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 چکیده

باا   اين پژوهش با هدف بررسي رابطه مؤلفه هاي عملکرد خانواده 

 باااادين من ااااور . ابعاااااد هوياااات نوجوانااااان ان ااااا   رديااااد 

وسطه مشهد از مدارس مت( دختر 163پسر،  163)دانش آموز  993

بااه روخ خوشااه اي انتشااا  شاادند و بااه پرسااش نامااه عملکاارد   

و ابعاااد هوياات ( 1299، 9و بیشااا  9، بالاادوين1اپشااتاين)خااانواده 

: نتايج نشان داد. پاسخ دادند( 1999ژاد، شیرازي،  رجايي، خوي ن)

مؤلفه هاي حل مشکل، همراهي عااففي رابطاه مت ات معناادار  و     

رابطه منفي معنادار با هويات فاردي    کنترل رفتار و آمیزخ عاففي

مؤلفه هاي همراهي عاففي رابطه مت ت معناادار  و  . نوجوانان دارد

 کنتاارل رفتااار و آمیاازخ عاااففي رابطااه منفااي معنااادار بااا هوياات  

بین مؤلفاه هااي حال مشاکل و همراهاي      . تحصیلي نوجوانان دارد

در . دست آماد ه عاففي با هويت ديني و ملي رابطه مت ت معنادار ب

نهايت رابطه اي بین مؤلفه هاي عملکرد خاانواده و هويات شا لي    
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Abstract 
This research studied the relationship between 

family function and adolescents' identity. To 

this end, 320 high school students (160 boys and 

160 girls) selected through a cluster random 

sampling from Mashhad city. The participants   

completed Family Assessment Device (Epstein, 

Baldwin, & Bishop, 1983) and Identity 

Dimensions Questionnaire (Rajaei, Khonezhad, 

& Shirazi, 1388). The  data  showed   that  

individual  identity   has  a   positive  relation  

with    problem-solving and  reponsiveness, and  

negative   relation  with  behavior  control and 

involvement. Also, academic identity has a 

positive relation with responsiveness and a 

negative   relation with behavior control and 

involvement. The problem-solving and 

responsiveness   components have positive 

relation   with national and religious identity. 

Finally,  there  is  no  relationship  between  

family  function  components  with  vocational  

identity 
Keywords: Family function, adolescents' 

identity, responsiveness, involvement 
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 مقدمه

