كم
  9/27 9/24  67 متوسط
  2/66 3/38  103 زياد

  100  8/33  91  خيلي زياد
   100  269 تعداد كل

گويه زير، مورد سنجش قرار گرفت كه  6دانشجويان با استفاده از  نفس عزتميزان  .3
 .نشان داده شده است 7نتايج حاصل، در جدول شماره 

  نفس زيع فراواني پاسخگويان بر اساس شاخص عزتتو -7جدول شماره 

  ها گويه رديف
كامالً 
 مخالف

 مخالف
تا 

 حدودي
 موافق

كامالً 
 موافق

 جمع

1  

از شيوه 
نگرش و 

فكرم راضي 
 .هستم

  269  79  94  82  8  6 فراواني

  100  4/29  9/34  5/30  3  2/2  درصد
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2  
براي خودم 
احترام قائل 

  .هستم 

  269  154  68  36  4  7 فراواني

  100  2/57  3/25  4/13  5/1  6/2  درصد

3  
از اندام و 

ظاهر خود 
  .راضي هستم

  269  75  93  76  14  11 فراواني

  100  9/27  6/34  3/28  2/5  1/4  درصد

4  
بيشتر مواقع 

به خودم 
  .اطمينان دارم

  269  101  87  68  8  5 فراواني

  100  5/37  3/32  3/25  3  9/1  درصد

  
5  

هنگام بررسي 
نقاط ضعف 

وتم، باز و ق
هم احساس 

خوبي در 
مورد خودم 

  .دارم

  269  82  91  76  14  6 فراواني

  100  5/30  8/33  3/28  2/5  2/2  درصد

6  

نمي توانم 
خودم را اين 

گونه كه 
هستم، 
  .بپذيرم

  269  96  54  68  41  10 فراواني

  100  7/35  1/20  3/25  2/15  7/3  درصد

خيلي كم، كم، «در پنج طبقه  نفس عزتميزان نمرات دانشجويان بر حسب متغير 
 شدهارائه  8در جدول شماره  نتايج حاصل. ارزيابي گرديد» زيادمتوسط، زياد و خيلي 

درصد از دانشجويان در  7/96 نفس عزتگردد، ميزان  گونه كه مشاهده مي همان. است
  . سطح متوسط به باال برآورد گرديد
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  س دانشجوياننف آمار توصيفي بر حسب ميزان عزت -8جدول شماره 

  درصد تجمعي  درصد  فراواني  نفس عزتميزان 
  1/1 1/1  3 خيلي كم

  3/3 2/2  6 كم
  5/27 2/24  65 متوسط
  4/62 9/34  94 زياد

  100  6/37  101  خيلي زياد
   100  269 تعداد كل

  

گويه زير، مورد سنجش قرار گرفت  6دانشجويان با استفاده از  ترتيب و  نظمميزان  .4
 .نشان داده شده است 9كه نتايج حاصل، در جدول شماره 

  وترتيب توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس شاخص نظم -9جدول شماره 

  ها گويه رديف
كامالً 
 مخالف

 مخالف
تا 

 حدودي
كامالً  موافق

 جمع موافق

1  

من اشياء 
متعلق به خود 

را تميز و 
پاكيزه 
ي كنم نگهدار

. 

  269  154  75  31  2  7 فراواني

  100  2/57  9/27  5/11  7/0  6/2  درصد

2  

من هميشه، 
كارهايم را با 
نظم و ترتيب 

دهم  انجام مي

  269  96  87  73  8  5 فراواني

  100  7/35  3/32  1/27  3  9/1  درصد
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.  

3  
عالقه به من 

تميز كردن 
  دارم وسايلم

  269  165  38  35  22  9 فراواني

  100  3/61  1/14  13  2/8  3/3  درصد

4  

من معموالً 
آدمي كم و 

بيش سختگير 
  هستم

  269  43  78  111  28  9 فراواني

  100  16  29  3/41  4/10  3/3  درصد

5  

من دوست 
دارم هر 
در  ،اچيزي ر

جاي 
مخصوص آن 
نگهداري كنم 

تا در هنگام 
، جاي استفاده

آن را به 
  .خوبي بدانم

  269  142  57  56  9  5 فراواني

  100  8/52  2/21  8/20  3/3  9/1  درصد

6  

بسيار من آدم 
منظم و با 
برنامه اي 

  .هستم

  269  57  103  89  12  8 فراواني

  100  2/21  3/38  1/33  5/4  3  درصد

خيلي كم، كم، «در پنج طبقه  ترتيبو نظمميزان نمرات دانشجويان بر حسب متغير 
 شدهارائه  10جدول شماره  در لنتايج حاص. ارزيابي گرديد» متوسط، زياد و خيلي زياد



