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خالصه

شناختی مانند منبع کنترل، صفات شخصیت، عزت نفس و هاي روانسازه:مقدمه

این پژوهش با . گیري مذهبی در ایجاد رفتار مطلوب انضباطی نقش مهمی دارندجهت

گیري هدف بررسی روابط میان منبع کنترل، صفات شخصیت، عزت نفس و جهت

  .مذهبی با رفتار مطلوب انضباطی انجام شد

ي آماري جامعه. تحلیلی از نوع همبستگی است–ي توصیفیاین مطالعه: کارروش

ي دانشگاه هاي زبان انگلیسی، آموزش ابتدایی و مطالعات خانوادهرشته شامل دانشجویان

دختر و  134(دانشجو  200. بودند 1392- 93آزاد اسالمی واحد مشهد در سال تحصیلی 

هاي منبع نامهها پرسشآن. اي انتخاب شدندگیري تصادفی طبقهبه روش نمونه) پسر 66

مذهبی و رفتار مطلوب انضباطی را گیري کنترل، صفات شخصیت، عزت نفس، جهت

و روش رگرسیون گام به گام  19ي نسخه SPSSافزار ها با نرمداده. تکمیل کردند

  .تحلیل شدند

- شناسی، عزت نفس، جهتمیان منبع کنترل درونی، پذیرش، سازگاري، وظیفه: هایافته

رفتار  با) >05/0P(گرایی در سطح و برون) >01/0P(گیري مذهبی درونی در سطح 

) >05/0P(رنجورخویی در سطح ي مثبت و معنادار و میان روانمطلوب انضباطی، رابطه

شناسی، عزت وظیفه. ي منفی و معنادار وجود داشتبا رفتار مطلوب انضباطی، رابطه

 46بین توانستند گیري مذهبی درونی در یک مدل پیشرنجورخویی و جهتنفس، روان

شناسی در بینی کنند و نیز سهم وظیفهوب انضباطی را پیشدرصد از واریانس رفتار مطل

  .بینی رفتار مطلوب انضباطی بیش از سایر متغیرها بودپیش

شناسی، عزت هاي رفتار مطلوب انضباطی، وظیفهکنندهبینیترین پیشمهم:گیرينتیجه

مطلوب براي افزایش رفتار . گیري مذهبی درونی بودندرنجورخویی و جهتنفس، روان

شناسی و عزت نفس پرداخت، سپس براي کاهش انضباطی نخست باید به آموزش وظیفه

گیري مذهبی رنجورخویی راهکارهایی ارایه کرد و در نهایت به آموزش جهتروان

  .درونی اقدام کرد

، صفات شخصیت، عزت نفس، رفتار ،گیريجهتانضباط، :هاي کلیديواژه

  منبع کنترلمذهب، 

  

  

  

  :نوشتپی

استادان و تمام از . اي نداردرابطهاین مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است که با تایید و حمایت مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد انجام شده و با منافع نویسندگان 

  .شودها ما را یاري کردند، سپاسگزاري میآوري دادههاي مختلف آموزشی که در جمعدانشجویان در گروه
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Original Article
Investigation the relationship of locus of control, personality traits, self-esteem and 

religiosity orientation with discipline desired behavior

Abstract
Introduction: Psychological constructs such as locus of control, 
personality traits, self-esteem and religiosity orientation play an 
important role in creating discipline desired behavior. This research 
aimed to investigate the relationship between locus of control, 
personality trait, self-esteem and religiosity with discipline desired 
behavior.
Materials and Methods: This is a descriptive analytical study of 
correlation type. The statistical population includes all students in 
English language, elementary education and family study of Islamic 
Azad University of Mashhad unit in 2013-14 academic years. For 
this research, 200 students (134 girls and 66 boys) were selected 
using stratifies randomly sampling. All of them completed the 
questionnaires of locus of control, personality trait, self-esteem, 
religiosity and discipline desired behavior. The data were analyzed 
with using the SPSS-19 software and by method of step wise 
regression.
Results: The findings showed a positive and significant relationship 
between internal locus of control, openness, Agreeableness, 
conscientiousness, self-esteem, internal religiosity in level (P<0.01) 
and extroversion in level (P<0.05) with discipline desired behavior 
and a negative and significant relationship between neuroticism in 
level (P<0.05) with discipline desired behavior. Conscientiousness, 
self-esteem, neuroticism and internal religiosity in one predicted 
model predicted 46 percent of variance of discipline desired 
behavior and also share of conscientiousness in prediction discipline 
desired behavior was over of other variables.
Conclusion: The most important predictor of discipline desired 

behavior was conscientiousness, self-esteem, neuroticism and
internal religiosity. So in order to increase discipline desired 
behavior, the first is to teach conscientiousness and self-esteem, then 
offer ways for reduce conscientiousness and finally teach internal 
religiosity.
Keywords: Behavior, Discipline, Locus of control, Orientation, 
Personality traits, Religion, Self-esteem
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  مقدمه