انسان به طور معمول در خانواده چشم به جهان گشوده و 

خانواده به عنوان اولین کانوني کهه فهرد در آن    .فرو مي بندد

گذشته از . قرار مي گیرد، داراي اهمیت شايان توجهي است

ذخیره ژنتیکي که حاصل مسهیر طهویني تکامهل اجهدادي و     

یطي کهه  ثیرات محأاولین ت ثرات دوران هاي گذشته است،أت

 از محهی  خهانواده مهي باشهد و حتهي       فرد دريافت مي کنهد، 

ثیر فضهاي  أاثر پذيري فرد از ساير محی  ها مي تواند تحت ت

محی  خهانواده و نحهوه ي   . حاکم بر رواب  خانوادگي باشد

فرد نقش شخصیت گويي والدين در ساخت  ارتباط و پاسخ

 .دارداي عمده 

حههل رشههد انسههان پههر مخههاطره تهرين مرا  تههرين و از مههم 

ورود بهه   نوجواني مي باشد که مرحله ي گذر از کهودکي و 

عمهر از دوران جهواني بها     در گهذر  .دنیاي بزرگسهالي اسهت  

عنوان بهار زندگي ياد مي شهود، جوانهان سهالم و بها نشهاط،      

 نیروهههاي فعهههال، خهها،، پويههها، کههارآفرين و سهههازندگان    

ي سهنین  درصهد  4/93کشور ما با دارا بودن آمهار  .جامعه اند

 1933سال مقام دومین کشور جوان دنیا در سال  13-92بین 

سههازمان ملههي جوانههان،  )را بههه خههود اختصهها  داده اسههت  

سامت جوانان و کارآيي اين نسل مي تواند ضهامن   (.1931

سرزندگي جامعه باشد، لذا بحث و تحقیق و پرداختن  ء وبقا

 .تبه جوانان، صرف هزينه نیست، بلکه سرمايه گذاري اس

کسب يك هويت مستقل فرايندي است که از بدو تولد 

آغاز مي شود، در طول زندگي به اشهکال مختلهخ خهود را    

براي مثهال در حهدود دو سهالكي کهود  بها      . نشان مي دهد

بها  . اسهت «  4خويشهتن »در پي مطرح نمهودن  « نه» گفتن واژه 

اين حال در دوران نوجواني هويت يهابي از کیفیهت خاصهي    

نوجوان اکنون مي خواهد خود را به عنهوان  . تبرخوردار اس

 . و در میان ديكران بیابد« خويشتن بزرگسال»يك 

نوجوان فعاینه به دنبال کسب هويت و نقشي که بايد در 

هويهت، پاسهخ بهه چیسهتي و      .جامعه ايفهاء نمايهد مهي باشهد    

اگر فرد بتواند بین خود و ديكران فر، بكذارد  کیستي است،

ان بهاز شناسهد، بهه يهك سهازه و سهاختار       و خود را از ديكهر 

رواني اجتماعي دست مي يابد که هويت نامیده مهي شهود و   

شامل طرز فکر و عقايد فردي و نحوه ارتبهاط او بها ديكهران    

 .است

دوره بلوغ را به عنوان دوره حساس ، ( 1293) 1اريکسون     

در جريان زندگي توصیخ مي کند که باعهث شهکل گیهري    

شود و عقیده دارنهد کهه نوجوانهان در ايهن     هويت انسان مي 

دوره تضاد در دستیابي به هويت را در مقابل آشفتكي نقهش  

بعهد،   براسهاس دو ( 1231) 9مارسهیا  .هويتي تجربه مهي کننهد  

ايهن  . چهار وضعیت ههويتي را مطهرح کهرد    4و بحران 9تعهد

هويهت   ، 9معهو،  ، 3موفهق  هويهت : وضعیت عبارتند ازچهار 

کسهاني کهه داراي هويهت    .  3رگمو هويت سهرد  1رس پیش

 موفههق هسههتند براسههاس يههك دوره بررسههي وکههاو  بههه      

تعهد مناسبي دست يافته اند؛گروه معو، در حهال بررسهي و   

 بسهههیاري از زمینهههه هههها   جسهههتجو هسهههتند، امههها هنهههوز در  

تصمیم گیري با ثباتي نکهرده انهد؛ هويهت پهیش رس شهامل      

يهافتن  کساني مي گردد که خودشان بحران جستجوي بهراي  

ها به طهور   هويت خويشتن نداشته اند، بلکه انتخاب هاي آن

امها گهروه هويهت    . سنتي و يها از طريهق والهدين بهوده اسهت     

حهران  سردرگم شهامل کسهاني هسهتند کهه در حهال تجربهه ب      

 .ورده اندهستند و تعهدي هم به دست نیا

و در ههها  هههاي کههودکي، در پههي تعامههل در خههال سههال      

فرزنهدي، نحهوه ي    -والده هاي ضمن تجربساختار خانواده، 

تقسیم نقش ها در بهین اعضهاي خهانواده، روابه  قهدرت در      

 و  هها  خانواده، رو  ههاي برخهورد و حهل مسهوله و هیجهان     

گي و نحهوه ي تربیهت و کنتهرل    شیوه ههاي نكهر  بهه زنهد    

 ، میزان همراهي و آمیز  عاطفي و در  متقابل و همرفتار

عملکرد کلي خانواده پايه هاي  دلي با فرزند و در يك کام

 .شخصیت و هويت و سامت نوجوان شکل مي گیرد

در  11و الكوبرداري 11بر اهمیت مشاهده( 1239) 2بندورا      

شکل گیري رفتار کودکان و نوجوانان و انتخاب راه زندگي 

 الكوهههايي کههه فههرد از محههی   . از ايههن طريههق تاکیههد نمههود 

اعي شهدن در مهي آيهد و    مي گیرد، به صورت فراينهد اجتمه  

اولین منبع ايهن الكهوبرداري   . عادات رفتاري فرد را مي سازد
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 نقههش عامههل شههناختي و   ( 1232)بنههدورا  . خههانواده اسههت 

تصههمیم گیههري هههاي شخصههي فههرد در زنههدگي خههود و در  

اجتمهاعي را برجسهته نمهوده و تفسهیر و      هاي انتخاب مناسب

. م مهي دانهد  تبیین فرد از محهی  را در برداشهت و رفتهار مهه    

 شهههناخت اجتمهههاعي را توانهههايي فههههم   ( 1231) 19سهههلمان

اجتماعي و اساس برقراري رواب  و توانايي فهم  هاي مناسب

 و افکهههار و مقاصهههد و  هههها و زبهههان و هیجهههانهههها حالهههت 

پايهه ي  دسهت يهابي بهه ايهن      . دانهد  ديدگاه ههاي مهردم مهي   

توانمندي از نتايج برخورداري از عملکهرد صهحیخ خهانواده    

 .باشد مي

هاي تربیت  نشان داد،بین هويت و رو  (9113) 19ولير     

 14پروسا و پروسها .  و سازمان دهي خانواده رابطه وجود دارد

و پیوسهتكي   هها  دريافتند که بین رو  حل تعهار  ( 1229)