 177/ ... و ترتيب با پرورش نظامي دانشجويان  نفس و نظم  شناسي، عزت بررسي رابطه وظيفه

از دانشجويان در  درصد 7/96 وترتيب نظمگردد، ميزان  گونه كه مشاهده مي همان. است
  . سطح متوسط به باال برآورد گرديد

  وترتيب دانشجويان آمار توصيفي بر حسب ميزان نظم -10جدول شماره

  درصد تجمعي  درصد  فراواني  وترتيب نظمميزان 
  7/0 7/0  2 خيلي كم

  3/3 6/2  7 كم
  5/24 2/21  57 متوسط
  1/56 6/31  85 زياد

  100  9/43  118  خيلي زياد
   100  269 تعداد كل

ميزان . ، مورد سنجش قرار گرفتگويه 19دانشجويان با استفاده از  داري دينميزان  .5
خيلي كم، كم، متوسط، «در پنج طبقه  داري ديننمرات دانشجويان بر حسب متغير 

شده ارائه  11در جدول شماره  نتايج حاصل. ارزيابي گرديد» ادزيزياد و خيلي 
درصد از دانشجويان  6/98 داري دينگردد، ميزان  گونه كه مشاهده مي همان. است

 . در سطح متوسط به باال برآورد گرديد

  دانشجويان داري دينآمار توصيفي بر حسب ميزان  -11جدول شماره

  تجمعيدرصد   درصد  فراواني  داري دينميزان 

  7/0 7/0  2 خيلي كم

  4/1 7/0  2 كم

  6/9 2/8  22 متوسط

  4/36 8/26  72 زياد

  100  6/63  171  خيلي زياد



 1390، سال يازدهم، زمستان 44پژوهشي مديريت نظامي، شمارة  -ة علميفصلنام/  178

   100  269 تعداد كل

ميزان . ، مورد سنجش قرار گرفتگويه 15ميزان همبستگي دانشجويان با استفاده از  .6
متوسط،  خيلي كم، كم،«در پنج طبقه همبستگي نمرات دانشجويان بر حسب متغير 

شده ارائه  12شماره  در جدول نتايج حاصل. يابي گرديدارز» زياد و خيلي زياد
درصد از دانشجويان  5/89همبستگي گردد، ميزان  گونه كه مشاهده مي همان. است

 . در سطح متوسط به باال برآورد گرديد
  

  آمار توصيفي بر حسب ميزان همبستگي دانشجويان -12جدول شماره

 درصد تجمعي درصد فراواني يميزان همبستگ
  9/1 9/1 5 خيلي كم
  5/10 6/8 23 كم

  5/55 45 121 متوسط
  7/92 2/37 100 زياد

  100 3/7 20 خيلي زياد
   100 269 تعداد كل

ها،  گروهاني ها، هم اي دانشپايه ها، هم اي دوره دانشجويان به هم اعتمادميزان  .7
گويه، مورد سنجش  6با استفاده از ماندهان تر و فر ينيهاي باالتر، پا دانشجويان سال

خيلي «در پنج طبقه اعتماد ميزان نمرات دانشجويان بر حسب متغير . قرار گرفت
نتايج حاصله در جدول شماره . ارزيابي گرديد» كم، كم، متوسط، زياد و خيلي زياد

رصد د  2/86اعتماد گردد، ميزان  گونه كه مشاهده مي همان. است ارائه گرديده  13
 .گرديديان در سطح متوسط به باال برآورداز دانشجو

  
  
  



 179/ ... و ترتيب با پرورش نظامي دانشجويان  نفس و نظم  شناسي، عزت بررسي رابطه وظيفه

  آمار توصيفي بر حسب ميزان اعتماد دانشجويان -13جدول شماره

 درصد تجمعي درصد فراواني ميزان اعتماد
  1/7 1/7 19 خيلي كم
  8/13 7/6 18 كم

  3/51 5/37  101 متوسط
  5/88 2/37 100 زياد

  100 5/11 31 خيلي زياد
   100  269 لتعداد ك

نتايج حاصل از . عد مورد ارزيابي قرار گرفتب 4در  داري دين ،در پژوهش حاضر .8
كه از نظر ميانگين و همچنين  دهد مينشان  14در جدول شماره  ها آناليز داده

