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 چکیده
های همبستگی، بيانگری، تفاهم،  مؤلفههای عملکرد خانواده ) مؤلفههدف اين پژوهش بررسی رابطه 

پذيری، های تفريحی و فعال، تقيد مذهبی، سازماندهی، جامعههای فکری و فرهنگی، گرايشگرايش
پذيری، سبک خانواده آزادمنش، سبک خانواده مقتدرانه، سبک ، انعطافمنبع کنترل درونی، آرمان خانواد

سازی و نمادسازی آن بود. خانواده مستبد، استقالل و تفرد( با هويت اخالقی نوجوانان و ابعاد درون
 آموز دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان قم بود که به روش دانش 233نمونه پژوهش شامل

نامه هويت اخالقی و عملکرد خانواده ای انتخاب شدند و به پرسشمرحله ای چندگيری خوشهنمونه
های   مؤلفهبا روش رگرسيون گام به گام نشان داد ها  ( پاسخ دادند. نتايج تحليل دادهFFS) بلوم

فرهنگی خانواده به ترتيب يبشترين قدرت  -بيانگری، سبک فرزندپروری مقتدرانه و گرايش فکری
سبک والدگری مقتدرانه، بيانگری و   مؤلفها در مورد هويت اخالقی دارند. همچنين بينی کنندگی رپيش

 افزايش دار  کنندگی بعد نمادسازی هويت اخالقی را به طور معنیبينیتقيد مذهبی خانواده، قدرت پيش

صد در 6پذيری و سبک والدگری مقتدرانه در مجموع حدود بيانگری، انعطاف  مؤلفهدهند. در نهايت می
 کنند. سازی هويت اخالقی را تبيين میيانس بعد درونروا
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ها  ترين سواالت مطرح شده در زمينه اخالق، بررسی عاملی است که به انسان يکی از مهم

در  و از رفتارهای غير اخالقی اجتناب ورزند.دهد تا به صورت اخالقی عمل کنند انگيزه می

های اخير گروهی از محققان اعتقاد دارند هويت اخالقی نقش بسيار مهمی در انگيزش سال

. در واقع گروهی معتقدند که هويت (Blasi, 2008; Bergman, 2008)اخالقی بر عهده دارد 

پاياتری برای انگيزش اخالقی تر و اخالقی از فهم اخالقی و هيجانات اخالقی که منبع قوی

 (.Damone & Colby, 1983; cited in Lapsley, 2008; Blasi, 2008) است، نشات گرفته است

 ادراك و شناخت مورد در انديشيدن را اخالقی هويت (Aqino & Reed, 2002) ريد و آکوئينو

 است،  ...و ندگیبخش عدالت، مهربانی، مانند اخالقی از صفات شماری بر متمرکز که خود، از

 سازی درونی بعد دو از ريد، و آکينو توسط شده مطرح اخالقی نمودند. هويت تعريف
 و1

2سازی نمادين
 بعد و اخالقی هويت خصوصی جنبۀ سازی درونی بعد شده است. تشکيل 

امروزه در تحقيقات متعدد نشان  .(Aqino & Reed, 2002) است آن عمومی جنبۀ سازی نمادين

فرادی که از لحاظ هويت اخالقی در سطح باالتری قرار دارند، پايبندی بيشتری داده شده ا

 (.Hardy & Carlo, 2005; Lapsley, 1996) نسبت به اخالق دارند

گيری هويت اخالقی، پژوهشگران به عوامل گوناگونی در شکل مؤثرجهت تبيين متغيرهای 

دهی و روابط اجتماعی برای شکل (.Blasi, 2008; Atkins, Hart & Donnelly, 2008اشاره دارند )

نيز  Hardy, Hattacharjee, Reed and Aquino (2010) حفظ هويت اخالقی حياتی هستند. از نظر

در سطح فردی مواردی از قبيل شخصيت،  .ثر از عوامل فردی و اجتماعی استأهويت اخالقی مت

گيری هويت اخالقی اثر بگذارد لتواند بر شکها، نگرش و تحول هويت، میتحول شناختی، ارزش

ترين عامل، ساختار اجتماعی و فرهنگی است که در اين ميان خانواده از  و در سطح زمينه مهم