با رشد هويت رابطه وجهود دارد و الكهوي   در خانواده اعضا 

نواده در پاسهخ  نظم دهنده و انعطاف پهذير خها   تعامل پايدار،

،  13شهوارتز  .به شراي  در رشهد هويهت نوجهوان نقهش دارد    

در بررسي رابطه ( 9112) 13و زاپوکزينك 11، پانتین 19میسون

ثیر عملکهرد  أته : عملکرد خانواده و رشد هويت اعهام نمهود  

خانواده و مراقبین کهود  در هويهت يهابي طهي سهال ههاي       

. وجهواني میباشهد  اولیه ي نوجواني بیشتر از سال هاي میاني ن

 نشههان داد کههه بههین کههارايي خههانواده  ( 1221) 12فرايههدنبر 

و ابتاي فرزنهدان بهه عايهم جسهماني، اضهطراب و اخهتال       

اخههتال در کههارکرد اجتمههاعي و افسههردگي رابطههه  خههواب،

ثیر گذار در ألفه هاي تؤو سامت از م ،معناداري وجود دارد

و نیهك   ، کیهامنش، بنهي جمهالي   خسهروي  .هويت مي باشهد 

رواب  گرم همراه بها پهذير ،   : کهند نشان داد( 1939) منش

ثر براي ؤثر براي دختران و کنترل مؤداشتن الكوي مثبت و م

ايهن   پسران بهه عنهوان عامهل محهافظتي بهه شهمار مهي رود و       

 در .ثیر مثبههت داردأوضههعیت در هويههت يههابي نوجههوان تهه   

نشههان ( 1931)، رنجبرنوشههري و رسههتمي بشههارتپژوهشههي 

ناکارآمد مي تواند شدت ابتا به اختال هاي  ه، خانواددنداد

بهديهي   .مصرف مواد افیوني را در معتادان پهیش بینهي کننهد   

است که سوء مصرف مواد از عوامل مخهل هويهت نوجهوان    

نقهش خهانواده را در کهاهش يها     ( 1931)گلچهین  .مي باشهد  

 و 91رمنتههاآ .يیهد مهي کنهد   أافهزايش پرخاشهكري نوجوانهان ت   

ه در  تبعهی  شخصهي به   : دنهد اعهام نمو ( 9112) 91هانت

 و ،طور مستقیم وغیر مستقیم با عزت نفس پايین مرتب  است

 .ثیرداردأاين در  تبعی  بر مدل هويت يابي نوجوانان ت

و  94، گههوزنس 99، شههوارتز 99نتیجههه ي تحقیههق یيکههس     

دهههد احسههاس پیوسههتكي ،    نشههان مههي ( 9113) 93پههوی 

هههاي تحصههیلي در  ن در فعالیههتارزشههمندي و درگیههر بههود

. ساختار هاي هويتي نوجوانهان نقهش دارد   احساس بزرگي و

بها افهزايش آمهوز      اعام نمودند( 9112) 91چن و 99مورتن

 مشهکات اخاقههي و  رفتارههاي اقتهدار گرايانههه بهه والههدين،   

مشکات ارتباطي با همساین  سوء مصرف مواد و رفتاري و

طهور  ه رفتارهاي مقتدرانه ب چنین تمرين هم .کاهش مي يابد

ارتبههاط بهها  غیههر مسههتقیم از طريههق پیونههد جههويي و مسهتقیم و 

ههاي سهازگاري در مهدارس و شهرکت در      ، مهارتدوستان

،  93سههیدمن. نمايههد هههاي تحصههیلي را تقويههت مههي  فعالیههت

وجوانهاني  ن، ندچنین دريافت( 9119) 91و ابر 91، آلن92یمبرت

ارتبهاط بیشهتر بها     ر وههاي کمته   که به طور روزانهه درگیهري  

خانواده دارند آسیب پذيري کمتري در طهي کهردن مراحهل    

عزت نفس بایتري کسهب   هايه دبیرستاني نشان داده و نمر

خهانوادگي  ههاي   عاوه نوجوانهاني کهه درگیهري   ه میکنند، ب

گذارنند در کاس آمادگي بیشتري  کمتري را پشت سر مي

زانههه را در ثیر دعواهههاي روأحمايههت اجتمههاعي تهه و  دارنههد

در شهرايطي کهه میهزان     .سر کاس تعديل میکند مادگي برآ

سرها بایست نوجوانان بیشترين حد آسیب را در کاس درد

درد سهر کمتهر    حالي که نوجواناني که درگیري و دارند، در

در  مههادگي تحصههیلي راآحمايههت بیشههتر دارنههد بیشههترين   و

  . کاس درس نشان دادند