رفتارهاي توام  يرفتار مطلوب انضباطی دانشجویان مجموعه

شود با رعایت قوانین عرفی، دانشگاهی و اجتماعی را شامل می

ها براي ارزیابی عملکرد دانشجویان در که مسئوالن دانشگاه

رفتار ). 1(اند ها را در اولویت قرار دادهآن ،هاي آموزشیمحیط

هاي ذهنی ترین مشغلهنامطلوب انضباطی دانشجویان از اصلی

اداري است، زیرا بروز رفتارهاي نامطلوب  کارکناناستادان و 

انضباطی از سوي دانشجویان موجب بروز مشکالتی در روند 

  توان اذعان داشت ازآموزشی و اداري شده و حتی می

رین دالیل شکست استادان در تدریس و فشار روحی تعمده

دهد که مشکالت نشان می هایافته). 2(ناشی از آن است 

ها نسبت به انضباطی و اختالالت رفتاري دانشجویان در دانشگاه

رفتار  ،عالوه بر آن. پیش افزایش چشمگیري داشته است يدهه

هاي لتهاي خفیف به حاانضباطینامطلوب انضباطی نیز از بی

بند دانشگاه در پاي کارکنان. تغییر یافته است ،شدید و حاد

مشکالت زیادي داشته و  ،کردن دانشجویان به وظایف خود

گیرند حتی برخی مواقع در امان نیستند و مورد تهدید قرار می

شناختی بر این باورند شناختی و روانهاي جامعهدیدگاه). 3(

رفتار افراد  يکنندهتنهایی تعیینتواند به که یک عامل نمی

گیري رفتار نقش باشد، بلکه عوامل متعددي در ایجاد و شکل

اند که عوامل بسیاري هاي گذشته نشان دادهپژوهش). 4(دارند 

  هاترین آنبا رفتار مطلوب انضباطی رابطه دارند که از مهم

توان به منبع کنترلمی
1

، صفات شخصیت
2

، عزت نفس
3

و  

مذهبی گیريجهت
4

یکی از عوامل موثر بر رفتار .اشاره کرد 

یادگیري  يدر نظریه. مطلوب انضباطی، منبع کنترل است

اجتماعی راتر
5

منظور از منبع کنترل، منبع کنترل درونی و منبع  

افراد با منبع کنترل بیرونی معتقدند که . کنترل بیرونی است

سرنوشت، ها توسط عوامل بیرونی مانند موفقیت و شکست آن

بینی قابل پیششانس، افراد قدرتمند و نیروهاي محیطی غیر

شوند، اما افراد با منبع کنترل درونی معتقدند که اعمال اداره می

هاي ها و شکستموفقیت يکنندهها تعیینهاي آنو توانایی

                                               
1Locus of Control
2Personality Trait
3Self-esteem
4Religiosity
5Rotter

گیري درونی دارند از کسانی که افرادي که جهت. ها استآن

ترند، عزت نفس باالتري حبوبگیري بیرونی دارند مجهت

مندتر تواناجتماعیلحاظازکهکنندمیرفتارصورتیبهودارند

عالوه بر آن افراد داراي منبع کنترل درونی به احتمال . هستند

مقابله  تنش،با بهتر ها شده و ها و بزهکاريکمتري دچار هیجان

آثار  ،در واقع کنترل داشتن بر زندگی خود). 5(کنند می

  سودمندي دارد و سبب افزایش رفتار مطلوب، سازگاري

شناختی بیشتر و کاهش مشکالت جسمی و روانی و روان

ارتباط منبع  يها در زمینهچنین پژوهشهم). 6(شود رفتاري می

اند افرادي که منبع کنترل با رفتار مطلوب انضباطی نشان داده

ع کنترل بیرونی کنترل درونی دارند بیشتر از کسانی که منب

  ).7- 15(دارند، از رفتار مطلوب برخوردارند 

یکی دیگر از عوامل موثر بر رفتار مطلوب انضباطی، صفات 

یافته و واحد سازمان يمجموعه ،شخصیت. شخصیت است

که در مجموع است نسبتا ثابت و با دوام  تمتشکل از خصوصیا

مولفه پنج  این .)16(کند یک فرد را از افراد دیگر متمایز می

رنجورخوییمقیاس دارد که شامل روان
6

گرایی، برون
7

 ،

پذیرش
8

، سازگاري
9
شناسیو وظیفه 

10
  .است 

اضطراب، تنش،  يرنجورخویی به تمایل فرد براي تجربهروان

ورزي، افسردگی و عزت نفس جویی، خصومت، تکانشترحم

 گرایی به تمایل فرد برايپایین اشاره دارد، در حالی که برون

  طلبی، پرانرژي و صمیمی بودن اشارهمثبت بودن، جرات

پذیرش. کندمی
11

به تمایل فرد براي کنجکاوي، عشق به هنر،  

پذیري و خردورزي اشاره دارد، در حالی هنرمندي، انعطاف

که سازگاري
12

به تمایل فرد براي بخشندگی، مهربانی،  

دوستی و اعتمادورزي اشاره سخاوت، همدلی، همفکري، نوع

شناسیکه وظیفهسرانجام این. اردد
13

به تمایل فرد براي منظم  

بخشی، بودن، کارا بودن، قابلیت اعتماد و اتکا، خودنظم

). 16(گردد مداري، منطقی و آرام بودن اطالق میپیشرفت

                                               

6Neuroticism
7Extroversion
8Openness
9Agreeableness
10Conscientiousness
11Openness
12Agreeableness
13Conscientiousness