ترتيب در ابعاد اعتقادي، تجربي، پيامدي و  مجموع نمره دريافتي، دانشجويان به
 .ديندارتر هستند ،مناسكي

  داري دينآمار توصيفي بر حسب ابعاد  -14شماره جدول

  واريانس  انحراف معيار  ميانگين  مجموع  بيشترين  كمترين  دامنه  ابعاد
  750/0  86628/0  9515/3  1059  5 1  4 مناسكي
 637/0 79832/0  6343/4  1242  5 1  4 اعتقادي

 883/0 93975/0  0929/4  1101  5 1  4 پيامدي

 661/0 81323/0  5056/4  1212  5 1  4 تجربي

 550/0 74185/0  5149/4  1210  5 1  4 داري دين

، از ي پژوهشها براي آزمون فرضيهها و  در بررسي استنباطي داده: آمار استنباطي. ج
شد كه استفاده  چندگانه خطيو نيز رگرسيون  ضريب همبستگي پيرسونهاي  آزمون

  :استشرح زير به نتايج آن 

يگاني و اعتماد  همبستگي ،آنان داري دينبا  نشناسي دانشجويا وظيفهارتباط بين  .1
شود بين  طور كه مشاهده مي همان .است 15به شرح جدول شماره  يگاني
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و همبستگي يگاني آنان رابطه مثبت و  داري دينشناسي دانشجويان با  وظيفه
شناسي  بين وظيفه وجود دارد و رابطه) =318/0rو  =547/0rترتيب  به(داري  معني

 . باشد دار نمي ماد يگاني، گرچه مثبت است، ليكن معنيآنان و اعت

آنان، همبستگي يگاني، اعتماد  داري دينشناسي دانشجويان  با  همبستگي بين وظيفه - 15جدول شماره 
  يگاني

  داري دين  
همبستگي 
  يگاني

اعتماد 
  يگاني

  
  شناسي وظيفه

547/0** همبستگي پيرسون  **318/0  100/0
سطح معنا

  )منهدو دا(داري
000/0  000/0  103/0  

269 269269 حجم نمونه

همبستگي يگاني و اعتماد  ،آنان داري دينبا  دانشجويان نفس عزتارتباط بين  .2
نفس  شود بين عزت طوركه مشاهده مي همان .است 16به شرح جدول شماره  يگاني

ترتيب  به(داري  و همبستگي يگاني آنان رابطه مثبت و معني داري ديندانشجويان با 
470/0r=  297/0وr= ( دانشجويان و اعتماد  نفس عزتوجود دارد و رابطه بين

 . باشد دار نمي يگاني، هر چند مثبت است، ولي معني

  آنان، همبستگي يگاني، اعتماد يگاني داري ديننفس دانشجويان با  همبستگي بين عزت 16جدول شماره 

  داري دين  
همبستگي 
  يگاني

  اعتماد يگاني

  
  نفس عزت

  065/0 297/0** 470/0** همبستگي پيرسون
دو(سطح معنا داري

  )دامنه
000/0  000/0  287/0  

  269  269 269 حجم نمونه



 181/ ... و ترتيب با پرورش نظامي دانشجويان  نفس و نظم  شناسي، عزت بررسي رابطه وظيفه

مي  17به شرح جدول شماره  ،آنان داري دينبا دانشجويان  ترتيبو نظمارتباط بين  .3
 و داري ديندانشجويان با وترتيب  نظمشود بين  مي گونه كه مشاهده  همان .باشد

) =338/0rو  =604/0rترتيب  به(داري  همبستگي يگاني آنان رابطه مثبت و معني
دانشجويان و اعتماد يگاني، هر چند مثبت وترتيب  نظموجود دارد و رابطه بين 

 . باشد دار نمي است، ولي معني

ماد آنان، همبستگي يگاني، اعت داري دينوترتيب دانشجويان با  همبستگي بين نظم - 17جدول شماره 
  يگاني