 خانواده (.  (Leonard, 2010; Hardy, 2008; Atkins et al., 2008ای برخوردار استجايگاه ويژه

 سامان که مسئوليت است ادینه واقع در و اجتماعی نظم و فرهنگ انسجام و اتصال ی هحلق

کودکان از اوائل زندگی با موضوعات  دارد. عهده بر را جامعه اخالقی سالمت به بخشيدن

شوند. اصطکاك ميان اميال و نيازهای کودك و موضوعات اخالقی در خانواده رو به رو می

شود و با ساير  می همه روزه تجربه ... کنترل، انضباط، رابطه متقابل، عدالت و حقوق، وظايف و

(. بنابراين عملکرد خانواده هم Dunn, 2014) گيرداعضای خانواده مورد بحث و گفتگو قرار می
                                                 
1-  internalization 
2-  symbolization 
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گيری هويت در شکل مؤثرگذاری بر ديگر عوامل تأثيربه طور مستقيم و هم غيرمستقيم با 

 .(Brody, Toneman, & Flor, 1996) اخالقی، نقش بسزايی را در تحول هويت اخالقی فرزندان دارد

 مؤثردر رويکردهای نظری مختلف به تحول اخالقی کودکان، ابعاد تعامالت خانوادگی عواملی 

با وجود مفروضات مشترك بين رويکردهای مختلف  شوند.در فرآيند تحول در نظر گرفته می

 بر اساس نظريه تعاملشود. به عنوان نمونه  می متفاوتی نيز مشاهده تأکيددر اين زمينه، نقاط 

روابط والدين با فرزندان، ( Lezin, Lori, Rolleri, Bean, & Taylor, 2004خانواده )

والدينی که از گفت و . دهدقرار می تأثيرنوجوانان را تحت های  شخصيت، رفتار و ارزش

های مثبت، ای بر همنوايی ندارند، به تحول و يژگیکنند و تأکيد سرسختانه می شنود حمايت

 کننداجتماعی بودن و تمايل به مهار خود در فرزندانشان کمک می مانند حرمت خود،

(Sepahvand, ShehniYalagh, Allipour Birgany, & Behroozi, 2017 .)که همچنين والدينی 

 از و دهندمی انجام آنها روی بر دقيقی کنترل و نظارت دارند، خود نوجوانان درستی از درك

 خود نوجوانان به دهند،می پاسخ مطلوبی به شکل آنان یهادرخواست و به نيازها ديگر سوی

 & ,Pour Ebrahim, Heydari) بردارند گام موفق هويت يک کسب در راستای تا کنندمی کمک

Khoshtashin, 2011اند القا يا متوسل شدن والدين به نشان دادهها  (. از سوی ديگر پژوهش

 ,Carlo, Mestre, Samper) تر ارتباط دارديافتهاستدالل، تبيين و دالئل منطقی با اخالق رشد 

Tur, & Armenta, 2010; Grusec, 2014اند مداخالت مبتنی (. در مقابل تحقيقات نشان داده

شود اما موجبات ناکامی و گاهی بر ابراز قدرت و اجبار، اطاعت موقعيتی را موجب می

ن حمايت خانواده با خود همچني (.Dunn, 2014) آورندخودسری فرزندان را فراهم می

هايی به . خانواده (Sadeghi, 2015)گيری نوجوان رابطه مثبت معنادار داردکارآمدی در تصميم

هايی  که بافت ايمنی دارند و فرصت کنند،رشد اخالقی، تحول خود و هويت يابی کمک می

ی انجام گرفته جستجوها .(Grotevant & Cooper, 1985) کنندبرای برقراری ارتباط ايجاد می

ای که روابط بين عملکرد خانواده با هويت اخالقی در نوجوانان را نشان دهد در داخل مطالعه

از سوی کشور گزارش نشده و در خارج کشور نيز مطالعات محدودی صورت گرفته است. 