225 Fundamentals of Mental Health, 16(3), Autumn ي منبع کنترل، صفات شخصیت، عزت نفسبررسی رابطه                               2014

هاي شخصیت و دار میان ویژگییمعن يها به رابطهپژوهش

ها نشانشاکثر پژوه. اندرفتار مطلوب انضباطی دست یافته

 يرابطه ،اند که هر پنج عامل شخصیت با رفتار مطلوبداده

رنجورخویی با رفتار داري دارند، به این صورت که روانیمعن

گرایی، منفی و سایر عوامل یعنی برون يرابطه ،مطلوب

 يرابطه ،شناسی با رفتار مطلوبپذیرش، سازگاري و وظیفه

  ).17- 24(مثبتی دارند 

. دیگر در رفتار مطلوب انضباطی، عزت نفس استعامل موثر 

هاي اخیر مورد عزت نفس از جمله مفاهیمی است که در دهه

. شناسان و پژوهشگران قرار گرفته استتوجه بسیاري از روان

ویژگی . نسبت به خود اشاره دارد ،عزت نفس به ارزشیابی فرد

 مذکور بیانگر نگرشی از پذیرش، قابلیت، اهمیت، موفقیت و

). 25(کند ارزش فردي است که معموال فرد آن را حفظ می

نظران برخورداري از عزت نفس یا ارزیابی مثبت بیشتر صاحب

از خود را عامل مرکزي و اساس سازگاري عاطفی و اجتماعی 

نفس عزتکهانددادهنشانهاپژوهش).26(کنندمیتلقیافراد

  ).27- 11،33(ارد مثبتی د يرابطه ،با رفتار مطلوب انضباطی

بینی گیري مذهبی در پیشرسد که جهتچنین به نظر میهم

آلپورت و  ياساس نظریهبر. رفتار مطلوب انضباطی موثر باشد

راس
1

گیري مذهبی گرایش به انجام اعمال و منظور از جهت 

گیري درونی و تفکرات مذهبی است که داراي دو بعد جهت

 ،گیري مذهبی درونیدر حالی که جهت. باشدمیبیرونی

  فراگیر و داراي اصول سازمان یافته و درونی شده است،

امري خارجی و ابزاري است که  ،گیري مذهبی بیرونیجهت

براي ارضاي نیازهاي فردي از قبیل مقام و امنیت مورد استفاده 

اند که هاي فراوانی نشان دادهپژوهش). 34(گیرد قرار می

با رفتار مطلوب است و افراد با  مذهب داراي یک ارتباط مثبت

گیري مذهبی درونی به دین و دینداري به یک عامل جهت

به طور خالصه . انداصلی براي احساس معنا در زندگی رسیده

گیري مذهبی درونی دهند افرادي که جهتها نشان میپژوهش

گیري بیرونی دارند از رفتار دارند، نسبت به کسانی که جهت

).35- 42(برخوردارندبیشتريسازگاريوبهترانضباطیمطلوب

چه مطالعات پیشین به بررسی ارتباط منبع کنترل، صفات گرا

                                               
1Allport and Ross

گیري مذهبی با رفتار مطلوب شخصیت، عزت نفس و جهت

هاي اصلی این ییاما یکی از نارسا ،اندانضباطی اشاره داشته

بینی مطالعات عدم توجه به نقش همزمان این متغیرها در پیش

هاي موجود این است که از ابهام. فتار مطلوب انضباطی استر

بین همزمان در این متغیرها در یک مدل پیشتمام هنگامی که 

یک آگاهی بیشتري از رفتار مطلوب نظر گرفته شوند، کدام

افزون بر آن با توجه به نقش و  .دکرخواهد ارائه انضباطی 

اهمیت رفتار مطلوب انضباطی هدف پژوهش حاضر بررسی 

ارتباط همزمان منبع کنترل، صفات شخصیت، عزت نفس و 

بینی رفتار مطلوب انضباطی گیري مذهبی در پیشجهت

  . دانشجویان است

  کارروش

تحلیلی از نوع –توصیفی ياین مطالعهآماري  يجامعه

بود مشهداسالمیآزاددانشگاهدانشجویانتمامشاملهمبستگی

مشغول 1392- 93تحصیلیسالدرانسانیعلومهايرشتهدرکه

گیري براي انتخاب نمونه از روش نمونه. به تحصیل هستند

بر . استفاده شد) با رعایت نسبت جنسیت(اي طبقهتصادفی

پیشنهادي تاباخنیک و فیدلاساس فرمول 
2

10تعداد و ) 43(

نفر انتخاب  200،بین براي اطمینان از حجم نمونهمتغیر پیش

  کنندگان پس از توضیح دقیق و صریحاز شرکت. شدند

کتبی  ينامهرضایت ،هاي پژوهش و بیان اصل رازداريهدف

ورود به این پژوهش برخورداري از سالمت  معیار. گرفته شد

 يتهجسمی و روانی، عدم نارسایی در خواندن، دانشجوي رش

اعضاي خانواده به بیماري روانی  يعلوم انسانی بودن، عدم ابتال

زا مانند مرگ شیا بیماري مزمن جسمی و عدم رخداد عامل تن

  . عزیزان نزدیک در یک سال گذشته بود

  :ابزارهاي زیر استفاده شدها از گیري دادهبراي اندازه

کنترلي منبع نامهپرسش - الف
3
ساخته این ابزار توسط راتر :