  داري دين  
همبستگي 

  يگاني
اعتماد 
  يگاني

  وترتيب نظم

همبستگي
  پيرسون

**604/0 **338/0 060/0  

سطح معنا
  )دو دامنه(داري

000/0  000/0  325/0  

  269  269 269 حجم نمونه

از  .مي باشد 18پژوهش، به شرح جدول شماره  مستقل ارتباط بين متغيرهاي .4
 وترتيب نظمو  نفس عزتشناسي،  د كه بين وظيفهگرد استنباط مي موصوفجدول 

 . داري وجود دارد دانشجويان رابطه مثبت و معني

 همبستگي بين متغيرهاي مستقل پژوهش - 18جدول شماره 

  
  

  وترتيب نظم  نفس عزت  شناسي وظيفه  ابعاد
      1 شناسيوظيفه
   1 751/0** نفسعزت
  1  792/0** 816/0** وترتيبنظم
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طور كه  همان .مي باشد 19، به شرح جدول شماره عاد پرورش نظاميابارتباط بين  .5
، همبستگي يگاني و اعتماد يگاني رابطه مثبت وجود داري دينشود بين  مشاهده مي

 .استدار  معني 01/0دارد كه از نظر آماري در سطح 

  همبستگي بين ابعاد پرورش نظامي - 19جدول شماره 

  

  

  
  

طور كه  همان. مي باشد 20به شرح جدول شماره  داري، دينارتباط بين ابعاد  .6
رابطه مثبت وجود دارد كه از نظر آماري اين  داري دينشود بين ابعاد  مشاهده مي

 .استر دا معني 01/0در سطح رابطه 

 داري دينهمبستگي بين ابعاد  - 20جدول شماره 

ات چند متغير مستقل تأثيرگرسيون چند متغيره براي مطالعه تحليل ر جايي كه از آن
گذاري هريك از متغيرهاي مستقل بر تأثير ميزاندر متغير وابسته كامالً مناسب است 

مورد كنكاش قرار ) چند متغيره(متغير وابسته با استفاده از رگرسيون خطي چندگانه 

 تماد يگانياع  همبستگي يگاني  داري دين  ابعاد 
    1 داريدين

   1 388/0** همبستگي يگاني
  1  480/0** 224/0** اعتماد يگاني

  داري دين  تجربي  پيامدي  اعتقادي  مناسكي  ابعاد
          1  مناسكي
        1  333/0**  اعتقادي
      1  496/0**  267/0**  پيامدي
    1  249/0**  573/0**  415/0**  تجربي

  1  724/0**  702/0**  805/0**  707/0**  داري دين



 183/ ... و ترتيب با پرورش نظامي دانشجويان  نفس و نظم  شناسي، عزت بررسي رابطه وظيفه

شناسي،  وظيفه(رهاي مستقل نتايج حاصل از رگرسيون خطي چندگانه، متغي. گرفته است
، به 1با استفاده از روش همزمان) پرورش نظامي(و وابسته ) وترتيب نظم، نفس عزت

دهد كه  به عنوان اولين خروجي نشان مي 21جدول شماره . شرح جداول زير است
متغير مستقل، از يك مدل رگرسيوني سه بيني تغييرات متغير وابسته بر اساس  براي پيش

  .ان استفاده شده استو روش همزم
  شده حذف/ شده  متغيرهاي وارد - 21جدول شماره 

 2ضريب همبستگي چندگانه ميزان .دهد ، خالصه مدل را نشان مي22جدول شمارة 
متغيرهاي مستقل و وابسته همبستگي قوي وجود  گزارش شده، پس بين 533/0برابر 
ميزان تبيين واريانس و  ،يا ضريب تعيين 3مجذور ضريب همبستگي چندگانه. دارد

ضريب تعيين  .دهد هاي مستقل را نشان مي تغييرات متغير وابسته توسط مجموعه متغير
نكوئي  ، مقدار ضريب تعيين را به منظور انعكاس بيشتر ميزان)R2adj( 4تعديل شده
براي تفسير ضريب تعيين، معموالً از اين مقدار استفاده . كند تصحيح مي 5برازش مدل

. چون در اين ضريب، مقدار ضريب تعيين با درجات آزادي تعديل شده است. شود مي
گزارش شده است، اين بدان معني است كه   276/0در اين پژوهش مقدار آن برابر 