به اين نتیجه رسیدند در بین ( 9111) 99و ويلوگبي 99گود     

که به کلیسا میرفتند و گهروه کنتهرل کهه بهه طهور       نوجواناني

داري در اههاي معنه   مرتب در کلیسا حضور نداشهتند تفهاوت  

ايههن تفههاوت بیشههتر بههه  و ،فراينههد هويههت يههابي مشههاهده شههد

 ارز  هاي خهانواده و  ديدگاه ها، مسیر اهداف، انديشه ها و
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ي مهذهبي مربهوط اسهت تها فهاکتور ههاي       حیطه هها  کلیسا و

بین  داد، نشان (1933) نتايج پژوهش حسین زاده  .جغرافیايي

. سرمايه فرهنكي و انواع هويت، همبستكي مثبت وجود دارد

بیشترين همبستكي سرمايه فرهنكهي بها هويهت ملهي، قهومي،      

ديني و فردي است و کمترين همبستكي را با هويت جههاني  

( 1933)توس  نجفهي، احهدي، دیور    در پژوهشي که. دارد

 انجام گرديهد، نتهايج نشهان داد کهه بهین کهارايي خهانواده و        

داري با بحهران هويهت رابطهه معکهوس معنهادار وجهود        دين

بین سازه هاي کارايي خانواده، يعنهي نقهش هها و حهل     . دارد

. له با بحران هويت نیز رابطه معکوس معنادار مشاهده شدأمس

داري و  بین دو عامهل ديهن    د که ازچنین مشخص گردي هم

بهین سهازه ههاي کهارايي       داري، و از کارايي خانواده، ديهن 

له، بیشهترين تغییههرات  أخهانواده، نقهش هها و سهلس حهل مسه      

عهاوه بهر ايهن    . مربوط به بحران هويهت را تبیهین مهي کننهد    

داري دختهران و پسهران تفهاوت     مشاهده شهد کهه بهین ديهن    

نسههبت بههه پسههران باورهههاي  معنههادار وجههود دارد و دختههران

اما بین بحران هويت دو گروه تفهاوت  . مذهبي قوي تر دارند

 . معناداري يافت نشد

در بررسهي تحهولي   ( 1933)  نصرتي، مظهاهري و حیهدري     

رابطه پايكاه هاي هويهت بهامیزان دلبسهتكي ايمهن نوجوانهان      

 همسههاین نشههان دادنههد کههه تعامههل سههن و    پسههر؛ والههدين و

ويت با میهزان دلبسهتكي ايمهن بهه چههره ههاي       پايكاه هاي ه

در مجمههوع بیشههترين و کمتههرين . دلبسههتكي در ارتبههاط بههود

دلبستكي ايمن به چههره ههاي دلبسهتكي در ايهن تحقیهق بهه       

 .    رس و سردرگم بود ترتیب متعلق به پايكاه هاي پیش

بررسههي ارتبههاط بههین نظههام    در( 1931)مرزآبههادي  آزاد     

ويت ملي آنان مشخص نمود،کهه  بهین   ارزشي نوجوانان و ه

گرايش نوجوانان به نظام ارزشي و هويت ملي آنهان ارتبهاط   

 .معنادار وجود دارد

 –، زمینه ههاي زنهدگي اجتمهاعي    (1231) 94ويكوتسکي     

بهر چكهونكي     فرهنكي که نوجوان در آن رشد مهي يابهد را  

وي معتقهد اسهت، بهیش از     .داند رشد و هويت يابي مهم مي

يسهتي و شهناختي، يها الكوههاي پهرداز  اطاعهات،       سطخ ز

 .شناخت زمینه ي بین فردي و اجتماعي نوجوان اهمیت دارد

 در پهههژوهش حاضهههر منظهههور از عملکهههرد خهههانواده،          

 ،ها، همراههي عهاطفي   نقش ارتباط، ؛ حل مشکل،لفه هايؤم

آمیههز  عههاطفي،کنترل رفتههار و عملکردکلههي اسههت کههه بهها 

سنجش خانواده تهیهه شهده بهر اسهاس     نامه  استفاده از پرسش

 سهنجیده    93تعهاملي و شهغلي مهك مسهتر     الكوي سهاختاري، 

 .مي شود

بررسي تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشهور       
پهژوهش هها پیرامهون مفههوم کلهي      ايهن  اکثر  نشان مي دهد،
 لفه هاي هويت فردي يا شخصي صورت گرفته،ؤهويت و م