وال ئهر گویه داراي یک جفت س .گویه است 29داراي  وهشد

این آزمون ارتباطی با هوش و جنسیت . باشدمی) الف و ب(

ندارد و براي سنجش منبع کنترل در بزرگساالن تهیه شده 

واالت ئس تماماو با روش تحلیل عاملی دریافت که . است

                                               
2Tabakhnick and Fidell
3Locus of Control Questionnaire
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ین عامل داري با عامل کلی مشخصی دارند و ایهمبستگی معن

).44(درصد کل واریانس محاسبه کرد  53/0را در حدود 

جهت بررسی روایی منبع کنترل و همکاران، چنین جعفريهم

و منبع  نددرونی و بیرونی از روایی مالکی همزمان استفاده کرد

بیرونی نویکی استریکلند–کنترل درونی
1

را به عنوان مالك  

 39/0روایی به دست آمده با روش مذکور برابر با  .ندقرار داد

اعتبار آن سازي نیمهآنان با استفاده از روش دو. دمبه دست آ

اعتبار به  بیمطالعه ضرا نیدر ا). 44(گزارش کردند  81/0را 

  .)1جدول (کرونباخ محاسبه شد يروش آلفا

)NEO-FFI(ي صفات شخصیت سیاهه - ب
2
 ابزارنیا :

يکرتوسط کاستا و مک
3

دو فرم کوتاه  و داراي خته شدسا 

پژوهش از فرم  نیدر ا. باشدیم) ايگویه44و  ايگویه60(

  یکه پنج عامل اصل شده استاستفاده  ايگویه44کوتاه 

 یشناسفهیوظويسازگاررش،یپذ،ییگرابرون،ییرنجورخوروان

 NEO-FFIينامهدر پرسش. دهدیقرار م یابیرا مورد ارز

  تکریل يادرجه پنج اسیبا استفاده از مق هیپاسخ هر گو

کرونباخ اعتبار  يبا روش آلفا آنان. شودیم يگذاررهنم

 يسازگار رش،یپذ ،ییگرابرون ،ییرنجورخوروان يهااسیمق

 90/0و  86/0، 76/0، 78/0، 90/0بیرا به ترت یشناسفهیو وظ

مذکور  عواملاعتبار  ی و همکارانخوسف ).16(ش کردند گزار

. گزارش کردند 79/0و  79/0، 80/0، 75/0، 83/0بیرا به ترت

کردند  انیب عواملییروا یهر دو پژوهش در بررس نیچنهم

 نیدر ا. )45(دارد یبرازش قابل قبول یکه ساختار پنج عامل

کرونباخ محاسبه شد ياعتبار به روش آلفا بیضرا ،مطالعه

  .)1جدول (

ي عزت نفسنامهپرسش - ج
4

این ابزار توسط روزنبرگ و : 

روزنبرگ
5
 ،در این مقیاس. گویه است 10ساخته شد که داراي  

  اي لیکرتپاسخ هر گویه با استفاده از مقیاس چهار درجه

یوسلیانی و همکاران روایی این ). 46(گذاري می شود نمره

آزمون را با روش تحلیل عاملی تایید کرده و اعتبار آن را با 

                                               
1Nowicki Strickland
2Neuroticism, Extraversion, Openness Five-Factor 
Inventory
3Costa & McCrae
4Self-esteem Questionnaire
5 Rosenberg & Rosenberg

در این ). 14(گزارش کردند  79/0روش آلفاي کرونباخ 

مطالعه ضرایب اعتبار با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد 

  ).1جدول (

گیري مذهبیي جهتنامهپرسش - د
6
این ابزار توسط  :