را ) پرورش نظامي(از كل واريانس متغير وابسته % 28 به تنهايي حدود متغيرهاي مستقل
مقدار خطاي . استهاي خارج از مدل  متغير تأثيركنند و مابقي تغييرات، تحت  تبيين مي

                                                      
1- Enter Method 
2- Multiple R 
3- R Square 
4- Adjusted R Square 
5- Model Fit 

  متغيرهاي وارد شده  مدل
متغيرهاي حذف 

  شده
  روش

  همزمان  ------- وترتيبنفس، نظمشناسي، عزتوظيفه 1
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، كه برابر استدهنده ميزان قدرت پيش بيني معادله رگرسيون  استاندارد برآورد، نشان
 .گزارش شده است 35249/15

 هاي مربوط به برازش مدل خالصه آماره -22جدول شمارة 

  مدل
ضريب همبستگي

  چندگانه
  ضريب تعيين

ضريب تعيين 
  تعديل شده

خطاي استاندارد 
  برآورد

1 a533/0 284/0 276/0 35249/15  
  پرورش نظامي: متغير وابسته                        وترتيب نظم، نفس عزتشناسي،  وظيفه: ها بيني كننده پيش

در اين جدول، منبع . دهد تحليل واريانس را نشان مي نتايج 23جدول شماره 
نشان داده  2و باقيمانده 1در دو منبع رگرسيون) پرورش نظامي(تغييرات متغير وابسته 

شده و براي هريك از اين منابع، مجموع مجذورات، درجه آزادي و ميانگين مجذورات 
يرات متغير وابسته را كه منبع رگرسيون، اطالعات مربوط به ميزان تغي. آورده شده است

دهنده اطالعات  دهد و منبع باقيمانده نيز، نشان در نتيجه مدل پژوهش ماست، نشان مي
 Fمقدار . استمربوط به ميزان تغييرات متغير وابسته كه خارج از مدل پژوهش ماست، 

دهنده آن است كه آيا مدل رگرسيوني پژوهش، مدل مناسبي است يا  نشان) آماره فيشر(
هاي مستقل قادرند به خوبي تغييرات متغير وابسته را توضيح  به عبارتي، آيا متغير. رخي

و در سطح خطاي  059/35بر اساس نتايج جدول زير، برابر  Fمقدار . دهند يا خير
توان نتيجه گرفت كه مدل رگرسيوني تحقيق كه  لذا مي. دار است معني 01/0كوچكتر از 
، مدل خوبي بوده و مجموعه استمتغير وابسته متغير مستقل و يك  سهمركب از 

  .متغيرهاي مستقل قادرند تغييرات متغير وابسته را تبيين نمايند

  

  

                                                      
1- Regression 
2- Residual 
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  نتايج تحليل واريانس - 23جدول شماره 

  مدل
مجموع

  مجذورات
درجه
 آزادي

ميانگين
  مجذورات

آماره 
  فيشر

سطح 
  معناداري

1  
  262/8263 3 785/24789 رگرسيون

  699/235 265 192/62460 قيماندهبا  000/0 059/35
  268 978/87249 كل

  پرورش نظامي: متغير وابسته                         وترتيب نظم، نفس عزتشناسي،  وظيفه: ها بيني كننده پيش

رگرسيوني هر متغير در مدل و  تأثيرنتايج مربوط به ميزان  24در جدول شماره 
در واقع، اين جدول از دو بخش . دهد ها را  نشان مي همچنين ميزان همبستگي بين آن

رگرسيوني استاندارد  تأثيرضرايب  -1اين دو بخش شامل . اصلي تشكيل گرديده است
  .باشند هاي مرتبه صفر، تفكيكي و نيمه تفكيكي مي همبستگي -2شده و استاندارد نشده 

سته را نشان رگرسيوني هر متغير مستقل بر متغير واب تأثيربخش اول، ضرايب 
 ،گيرد انجام مي 1در اين بخش، تفسير ضرايب رگرسيوني بر اساس ضريب بتا. دهد مي

دهنده ضريب رگرسيوني استاندارد شده هر يك از متغيرهاي مستقل  زيرا اين آماره نشان
خورد،  اي كه در اين جدول به چشم مي اولين آماره. استبر روي متغير وابسته تحقيق 

و ميزان متغير وابسته را بدون دخالت  است مبدأكه همان عرض از است،  2عدد ثابت
رگرسيوني به دو صورت  تأثيردر جدول زير، ضرايب . دهد هاي مستقل نشان مي متغير