و  ها تواند اطالعات مفيدی در مورد پيشايندديگر پژوهش در اويل نوجوانی و اواسط نوجوانی می

که هويت  (،Majadbadi Farahani, 2012) آميز هويت فراهم آوردتحول موفقيتهای  همبسته

در اين راستا پژوهش به بررسی نقش عملکرد خانواده اخالقی نيز از اين قاعده مستثنی نيست. 
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توانند در اين بنابراين سواالتی که میگيری هويت اخالقی نوجوانان پرداخته است. در شکل

 مطرح شوند عبارتند از:پژوهش 

 را پيش بينی کند؟ در نوجوانان تواند هويت اخالقی می عملکرد خانوادهآيا   -1

 تواند بعد نماد سازی هويت اخالقی در نوجوانان را پيش بينی نمايد؟آيا عملکرد خانواده می  -2

 ا پيش بينی نمايد؟تواند بعد درون سازی  هويت اخالقی در نوجوانان رآيا عملکرد خانواده می  -3
 

 روش

با استفاده از پرسشنامه ها  . ابتدا دادهبودروش پژوهش توصيفی از نوع همبستگی 

آوری و سپس با استفاده از روش همبستگی و تحليل رگرسيون گام به گام مورد بررسی  جمع

، قم شهر پرورش و آموزش مدارس در که بودند آموزانی دانش آماری، قرار گرفته است. جامعه

آموز  دانش 233نمونه پژوهش شامل  داشتند. در پايه اول تا سوم دبيرستان به تحصيل اشتغال

 شيوه .انتخاب شدند ای گيری خوشه نمونه روش دختر( بود که با استفاده از 273پسر و  260)

پرورش نواحی  و آموزش با هماهنگی از پس که بود صورت به اين نمونه افراد انتخاب

قم، به صورت تصادفی از هر ناحيه يک مدرسه دخترانه و پسرانه انتخاب شد و چهارگانه شهر 

 از هر مدرسه دو کالس از پايه اول تا سوم به صورت تصادفی انتخاب شدند.
 

 ابزار پژوهش

 ذيل استفاده گرديد:های  از پرسشنامهها  جهت گردآوری داده

 Aquino and Reed (2002)توسط  1: پرسشنامه هويت اخالقیپرسشنامه هویت اخالقی

جمه و تعيين تر Tavakoli, Latifi and Amiri (2009)ساخته شده است و در ايران توسط 

 6سوال است و دو زير مقياس نمادسازی ) 13روايی و پايايی شده است. اين پرسشنامه دارای 

د را در آيتم( دارد. مقياس نمادسازی بيانگر صفاتی است که رفتار فر 7سازی )آيتم( و درون

سازی نشانگر صفاتی است که برای خودپنداره کند و زير مقياس درونارتباط با ديگران منعکس می

ای، از  درجه 2 ليکرت مهم بوده و در هويت اخالقی فرد نقش مرکزی دارد. اين مقياس براساس

 صورت به نآ 2و  4 ی هگوي شود. و دو می گذاری نمره (2موافقم ) ( تا کامال1ًمخالفم، ) کامالً

اين مقياس را برای بعد نمادسازی  پايايی  Aquino and Reed (2002) .شودمی گذارینمره معکوس

                                                 
1-  Moral Identity Questionnaire 
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اند. همچنين پايايی اين مقياس با روش گزارش کرده 73/0و برای بعد درونی سازی  52/0

از  پايايی اين آزمون با استفاده(. Aquino & Reed, 2002)گزارش شده است 0/ 49بازآزمايی، 

و اعتبار صوری و محتوايی آن بر اساس نظر  72/0ضريب آلفای کرونباخ در نمونه ايرانی 

 ييد قرار گرفته استأمتخصصان )پنج تن از اساتيد گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان( مورد ت

(Tavakoli at al., 2009) در پژوهش حاضر پايايی آزمون بر اساس محاسبه ضريب آلفای کرونباخ .