در این . گویه است 21ساخته شد که داراي آلپورت و راس

اي پاسخ هر گویه با استفاده از مقیاس چهار درجه ،مقیاس

والی عبارات ئس 21در این مقیاس . شودگذاري میلیکرت نمره

  21تا  13گیري بیرونی مذهبی و عبارات جهت 12تا  1

این ابزار در سال ). 34(سنجد گیري درونی مذهبی را میجهت

اعتبار آن را با روش . ترجمه و هنجاریابی شده است 1378

گزارش  74/0و با روش بازآزمایی  71/0آلفاي کرونباخ 

 ياعتبار به روش آلفا بیضرا ،مطالعه نیدر ا ).47(کردند 

  .)1جدول (کرونباخ محاسبه شد

این ابزار توسط  :ي رفتار مطلوب انضباطینامهپرسش - ه

گویه  28یوسلیانی و همکاران ساخته شده است که داراي 

در این ابزار پاسخ هر گویه با استفاده از مقیاس هفت . است

آنان گزارش کردند . درجه اي لیکرت نمره گذاري می شود

که ابزار مورد نظر روایی صوري و محتوایی قابل قبولی داشت 

گزارش کردند  88/0ونباخ و اعتبار آن را با روش آلفاي کر

در این مطالعه ضریب اعتبار با روش آلفاي کرونباخ نیز ). 14(

  ).1جدول (محاسبه شد 

هاي هاي آمار توصیفی یعنی شاخصچنین از روشهم

گرایش مرکزي و پراکندگی براي توصیف توزیع متغیرها و از 

ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام براي آزمون 

SPSSافزار نرم باها تحلیل داده. ي آماري استفاده شدهافرض

  .شدانجام  19ي نسخه

  نتایج

مشغول به دانشجوي  200ي حاضر،مطالعه کنندگانشرکت

هاي زبان انگلیسی، آموزش ابتدایی و رشتهتحصیل در 

. مطالعات خانواده دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد بودند

براي بررسی روابط میان  .بودسال  3/26ها میانگین سنی آن

متغیرها از جدول ضرایب همبستگی پیرسون استفاده شد که در 

  .گزارش شده است 1جدول 

                                               
6Religiosity Orientation Questionnaire
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، ضرایب همبستگی و اعتبار متغیرهاي منبع کنترل، صفات شخصیت، عزت نفس و جهت گیري میانگین، انحراف استاندارد-1جدول 

  مذهبی با رفتار مطلوب انضباطی

  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1انحراف معیارمیانگینمتغیر

                      79/0  86/4  23/18  منبع کنترل درونی. 1

                    73/0  09/0  59/2  77/11  منبع کنترل بیرونی. 2

  37/1  95/2  رنجورخوییروان. 3
**

32/0-  
**

29/0  89/0                  

  15/0  95/1  12/4  گراییبرون. 4
*

21/0-  
*

22/0-  85/0                

  21/1  67/3  پذیرش. 5
*

18/0  13/0 -  
**

46/0-  
**

51/0  81/0              

  07/1  75/3  سازگاري. 6
**

27/0  
*

19/0-  14/0 -  
*

23/0  
**

43/0  79/0            

  24/1  38/3  شناسیوظیفه. 7
**

39/0  
*

33/0-  
**

43/0-  
**

31/0  
**

38/0  17/0  83/0          

  68/0  83/2  عزت نفس. 8
**

34/0  16/0  
**

35/0-  
*

20/0  16/0  
**

33/0  
**

24/0  75/0        

  16/0  83/0  64/3  گیري مذهبی درونیجهت. 9
*

17/0-  
**

31/0-  11/0  14/0  
*

19/0  
**

28/0  
**

26/0  79/0      

  - 13/0  75/0  02/3  گیري مذهبی بیرونیجهت. 10
**

26/0-  
**

22/0  13/0  10/0
  **

31/0-  12/0  11/0 -  17/0  75/0    

  09/2  26/5  رفتار مطلوب انضباطی. 11
**

23/0  09/0  
*

37/0-  
*

17/0  
**

31/0  
**

32/0  
**

46/0  
**

29/0  
**

25/0  16/0  84/0  

حاکی از آن است که منبع کنترل درونی،  1هاي جدول یافته

شناسی، عزت نفس وزگاري، وظیفهگرایی، پذیرش، سابرون

 يرابطه ،گیري مذهبی درونی با رفتار مطلوب انضباطیجهت

 ،رنجورخویی با رفتار مطلوب انضباطیدار و روانیمثبت و معن

سایر روابط حاکی از آن است . دار داشتندیمنفی و معن يرابطه

شناسی و که منبع کنترل درونی با پذیرش، سازگاري، وظیفه

 ،رنجورخوییدار و با روانیمثبت و معن يرابطه ،نفسعزت 

 ،رنجورخوییروانبابیرونیکنترلمنبعوداریمعنومنفیيرابطه

شناسی، وظیفهسازگاري،گرایی،برونباوداریمعنومثبتيرابطه

دار یمنفی و معن يرابطه ،گیري مذهبی درونی و بیرونیجهت

شناسی، وظیفهپذیرش،گرایی،برونبارنجورخوییروان.داشتند

منفی  يرابطه ،گیري مذهبی درونی و بیرونیعزت نفس، جهت

شناسی و گرایی با پذیرش، سازگاري، وظیفهدار، برونیو معن

دار، پذیرش با سازگاري و یمثبت و معن يرابطه ،عزت نفس

دار، سازگاري با عزت یمثبت و معن يرابطه ،شناسیوظیفه

دار و یمثبت و معن يرابطه ،گیري مذهبی درونیجهتنفس و 

دار و یمنفی و معن يرابطه ،گیري مذهبی بیرونیبا جهت

 ،گیري مذهبی درونیشناسی با عزت نفس و جهتوظیفه

. دار داشتندیمثبت و معن يرابطه

 يرابطه ،گیري مذهبی درونیجهتچنین عزت نفس باهم

ازیککدامکهاینکردنمشخصبراي. دار داشتیمثبت و معن

بینی رفتار مطلوب بینی بیشتري در پیشپیشتوانمتغیرها

انضباطی دارند از رگرسیون گام به گام استفاده شد که در 

.گزارش شده است 2جدول 

  پیش بینی رفتار مطلوب انضباطیخالصه تحلیل رگرسیون گام به گام متغیرهاي پیش بین در -2جدول 