 بنابراين. ارايه شده است) B( 4و ضرايب استاندارد نشده) بتا( 3ضرايب استاندارد شده
مقايسه . ر مستقل در مدل را مشخص كنيمتوانيم با استفاده از آن، سهم نسبي هر متغي مي

بر متغير  وترتيب نظمو  شناسي وظيفهمتغير  دو تأثير -1 :دهد كه متغيرها نشان مي
دار  بر پرورش نظامي معني نفس عزتمتغير  تأثير؛ ليكن استدار  پرورش نظامي، معني

                                                      
1- Beta 
2- Constant 
3- Standardized Coefficients 
4- Unstandardized Coefficients 
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با  شناسي وظيفه، 0/ 376با ضريب رگرسيوني وترتيب نظمهاي متغير -2 .باشد نمي
. اند روي متغير وابسته داشته رگرسيوني را بر تأثيربه ترتيب باالترين  196/0ضريب 

، ميزان متغير وترتيب نظمعبارتي، به ازاي افزايش يك انحراف استاندارد در متغير  به
  .انحراف استاندارد افزايش خواهد يافت 376/0به ميزان  پرورش نظامي 

 - 1 :دهد تگي را به شرح زير نشان ميبخش دوم جدول، نتيجه سه نوع همبس
كه مقدار آن معادل مقدار ضريب همبستگي پيرسون است، ميزان  1همبستگي مرتبه صفر

، 24در جدول شماره . دهد همبستگي بين متغيرها را بدون وجود متغير كنترل نشان مي
باال وترتيب  نظمنفس و  شناسي، عزت وظيفه هايميزان همبستگي مرتبه صفر براي متغير

به ترتيب با ضرايب  نفس  شناسي و عزت وظيفه ،وترتيب نظمبه عبارتي متغيرهاي . است
همبستگي  -2. باشند داراي بيشترين ميزان همبستگي مي 427/0و  489/0، 521/0

توان اثر يك يا چند متغير  نوعي كنترل آماري است كه از طريق آن مي 2جزئي/ تفكيكي
تر باشد، نقش آن متغير  ين همبستگي براي يك متغير بيشهر چه ميزان ا. را كنترل كرد
در تحقيق حاضر نيز، ميزان همبستگي تفكيكي در دو متغير . تر است در مدل بيش

 -3. استين يدر حد پا نفس عزتدر متغير  باالست و نسبتاً شناسي وظيفه و وترتيب نظم
كه از طريق آن  نترل آماري استنوعي ك  4شبه تفكيكي/  3همبستگي نيمه تفكيكي

در همبستگي نيمه تفكيكي، هر چه ميزان . توان اثر يك يا چند متغير را كنترل كرد مي
افزون . تر است تر باشد، نقش آن متغير در مدل بيش اين همبستگي براي يك متغير بيش

بر اين، در اين نوع همبستگي، چون اثر خطي متغيرهاي مستقل بر همديگر حذف 
در . تر است ينيه همبستگي مرتبه صفر و تفكيكي پاميزان آن نسبت بشود، بنابراين  مي

و  وترتيب نظماين همبستگي نيز، شاهد ميزان باالي همبستگي نيمه تفكيكي در متغير 
  .هستيم شناسي وظيفه

                                                      
1- Zero-order correlation 
2- Partial correlation 
3- Semi-partial correlation 
4- Part correlation 
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 رگرسيوني تأثيرنتايج مربوط به ضرايب  -24جدول شماره

  پرورش نظامي: متغير وابسته

  گيري نتيجه
  :نتايج توصيفي پژوهش به شرح زير بيان مي گردند :نتايج توصيفي )الف

و  نفس عزت، وترتيب نظمترتيب؛ متغيرهاي  در بين متغيرهاي مستقل پژوهش، به )1
اف .رين ميانگين در بين دانشجويان دادانشجويان، داراي بيشت شناسي وظيفه

 وترتيب نظماف در بين متغيرهاي موصوف، از .به بيان ديگر دانشجويان دا. باشند مي
شايان ذكر است كه اختالف ميانگين . از سطح بااليي برخوردارند) انضباط ظاهري(

  .استدر بين اين متغيرها نيز ناچيز 
، داري دينترتيب  ، به)ورش نظاميابعاد پر(در بين متغيرهاي وابسته پژوهش  )2