 بوده است.76/0رای بعد نماد سازی و ب 50/0سازی، برای بعد درون72/0کل آزمون  برای

FFS) مقیاس سنجش عملکرد خانواده
اين مقياس به عنوان يکی از ابزارهای جامع و  :(3

( تهيه و تدوين Bloom, 1985استاندارد برای ارزيابی عملکرد درون نظام خانواده، توسط بلوم )

های خانواده است که بلوم توانست عبارت توصيفی درباره ويژگی 72شد. اين آزمون دارای 

مستقل از هم بودند با دار  زير مقياس که به طور معنی 12آنها را ضمن انجام تحليل عاملی در 

 عدد 2االت در هر زير مقياس ؤ(. تعداد سYousefi, 2012ضريب آلفا مشخص معرفی کند )

(، 76/0(، تفاهم )77/0(، بيانگری )75/0د از همبستگی )ها عبارتنباشد. اين خرده مقياس می

(، تقيد مذهبی 27/0های تفريحی و فعال )(، گرايش71/0های فکری و فرهنگی )گرايش

(، آرمان خانواده 67/0(، منبع کنترل درونی )71/0پذيری )(، جامعه74/0(، سازماندهی )55/0)

(، سبک خانواده مقتدرانه 62/0منش )(، سبک خانواده آزاد66/0پذيری )(، انعطاف52/0)

 4 ليکرت (. اين مقياس براساس75/0(، استقالل و تفرد )71/0(، سبک خانواده مستبد )71/0)

، 12، 14، 12، 11، 2های شود. و گويهگذاری می( نمره4( تا هميشه، )1ای از هرگز، )درجه

به صورت معکوس  72، 74، 73، 72، 71، 70، 69، 65، 67، 64، 24، 21، 42، 44، 35، 32، 17

شود. در بررسی روايی و پايايی مقياس در کنار نتايج فوق، همچنين در تحقيقی گذاری مینمره

های حاصل از آزمون عملکرد ( انجام شد پس از تجزيه و تحليل داده1996) Najmiکه توسط 

واده و ابعاد های نوجوانان محبوب و طردشده، بين نمره کل عملکرد خانخانواده در گروه

مشاهده شد و همبستگی درونی مقياس نيز تأييد گرديد. از دار  گانه مقياس، رابطه معنیپانزده

خانواده مورد ارزيابی قرار  طرفی روايی صوری آزمون با نظر گروهی از متخصصان و مشاوران

اجرای مقدماتی گرفت که همه به اتفاق، روايی آزمون را تأييد کردند. در رابطه با پايايی پس از 

آوری اطالعات با استفاده از روش دو نيمه کردن نفری بعد از جمع 40آزمون در مورد گروه 

                                                 
1-  Family Function Scale 
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را  56/0تا  72/0آزمون و محاسبه ضريب آلفای کرونباخ برای کل و هر دو نيمه آزمون ضريب 

 ,Kadivar(. در پژوهشNajmi, 1996) به دست آورد اين نتايج پايا بودن آزمون را تأييد کرد

Islamie, and Farahani (2005)   نيز آزمون در مورد يک گروه صد نفری اجرا شد و نتايج

 دست آمد و پايايی مقياس تأييد گرديد.ه ب 75/0آلفای کرونباخ برای کل آزمون 
 

 ها یافته
های آمار توصيفی مانند ميانگين، انحراف های پژوهش از روشبرای تجزيه و تحليل داده

های آمار استنباطی مانند همبستگی و رگرسيون گام به گام استفاده شد. و نيز روشاستاندارد 

 گردد. می پژوهش در هر بخش ارائههای  در ادامه يافته

 دهد.، ميانگين و انحراف استاندارد را در مورد هر يک از متغيرهای پژوهش نشان می1جدول شماره 

 

 .1 جدول
 توصيفی پژوهشهای  شاخص

 متغيرها میانگین نداردانحراف استا

 هويت اخالقی 14/21 47/7

 درون سازی 73/29 17/4

 نماد سازی 40/21 29/4

 همبستگی 67/16 49/2

 بيانگری 71/12 34/3

 تفاهم 67/14 37/2

 فرهنگی -گرايش فکری 06/13 75/2

 فعال -گرايش تفريحی 06/13 10/3

 تقبد مذهبی 20/17 31/2

 سازماندهی 37/16 70/2

 جامعه پذيری 21/16 53/2

 منبع کنترل 24/14 42/2

 آرمان خانواده 42/12 31/3

 انعطاف پذيری 75/14 25/2

 سبک فرزند پروری آزاد منش 26/12 93/2

 سبک فرزند پروری مقتدرانه 62/14 29/2

 سبک فرزند پروری مستبد 25/14 67/2

 استقالل 22/12 09/3
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های عملکرد خانواده  مؤلفهی رابطه همبستگی هر يک از دار یميزان و معن 2جدول شماره 