  Fdf1df2  Pتغییر   R2تغییر RR2  بینمتغیر پیش  مدل

  001/0  198  1  32/68  211/0  211/0  46/0  شناسیوظیفه  1

  001/0  197  1  57/12  113/0  324/0  57/0  شناسی و عزت نفسوظیفه  2

  002/0  196  1  08/10  085/0  409/0  64/0  رنجورخوییشناسی، عزت نفس و روانوظیفه  3

  005/0  195  1  61/8  053/0  462/0  68/0  گیري مذهبی درونیرنجورخویی و جهتروانشناسی، عزت نفس، وظیفه  4

شناسی وظیفه ،نشان داد که در مدل نخست 2هاي جدول یافته

بینی رفتار مطلوب انضباطی داشته بیشترین نقش را در پیش

 46/0ضریب همبستگی این متغیر با پیشرفت تحصیلی . است

مطلوب رفتارتغییراتازدرصد21حدودتوانستهمتغیراینبوده،
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شناسی، در مدل دوم، پس از وظیفه. بینی کندانضباطی را پیش

ضریب همبستگی این دو . وارد معادله شده استعزت نفس

این دو متغیر  و بوده 57/0متغیر با رفتار مطلوب انضباطی 

درصد از تغییرات رفتار مطلوب انضباطی  32اند حدود  توانسته

 11ورود متغیر عزت نفس توانسته حدود . بینی کنندرا پیش

در مدل سوم، سومین . بینی را افزایش دهددرصد توان پیش

رنجورخویی بوده که با متغیري که وارد معادله شده، روان

این سه متغیر با رفتار مطلوب  ورود این متغیر، ضریب همبستگی

درصد از  40اند این سه متغیر توانسته .شده است 64/0انضباطی 

ورود . بینی کنندتغییرات متغیر رفتار مطلوب انضباطی را پیش

بینی توان پیش ،درصد 8رنجورخویی توانسته حدود متغیر روان

در مدل چهارم، چهارمین متغیري که وارد . را افزایش دهد

گیري مذهبی درونی بوده که با ورود این له شده، جهتمعاد

متغیر، ضریب همبستگی این چهار متغیر با رفتار مطلوب 

درصد  46اند این چهار متغیر توانسته .شده است 68/0انضباطی 

. بینی کننداز تغییرات متغیر رفتار مطلوب انضباطی را پیش

 ،درصد 5گیري مذهبی درونی توانسته حدود ورود متغیر جهت

براي مشخص کردن موثرترین . بینی را افزایش دهدپیشتوان

بینی رفتار مطلوب انضباطی از ضرایب متغیرها در پیش

  .گزارش شده است 3رگرسیون استفاده شد که در جدول 

  کننده رفتار مطلوب انضباطی در رگرسیون گام به گامضرایب استاندارد و غیراستاندارد متغیرهاي پیش بینی -3جدول 

  متغیر پیش بین  مدل
  ضرایب رگرسیون

TP
Betaاستاندارد شده  استانداردخطاي انحرافßغیر استاندارد

  001/0  932/7  53/0  208/0  65/1  وظیفه شناسی  1

  001/0  480/8  58/0  204/0  73/1  وظیفه شناسی  2

  001/0  185/7  31/0  135/0  97/0  عزت نفس

  001/0  803/6  219/047/0  49/1  وظیفه شناسی  3

  001/0  709/7  35/0  131/0  01/1  عزت نفس

  002/0  - 677/2  - 26/0  31/0  - 83/0  روان رنجورخویی

  001/0  945/7  46/0  185/0  47/1  وظیفه شناسی  4

  001/0  978/6  31/0  139/0  97/0  عزت نفس

  002/0  - 888/2  - 23/0  27/0  - 78/0  روان رنجورخویی

  005/0  322/2  20/0  31/0  72/0  جهت گیري مذهبی درونی

متغیرها در مدل و با قبول ترتیب ورود 3بر اساس جدول 

بیشترین سهم 46/0شناسی با بتاي استاندارد معادل چهارم وظیفه

انضباطی دارد، سپس بینی تغییرات رفتار مطلوب پیشرا در

نقش مثبت و موثري در  31/0عزت نفس با بتاي استاندارد 

پس از عزت نفس، . بینی رفتار مطلوب انضباطی داردپیش

نقش منفی و موثر و  - 23/0رنجورخویی با بتاي استاندارد روان

 20/0گیري مذهبی درونی با بتاي استاندارد در نهایت جهت

  .ی رفتار مطلوب انضباطی داردبیننقش مثبت و موثري در پیش

بحث 

هاي اساسی استادان حتی پیش از داشتن یکی از مهارت

هاي مدیریتی است تا هاي آموزشی، داشتن مهارتمهارت

از . دور نگه داردنظمی محیط یادگیري را از هر نوع عامل بی

ل انضباطی در ارتباط یمسابا اعضاي دانشگاه  تمامیک سو 

دیگر چون انضباط تابع مجموعه عواملی هستند و از سوي 

شناختی این رفتارها، ممکن است، لذا عدم توجه به علل روان

است به طور مستقیم باعث افزایش افت تحصیلی، توبیخ و 

هاي هزینهافزایشباعثمستقیمغیرطوربهودانشجویاناخراج

نشان داد که پژوهش حاضر نتایج . تحصیلی و بزهکاري شود

  گرایی، پذیرش، سازگاري،کنترل درونی، برونمنبع 

گیري مذهبی درونی با رفتار شناسی، عزت نفس و جهتوظیفه

رنجورخویی دار و روانیمثبت و معن يرابطه ،مطلوب انضباطی

در . دار داردیمنفی و معن يرابطه ،با رفتار مطلوب انضباطی

  شناسی، عزت نفس،صرفا وظیفه ،بینیک مدل پیش

گیري مذهبی درونی توانستند رفتار نجورخویی و جهترروان

  .بینی کنندمطلوب انضباطی را پیش

  بهنسبتدرونیکنترلمنبعکنترل،منبعهايمولفهمیاناز
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داري با رفتار مطلوب یمثبت و معن يرابطه ،منبع کنترل بیرونی