البته . باشند همبستگي و اعتماد يگاني داراي بيشترين ميانگين در بين دانشجويان مي

  مدل

  ضرايب
  غير استاندارد

  ضرايب
  استاندارد

  مقدار
 (t) 

  سطح
معني 
  داري

  ها همبستگي

B  
خطاي 
استاندا
  رد

Beta  
  مرتبه
  صفر

  تفكيكي
نيمه 
  تفكيكي

مقدار 
 ثابت

976/91 721/5   076/16  000/0     

 وظيفه
 شناسي

799/0  383/0  196/0  084/2  038/0  489/0  127/0  108/0  

 عزت
  نفس 

077/0-  373/0  018/0-  206/0-  837/0  427/0 013/0- 011/0- 

و نظم
  يبترت

663/1  450/0  376/0  692/3  000/0  521/0 221/0 192/0 
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با متغيرهاي همبستگي و اعتماد يگاني  داري ديناختالف ميانگين در بين متغير 
در سطح بسيار  داري ديناف از نظر .به عبارتي دانشجويان دا. استقابل توجه 

شايان ذكر است كه در بين تمامي متغيرهاي پژوهش، . گردند ي ارزيابي ميباالي
 .استداراي باالترين ميانگين  داري دينمتغير 

درصد از  7/96 نفس عزتدرصد از دانشجويان و ميزان  97شناسي  ميزان وظيفه )3
درصد از دانشجويان، در سطح متوسط به باال  7/96 وترتيب نظمدانشجويان و ميزان 

 . د گرديدبرآور

ييد نمودند كه از برنامه مشخصي، در راستاي أدرصد از دانشجويان، ت 63تنها  )4
 . رسيدن به هدف برخوردارند

كي داراي بعد اعتقادي، تجربي، پيامدي و مناس، به ترتيب داري ديناز بين ابعاد  )5
اختالف ميانگين بين ابعاد . اند اف بوده.بيشترين ميانگين در بين دانشجويان دا

 .استناسكي و پيامدي با ديگر ابعاد قابل تامل م

 درصد از 5/89دانشجويان و ميزان همبستگي درصد از  6/98 داري دينميزان  )6
درصد از دانشجويان در سطح متوسط به باال  2/86دانشجويان و ميزان اعتماد 

  .برآورد گرديد

  :دندگر نتايج تحليلي پژوهش نيز به شرح زير بيان مي :نتايج تحليلي. ب

و همبستگي يگاني رابطه  داري دينبا وترتيب  نظمو  نفس عزت شناسي، وظيفه )1
 .دارند، در حالي كه متغيرهاي موصوف با  اعتماد يگاني رابطه معناداري را ندارند

 .يد گرديديأت وترتيب نظمو  نفس عزتشناسي، فهوجود رابطه بين متغيرهاي وظي )2

 .گاني با يكديگر رابطه دارند، همبستگي و اعتماد يداري دينمتغيرهاي  )3

 .رابطه وجود دارد) مناسكي، اعتقادي، پيامدي و تجربي( داري دينبين ابعاد  )4

درصد از  28نتايج رگرسيون چندگانه نشان داد كه متغيرهاي مستقل در حدود  )5
 .نمايد تغييرات متغير وابسته را تبيين مي
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بر پرورش نظامي يب وترت نظمشناسي و  از ميان متغيرهاي مستقل، فقط وظيفه )6
 .يد نگرديدتاي نفس عزتگذاري متغير تأثيرد و باشن گذار ميتأثير

، دانشجويان دااف در ابعاد اعتقادي و تجربي در سطح بسيار داري ديناز ميان ابعاد  )7
  دانشجويان دااف، دانشجوياني كه استعالي قرار دارند كه بيانگر اين موضوع 

ي چون خدا، بهشت، جهنم و شيطان اعتقاد و ها و مفاهيم واقعيتبه كه  هستند
ايمان راسخ دارند و همچنين به علت اين اعتقاد راستين، توانايي ارتباط معنوي و 

با اين وجود، دانشجويان موصوف در . قلبي با پروردگار و معبود خويش را دارند
كه . رندتر قرار دا ابعاد مناسكي و پيامدي، به نسبت ابعاد پيشين، در يك رده پايين