 دهد.  می با هويت اخالقی و ابعاد درون سازی و نمادسازی را نشان

های  دهد بين هويت اخالقی و متغيرهای بيانگری، گرايشنشان می 2های جدول داده

در سطح ر دا و معنی ≤20/0rفرهنگی، آرمان خانواده و سبک مقتدرانه رابطه مثبت  -فکری

02/0p≤فعال و تقبد مذهبی  -گرايش تفريحیهای  ، همچنين بين هويت اخالقی و متغير

دار  و معنی ≥20/0rپذيری، سبک مستبد رابطه مثبت  پذيری، انعطاف خانواده، سازماندهی، جامعه

وجود دارد. از سوی ديگر بين بعد نماد سازی هويت اخالقی و متغيرهای  ≥02/0pدر سطح 

فعال خانواده و مقتدرانه رابطه مثبت  -فرهنگی، گرايش تفريحی -گرايش فکری بيانگری،

20/0r≥ 02/0در سطح دار  و معنیp≤  و همچنين بين بعد نمادسازی هويت اخالقی و متغيرهای

 دردار  و معنی ≥20rپذيری، آرمان خانواده رابطه مثبت  گرايش مذهبی، سازماندهی، جامعه

دهد بين بعد درون سازی و متغيرهای نشان میها  ليل آماری دادهوجود دارد. تح ≥02/0pسطح 

 سازی وو بين بعد درون ≥02/0pدر سطح دار  و معنی ≤20/0rبيانگری و مقتدرانه رابطه مثبت 

فعال خانواده،  -تقيد مذهبی، گرايش تفريحی ، فرهنگی -متغيرهای تفاهم، گرايش فکری

و  ≥20/0rانعطاف پذيری و سبک مستبد رابطه مثبت سازماندهی، جامعه پی، آرمان خانواده، 

دهد بين هويت اخالقی و  می پژوهش نشانهای  وجود دارد. يافته ≥02/0pدر سطح دار  معنی

  سازی و سبک والدگری آزادمنش( و بعد درونr= -14/0سبک والدگری آزادمنش )

(19/0- =rرابطه منفی و معنی )دار (02/0p≤وجود دارد ). 

های عملکرد خانواده در هويت اخالقی و ابعاد  مؤلفهبينی کنندگی ی نقش پيشجهت بررس

سازی و نمادسازی آن، از روش رگرسيون گام به گام استفاده گرديد که در ادامه نتايج آن درون

  گردد.به تفکيک ارائه می

ملکرد عهای   مؤلفهکنندگی هر يک از  بينی تحليل رگرسيون به روش گام به گام قدرت پيش

دهد. در گام اول بيانگری وارد معادله رگرسيون خانواده در ارتباط با هويت اخالقی را نشان می

(. ميزان همبستگی هويت اخالقی =r ،00/0p=22/0بينی هويت اخالقی شده است ) جهت پيش

است. در گام دوم سبک والدگری مقتدرانه وارد معادله رگرسيون شده 22/0برابر   مؤلفهبا اين 

توانسته است قدرت  بيانگری، سبک والدگری مقتدرانه  مؤلفهاست. به اين معنا که بعد از 

 و  (=27/0r= ،00/0p)در زمينه هويت اخالقی افزايش دهد دار  کنندگی را به طور معنی بينی پيش
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 .2جدول 
 سازی و درون سازی اخالقی، بعد نماد هويت و خانواده عملکرد هایبين خرده مقياس پيرسون همبستگی ضرايب