سو بود هاي قبلی همانضباطی نشان داد که این یافته با پژوهش

منبع کنترل درونی از با که افراد است  یک تبیین این ).7- 15(

باالتري  يلهئاعتماد به نفس، خودکارآمدي و توان حل مس

تصور  ،شود این افراد از خودبرخوردارند و این امر باعث می

  تري داشته باشند و به احتمال بیشتري از سويمثبت

شود می هاي خود تشویق شوند که در نهایت باعثکالسیهم

تبیین . رفتارهاي مطلوب از خود نشان بدهند ،که این افراد بیشتر

توانند بر روي کنند، میکه افرادي که احساس میدیگر این

افراد داراي منبع (کنترل داشته باشند  شانوقایع محیط پیرامون

، نسبت به افرادي که داراي چنین باوري نیستند )کنترل درونی

از سالمت و سازگاري ) نترل بیرونیافراد داراي منبع ک(

اجتماعی بیشتري برخوردار بوده و در نتیجه در دانشگاه از رفتار 

  .مطلوب انضباطی بیشتري برخوردار خواهند بود

رنجورخویی با هاي شخصتی روانهاي ویژگیاز میان مولفه

چنینهم.داشتداریمعنومنفیيرابطه،انضباطیمطلوبرفتار

شناسی با گرایی، پذیرش، سازگاري، وظیفهبرونهاي مولفه

این . دار داشتندیمثبت و معن يرابطه ،رفتار مطلوب انضباطی

در ). 17- 24(سو است ها همبسیاري از پژوهش يها با یافتهیافته

نسبت  ،رنجورخوهاي ذکر شده باید گفت افراد روانتبیین یافته

کنند و تر تجربه میبه سایر افراد وقایع زندگی منفی را بیش

کنند، زیرا آنان خود را تر ارزیابی میعالوه بر آن وقایع را منفی

منفی خود را تقویت  يدهند که خودپندارهمیدر شرایطی قرار

رنجورخو این شرایط را بیشتر تجربه هر چه افراد روان. کنند

  کنند، در برقراري روابط صمیمانه با دیگران دچار مشکل

ر نتیجه رفتارهاي مطلوب کمتري از خود نشان شوند و دمی

وقایع زندگی  ،گرا و سازگاردر مقابل افراد برون. دهندمی

اي احساس رضایت کنند و چنین تجربهمثبت را بیشتر تجربه می

دهد، در آنان را محیط زندگی و رخدادهاي آن افزایش می

. دهندنتیجه این افراد رفتار مطلوب بیشتري از خود نشان می

دوستان بیشتري  ،گرا و سازگارکه افراد برونتبیین دیگر این

دارند و اکثر اوقات خود را در جمع دوستان سپري کرده و 

بیشتري براي برقراري روابط صمیمانه با دوستان دارند  يانگیزه

تري به زندگی دارند و بینانهو به همین دالیل نگاه خوش

میان پذیرش و . دهندن میتري از خود نشارفتارهاي مطلوب

. داري مشاهده شدیمثبت و معن يرابطه ،رفتار مطلوب انضباطی

توان تبیین کرد که میان پذیرش با گونه میاین یافته را این

پذیري، خردورزي، قدرت تطابق، خالقیت و تفکر انعطاف

شود که مثبتی وجود دارد و این امر باعث می يرابطه ،واگرا

انگیز و تهدیدآمیز امی که با موقعیت چالشاین افراد هنگ

پذیري و خالقیت بهترین کنند با خردوزي، انعطافبرخورد می

دهند که در نهایت این امر باعث رفتار را از خود نشان می

که در نهایت این. شودافزایش بروز رفتار مطلوب انضباطی می

  ارتباط مثبت و ،شناسی با رفتار مطلوب انضباطیوظیفه

افراد  زیرارسد این یافته منطقی به نظر می. داري نشان دادیعنم

شناس تمایل زیادي براي اتمام کار خود به نحو احسن و وظیفه

به موقع دارند و این امر باعث افزایش شانس آنان براي دریافت 

این امر در . شودتایید اجتماعی، نمره و ارتقاي تحصیلی می

اس احترام و کمال و در نخست باعث افزایش احس يدرجه

  .شودنهایت باعث افزایش رفتار مطلوب انضباطی می

  مثبت و يرابطه ،عزت نفس با رفتار مطلوب انضباطی

هم صورت گرفته هايدار داشت که این یافته با پژوهشیمعن

هر چه عزت نفس دانشجویان باالتر باشد، ). 27- 33(سو بود

عزت نفس با . بود تر خواهدها مطلوبرفتار انضباطی آن

مثبتی دارد و این امر باعث  يرابطه ،متغیرهایی چون سازگاري

ل و مشکالت برخورد یشود که این افراد هنگامی که با مسامی

کنند با توان باالي تطابق خود با محیط سازگار شده و در می

  .دهندتري از خود نشان مینتیجه رفتارهاي مطلوب