كه دانشجويان از نظر ميزان خواندن نماز، قرآن و روزه  استبيانگر اين مطلب 
هاي فردي، شخصي و نظامي نياز به ارتقا  گرفتن و همچنين كاربست دين در حوزه

هايي با محوريت  لذا با توجه به توضيحات اشاره شده، تدوين تدابير و برنامه. دارند
 .رسد نظر مي يامدي ضروري بهبسط و گسترش ابعاد مناسكي و پ

اند بر  هاي شخصيتي كه از شاخصه وترتيب نظمشناسي و  نتايج نشان دادند كه وظيفه )8
به طوري متغيرهاي . استگذار تأثيرو همبستگي يگاني دانشجويان  داري دينميزان 

. دنبيني نماي درصد تغييرات متغيرهاي وابسته را پيش 28مستقل موصوف قادرند 
توان  ميزان  دانشجويان مي وترتيب  نظمشناسي و  با افزايش ميزان وظيفهعبارتي  به

 .و همبستگي يگاني آنان را افزايش داد داري دين

  .پيشنهادات پژوهش نيز به شرح زير بيان مي گردند: پيشنهادات. ج

كه عالوه بر  توان اذعان داشت مي پرورش نظامي دانشجويان مؤلفهدر راستاي ارتقا  )1
به متغيرهاي عزت نفس و ) ودكه داراي امتياز مطلوبي ب(و ترتيب  متغير نظم

ن ددار كيد گردد، لذا مد نظر قراأبيشتر توجه و ت نيز بايد شناسي دانشجويان وظيفه
 .گردد مي ي پيش گفته توسط فرماندهان در برخورد با دانشجويان توصيهها شاخص
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ستگي و اعتماد يگاني اختالف داري با متغيرهاي همب ن جايي كه بين متغير دينآاز  )2
سطح كنوني بر حفظ  گردد كه عالوه مي باشد، لذا توصيه مي ميانگين قابل توجه

توسط  دانشجويان و در راستاي ارتقاي ميزان همبستگي و اعتماد يگاني داري دين
 .تري انديشيده شودمؤثرفرماندهان محترم، اقدامات 

اري از امتياز كمتري برخوردار بود، لذا با توجه به اين كه بعد مناسكي متغير ديند )3
 .كيد بيشتري گرددأگردد كه بر انجام عملي فرايض ديني ت مي توصيه
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  و مĤخذ منابع
هاي شخصيتي معلمان و پيشرفت تحصيلي  آتشي، سيد حسين، بررسي رابطة بين ويژگي -١

شناسي،  دانش آموزان دورة راهنمايي شهر يزد، پايان نامة كارشناسي ارشد، رشتة روان
 .1377، دانشگاه تبريز

  .1366، انتشارات كيهان: فرهنگ علوم اجتماعي، باقر ساروخاني، تهران ،بيرو، آلن -٢
، پاتنام، رابرت، دموكراسي و سنتهاي مدني، ترجمه دلفروز، تهران، انتشارات روزنامه سالم -٣

1380. 

، شگاه تهرانشرح غررالحكم و دررالكلم، انتشارات دان ،الدين محمد خوانساري، جمال -٤
1364 . 

منش و رفتار فرماندهي، جلد سوم، انتشارات دانشگاه افسري امام ، اهللا رشيدزاده، فتح -٥
 .1387، )ع(علي

، منش و رفتار فرماندهي، جلد دوم، انتشارات دانشگاه افسري امام اهللا رشيدزاده، فتح -٦
 .1387، )ع(علي

با همكاري  )ع(فسري امام عليانتشارات دانشگاه ا، تربيت نظامي، اهللا رشيدزاده، فتح -٧
  .1389، انتشارات آواي قلم

ماعي، پايان نامه كارشناسي بر مداراي اجت داري دينانواع و ميزان  تأثير ،صابر، سيروس -٨
  . 1384،شناسي دانشگاه تربيت معلم رشته جامعهارشد 

گاه پژوهش: ، دين در مير چا الياده، ترجمه بهاء الدين خرمشاهي، تهرانكينگ، وينستون -٩
  .1375، علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 .1386، مطهري، مرتضي، تعليم و تربيت در اسالم، انتشارات صدرا، قم - ١٠

  .1373، ، تفسير نمونه، دارالكتب االسالم، قممكارم شيرا زي و همكاران - ١١
12- Glock, Charles, the Religious Revival in America, University of 

California, 1959.  
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