 متغیرها 3 2 1 6 5 4 7 4 9 35 33 32 31 36 35 34 37

 هويت اخالقی 1                
 نماد سازی 57/0 1               

 درون سازی 57/0 26/0 1              

 همبستگی 22/0 17/0 22/0 1             

 بيانگری 25/0 25/0 22/0 63/0 1            

 تفاهم 09/0 06/0 10/0 46/0 23/0 1           

 گرايش فکری 22/0 27/0 17/0 43/0 41/0 15/0 1          

 گرايش تفريحی 19/0 24/0 10/0 32/0 42/0 02/0 42/0 1         

 گرايش مذهبی 12/0 17/0 11/0 37/0 35/0 25/0 20/0 20/0 1        

 سازماندهی 16/0 15/0 11/0 45/0 40/0 39/0 32/0 19/0 35/0 1       

 جامعه پذيری 17/0 12/0 16/0 12/0 62/0 26/0 31/0 32/0 42/0 42/0 1      

 منبع کنترل 07/0 06/0 07/0 23/0 41/0 32/0 27/0 30/0 27/0 30/0 42/0 1     

 آرمان خانواده 20/0 19/0 17/0 62/0 29/0 33/0 35/0 32/0 35/0 44/0 27/0 42/0 1    

 انعطاف پذيری 13/0 04/0 19/0 34/0 22/0 32/0 14/0 06/0 31/0 26/0 22/0 24/0 22/0 1   

 استقالل -04/0 -02/0 -01/0 -17/0 -24/0 05/0 -07/0 -13/0 -12/0 17/0 -03/0 -32/0 06/0 -03/0 1  
 سبک آزادمنش -14/0 -02/0 -19/0 -32/0 -22/0 -32/0 -14/0 -06/0 -31/0 -24/0 -22/0 -22/0 -23/0 02/0 -07/0 1 

 سبک مقتدرانه 26/0 22/0 22/0 39/0 32/0 23/0 34/0 22/0 23/0 23/0 32/0 35/0 34/0 40/0 -37/0 24/0 3

 سبک مستبد 11/0 06/0 14/0 29/0 17/0 40/0 09/0 00/0 26/0 23/0 34/0 23/0 17/0 24/0 -/07 29/0 23/5

 هستنددار  معنی  ≥p 02/0بلد( شده اند در سطح برجسته ) اعدادی که
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 .3جدول 

 اخالقی، بعد نماد سازی و درون سازی هويت و خانواده عملکرد تحليل رگرسيون گام به گام

 T ß داری معنی

 خطای
 داستاندار
 برآورد

R
2 

R 
 متغیر

 پیش بین
 مدل

 متغیر
 مالک

001/0≤ 
001/0≤ 

000/0 

293/2 
225/3 
293/2 

16/0 
12/0 
11/0 

052/7 
009/7 
952/6 

023/0 
074/0 
052/0 

229/0 
272/0 
257/0 

 بيانگری
 سبک مقتدرانه

 فرهنگی -گرايش فکری

1 
2 
3 

 هويت
 اخالقی

001/0 
032/0 
034/0 

349/3 
123/2 
127/2 

20/0 
13/0 
12/0 

597/3 
542/3 
522/3 

052/0 
112/0 
126/0 

291/0 
332/0 
322/0 

 سبک مقتدرانه
 بيانگری
 مذهب

1 
2 
3 

 بعد
 نمادسازی

001/0≤ 

001/0≤ 
030/0 

620/4 
454/2 
005/2 

12/0 
09/0 
09/0 

064/0 
056/0 
100/0 

043/0 
027/0 
064/0 

207/0 
239/0 
223/0 

 يبانگری
 انعطاف پذيری
 سبک مقتدرانه

1 
2 

3 

 بعد 
 درون سازی

 

(. =25/0r= ،00/0p) استفکری و فرهنگی وارد معادله رگرسيون شده های  در گام سوم گرايش

هويت اخالقی را به طور  کنندگی بينی د خانواده به جهت اينکه قدرت پيشهای عملکر بقيه مؤلفه

 اند. دادند از معادله حذف شده داری افزايش نمی معنی

( و در =29/0r= ،01/0p) در مورد بعد نمادسازی در گام اول سبک فرزند پروری مقتدرانه

م با اضافه شدن متغير بيانگری وارد معادله رگرسيون شده است. در اين گا  مؤلفهگام دوم 

(. در گام سوم با اضافه =33/0r= ،03/0p) يابد کنندگی افزايش می بينی بيانگری قدرت پيش

دار  کنندگی به طور معنی بينی قبلی قدرت پيش  مؤلفهتقيد مذهبی خانواده به دو   مؤلفهشدن 

رانه، بيانگری و سبک والدگری مقتد  مؤلفه(. بنابراين سه =32/0r= ،03/0p) يابد افزايش می