هبی درونی با رفتار مطلوب گیري مذجهت ،در این پژوهش

گیري مذهبی دار و جهتیمثبت و معن يرابطه ،انضباطی

داري نداشت که یمعن يرابطه ،بیرونی با رفتار مطلوب انضباطی

یک تبیین . )35- 42(سو بودهم پیشین، هاياین یافته با پژوهش

نسبت به  باشددرونی  ،مذهبتعبیر از که اگر  است احتمالی این

، سالمت عمومی و شودبیرونی تعبیر به صورت زمانی که 

گیري درونی افراد داراي جهت. را در پی داردروانی باالتري 

هدف  يگیري بیرونی، مذهب را به مثابهجهت بابرخالف افراد 

چنین هم.دارندقويارزشیدرونینظامیکوگیرندمینظردر

شناسی افراد را ارتقا ظیفهگیري درونی احساس تعهد و وجهت
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شود، بخشد که این امر باعث افزایش استفاده از مقررات میمی

تري از رفتارهاي مطلوب ،گیري درونیدر نتیجه افراد با جهت

که فرد مذهبی به یک مبدا تبیین دیگر این. دهندخود نشان می

 چنین فردي با اتکا به قدرت الهی و اعتماد و متعالی اعتقاد دارد

یند را آبه خداي حاضر و قادر، احتمال وقوع رخدادهاي خوش

یند را با توکل آداند و رخدادهاي ناخوشبراي خود بیشتر می

گذارد و این امر میبه نیروي ایمان خود به راحتی پشت سر

  .تري داشته باشدشود رفتارهاي مطلوبباعث می

در این مطالعه مشخص شد که در مدلی که منبع کنترل، 

گیري مذهبی به طور صفات شخصیت، عزت نفس و جهت

بینی رفتار مطلوب انضباطی رقابت نمایند، زمان براي پیشهم

گیري رنجورخویی و جهتشناسی، عزت نفس، روانوظیفه

بینی رفتار مطلوب موثرترین متغیرها در پیش ،مذهبی درونی

شناسی باالترین وزن وظیفه ،در این مدل. انضباطی هستند

چه که در رفتار مطلوب انضباطی پس آن. تاندارد را داشتاس

مندي فرد در توان ،نخست يکند در وهلهاي ایفا مینقش عمده

که فرد در انجام به موقع و دقیق شناسی است یعنی اینوظیفه

  .مند باشدقدر توانه کارها چ

ترین محدودیت این مطالعه استفاده از روش نخستین و مهم

توان به عنوان لذا روابط کشف شده را نمی همبستگی است

شاید این روابط ناشی از اثر سایر . روابط علی فرض کرد

استفاده از ابزارهاي ، محدودیت دیگر. متغیرها باشد

بسیاري از این ابزارها ممکن است . دهی استخودگزارش

کنند باید آوري کنند که دیگران فکر میهایی را جمعپاسخ

نگري کافی نداشته ممکن است خویشتن ،ادافر. درست باشد

محدودیت دیگر را . ها پاسخ ندهندوالنه به گویهئباشند و مس

 هايتوان محدود بودن پژوهش به دانشجویان رشتهنیز می

انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد دانست که این امر 

 کنددهی این نتایج را تنها به این جامعه محدود میقدرت تعمیم

ها و شهرها باید و در تعمیم نتایج به دانشجویان سایر دانشگاه

شود هاي به دست آمده پیشنهاد میبا توجه به یافته. احتیاط کرد

هاي استادان و مربیان امر آموزش در تدریس خود به تفاوت

آموزان خود که بخشی از شخصیت فردي دانشجویان و دانش

  بحث پژوهش درچنینهم. باشد، توجه کنندها میآن

علوم پایه، علوم (هاي تحصیلی دیگر هاي تحصیلی و رشتهمقطع

آیا . جدیدي براي مطالعه باشد يتواند زمینهمی) پزشکی و غیره

ها نسبت به رفتار مطلوب انضباطی ها و رشتهاستادان این مقطع

دانشجویان این پژوهش نظر متفاوتی دارند؟ به هر حال به نظر 

  .هاي بیشتري باید در این زمینه صورت گیردرسد پژوهشمی

  گیرينتیجه

شناسی، عزت نفس، توان گفت که وظیفهدر مجموع می

گیري مذهبی درونی در رفتار رنجورخویی و جهتروان

این با بربنا. مطلوبی انضباطی دانشجویان نقش مهمی دارند

هاي الزم جهت افزایش افزایش آگاهی از طریق آموزش

گیري مذهبی درونی و شناسی، عزت نفس و جهتوظیفه

ارتقاي رفتار انضباطی و به توان رنجورخویی میکاهش روان

  .بهبود عملکرد دانشجویان کمک کرد
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