 کند. درصد واريانس بعد نمادسازی را تبيين می 12تقيد مذهبی خانواده حدود 

گام بعد درون سازی نشان داد. در گام اول بيانگری باالترين  نتايج تحليل رگرسيون گام به

و در گام دوم  .(=20/0r= ،00/0p) درون سازی دارد  مؤلفهکنندگی را در مورد  بينی قدرت پيش

کنندگی به طور معناداری افزايش يافته ا اضافه شدن متغير انعطاف پذيری قدرت پيش بينیب

سبک والدگری مقتدرانه به دو   مؤلفهدر گام سوم با اضافه شدن  .(=23/0r= ،00/0p) است

(. در =22/0r= ،03/0p) يابد می افزايشدار  کنندگی به طور معنی بينی قبلی قدرت پيش  مؤلفه
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يانس ردرصد وا 6پذيری و سبک والدگری مقتدرانه حدود  بيانگری، انعطاف  همؤلفمجموع 

 کنند.درون سازی را تبيين می
 

 گیری بحث و نتیجه

در اين مقاله تالش شده است رابطه عملکرد خانواده با هويت اخالقی و ابعاد درون سازی 

به سوال اول در مورد نتايج پژوهش حاضر در پاسخ  و نمادسازی آن در نوجوانان بررسی شود.

بيانگری، سبک والدگری مقتدرانه   مؤلفهنقش عملکرد خانواده بر هويت اخالقی نشان داد سه 

کنندگی را در هويت  بينی فرهنگی خانواده به ترتيب بيشترين قدرت پيش –و گرايشات فکری 

فرزندان که  اند گفتگوها درباره مسائل روزمره زندگی با اخالقی دارند. تحقيقات نشان داده

سازی اخالقی و رشد  های اخالقی باشد، با درونی بيشتر دربرگيرنده احساسات و ارزيابی

هايی که فضای  (. همچنين در خانوادهKillen & Smetana, 2014قضاوت اخالقی ارتباط دارد )

بيانگری حکم فرماست و فرزندان اجازه ابراز نيازها و احساساتشان را دارند، روابط 

زمينه پذيرش بيشتر و درونی  دهند و اينگونه ساختار ارتباطی، با والدين شکل می را ای هصميمان

البته در اينجا منظور بيانگری (. Dunn, 2014) آوردها را در فرزندان فراهم میساختن ارزش

که مطالعه روايات دينی نشان  چنان است که مبتنی بر منطق و درك متقابل و محبت است. آن

بسياری داشته اند و در  تأکيدن است که پيشوايان دينی بر تربيت بر مدار مهر و محبت دهنده اي

گفتار پيشوايان دينی با فرزندان خود، استفاده از کلماتی که بيشتر جنبه مهر و عطوفت دارد 

نهج البالغه(. پژوهش حاضر نشان داد  31؛ نامه 2)قرآن کريم، سوره يوسف:  شودمشاهده می

بينی هويت اخالقی را دارد. فرزند  سبک والدگری مقتدرانه بيشترين قدرت پيش در گام دوم

)کنترل( است که  نظارت گويی، اعطای استقالل و پاسخ  مؤلفهپروری مقتدرانه دارای سه 

سازد و زمينه  می های اخالقی و همچنين ادغام آنها را عملياتی سازی ارزش يابی و درونی هويت

کند و بستر الزم جهت بروز رفتارهای اخالقی را در  تسهيل میتحول هويت اخالقی را 

سازی  مورد نياز برای درونی  مؤلفهگو بودن، درك و پذيرش )دو  آورد. پاسخ نوجوانان فراهم می

ها( را به همراه دارد. و هرگاه نوجوانان احساس دوست داشتن و راحتی با والدين خود  ارزش

 گويند و انجام می دهند و آنچه آنها می والدين گوشهای   هکنند، به احتمال بيشتری به توصي

پذيرند. از سوی ديگر اعطای استقالل متناسب به نوجوانان زمينه کشف هويت و  می دهند را می
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نمايد و بعد نظارت و  می از جمله اصول اخالقی را در آنها فراهمها  تعهد يافتن نسبت به ارزش

اصول اخالقی و پذيرش عواقب پايبندی و يا نقض اين  کنترل مناسب به نوجوانان در درك

(. در مجموع گفتمان منطقی و اخالقی در خانواده Hardy at al., 2010رساند ) می اصول ياری

و ايجاد فضای امن جهت ابراز نيازها و احساسات برای نوجوانان، سبک والدگری مقتدرانه 

انديشی و ارتقای فکری و  زم جهت ژرفگری و فراهم آوردن بسترهای ال همراه با استدالل

 نمايد. می گيری هويت اخالقی را در نوجوانان تسهيل فرهنگی در خانواده، شکل

در پاسخ به سوال دوم در زمينه نقش عملکرد خانواده در بعد نماد سازی هويتت اخالقتی،   

قيتد متذهبی   پژوهش بيانگر آن است که بعد از سبک والدگری مقتدرانه و بيانگری، تهای  يافته

والتدين متذهبی اهتمتام بيشتتری نستبت بته        کنندگی را دارد.بينی خانواده بيشترين قدرت پيش

بنتابراين  (. Keyvan Ara, Esmaeili, & Yaghini, 2010تقويتت دينتداری فرزنتدان دارنتد )    

والدينی که تقيد مذهبی دارند از طريق اسوه بودن، الگوی قابل مشاهده بودن، جايگاه عاطفی و 

تواننتد   جتماعی داشتن و همچنين از طريق آماده کردن شرايط و موقعيتت بترای فرزنتدان متی    ا

 (.Panahi,  2010) برای فرزندانشان جهت پايبندی به رفتارهای اخالقتی فتراهم آورنتد    بستر الزم را

در مجموع سبک والدگری مقتدرانه همراه با فضتای مناستب جهتت گفتگتو و ابتراز نيازهتا و       

های مذهبی و تقيد دينتی، بتا بتروز هويتت اخالقتی در       خانواده و وجود گرايشاحساسات در 

 نوجوانان رابطه مثبت دارد.

ستازی   در پاسخ به سوال سوم پژوهش در زمينه نقش عملکرد خانواده در متورد بعتد درون  

پتذيری بيشتترين قتدرت     بيتانگری، انعطتاف    مؤلفته نشان دادند بعتد از  ها  هويت اخالقی، يافته

کنندگی را دارد و در مرتبته ستوم ستبک والتدگری مقتدرانته قترار دارد. در حقيقتت        ينیب پيش

پذيری در پاسخ بته نيتاز استتقالل ختواهی نوجوانتان فضتای الزم را جهتت اکتشتاف          انعطاف

های انتخابی را که يکی از ابعاد هويتت اخالقتی استت     سازی و تعهد به ارزش درونی ، ها ارزش

پتذيری و   وجتود انعطتاف   ، ع ايجاد فضای گفتمان اخالقتی و منطقتی  سازد. در مجمو فراهم می

هتای اخالقتی    سازی ارزش دهی متناسب و نظارت و کنترل زمينه درونی بودن، استقالل گو پاسخ

 سازد. را در نوجوانان فراهم می

 روش تنگناهای برخی وجودها را بايد در پرتو چند محدوديت در نظر گرفت.  اين يافته

اين  مهمترين محدويتسازد.  تر می برجسته را پژوهش اين های يافته ی همحتاطان تعميم وملز شناختی،
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گيری آن از طرح مقطعی است. طرح مقطعی به درك روابط بين عملکرد خانواده  پژوهش بهره

کنند،  و هويت اخالقی نوجوان کمک کرده است، اما برای تعيين جهتی که اين روابط عمل می

نياز است. از سوی ديگر روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بنابراين  به مطالعات طولی

هايی طراحی شود  شايسته است پژوهش ،گيرد. بنابراين تبيين علی روابط متغيرها را در بر نمی

که بتواند مکانيزم عمل متغيرها را بر اساس روابط علی تبيين کند. همچنين شايسته است در 

عملکرد خانواده های   مؤلفهبه پايين بودن ميزان همبستگی بين  ادامه پژوهش حاضر و با توجه

سنی و با استفاده از ابزارهای ديگر های  رغم معنادار بودن، در گروه با هويت اخالقی علی

 سنجيده و مورد تبيين قرار گيرد. 
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