تحصهیلي، ملهي و دينهي     يت شهغلي، و به جنبه هايي نظیر هو
 از طريههق  پههژوهش حاضههر  . کمتههر پرداختههه شههده اسههت   

 رجهايي، خهويي نهژاد، شهیرازي،    )نامهه ابعهاد هويهت     پرسش
لفهه ههاي   ؤبه بررسي رابطه بین عملکرد خهانواده و م (  1933

 .آن با ابعاد هويت نوجوانان مي پردازد
عملکهرد خهانواده و هويهت     آيا بهین مؤلفهه ههاي     -1

 رابطه وجود دارد؟جوانان فردي نو

  ،کههدام يههك از مؤلفههه هههاي عملکههرد خههانواده     -9

 هويت فردي نوجوانان را پیش بیني مي کنند؟

 آيههها بهههین مؤلفهههه ههههاي عملکهههرد خهههانواده و      -9

 هويت تحصیلي نوجوانان رابطه وجود دارد؟

  ،کههدام يههك از مؤلفههه هههاي عملکههرد خههانواده     -4

 هويت تحصیلي نوجوانان را پیش بیني مي کنند؟

 آيههها بهههین مؤلفهههه ههههاي عملکهههرد خهههانواده و      -3

 هويت شغلي نوجوانان رابطه وجود دارد؟

  ،کههدام يههك از مؤلفههه هههاي عملکههرد خههانواده     -9

 هويت شغلي نوجوانان را پیش بیني مي کنند؟

هويت ديني  آيا بین مؤلفه هاي عملکرد خانواده و -1

 نوجوانان رابطه وجود دارد؟

 ، از مؤلفههه هههاي عملکههرد خههانواده   کههدام يههك  -3

 هويت ديني نوجوانان را پیش بیني مي کنند؟
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هويت ملهي   آيا بین مؤلفه هاي عملکرد خانواده و -2

 نوجوانان رابطه وجود دارد؟

 ،کههدام يههك از مؤلفههه هههاي عملکههرد خههانواده     -11

 هويت ملي نوجوانان را پیش بیني مي کنند؟

 

 رو  

تحقیق توصیفي از نهوع همبسهتكي اسهت     پژوهش حاضر     

ه بهین عملکهرد خهانواده و هويهت نوجوانهان      که در آن رابطه 

 .مورد بررسي قرار گرفته است

ايهن پهژوهش   : ، نمونه و رو  نمونهه گیهري  جامعه آماري

دانش آموزان دختر و پسر، سال سوم مقطع متوسهطه،  شامل 

  1931-33نههواحي يههك و چهههار مشهههد در سههال تحصههیلي  

حجههم نمونههه بهها اسههتفاده از واريههانس عملکههرد   .مههي باشههد

نامه محقهق سهاخته و بها توجهه بهه فرمهول        پرسش واده وخان

( دختههر 191پسههر و  191)نفههر   991کرجسههي و مورگههان، 

 رو  نمههو نههه گیههري، خوشههه اي چنههد   .بههرآورد گرديههد

جهت انجهام کهار پهس از تهیهه لیسهت      . مرحله اي مي باشد

به تفکیك رشته هاي  مشهد، 4و  1مدارس متوسطه  نواحي 

 جنسیت، ابتدا، مهدارس مهورد نظهر   نظري و فني حرفه اي و 

بههه رو  تصههادفي سههاده انتخههاب گرديههده و سههلس در هههر 

مدرسه، از رشته ههاي  تحصهیلي مختلهخ، ههر کهدام يهك       

 94رشهته و   2مدرسه و 3در مجموع از )کاس انتخاب شد 

از آنجهها کههه هههدف پههژوهش  (.کههاس درس اسههتفاده شههد

یم بررسي هويت نوجوان است، به جهت افزايش قدرت تعم

 از  نتايج، نمونه مورد نظهر از ههر دو جهنس، دختهر و پسهر و     

بههین رشههته هههاي متفههاوت دبیرسههتاني و هنرسههتاني موجههود    

 .برگزيده شد

  

 ابزار

99نامه ابعهاد هويهت نوجهوان    پرسش -1
 IDQ  (  ،رجهايي

 (1933 خوي نژاد، شیرازي ،

ال جههت  بررسهي ابعهاد    ؤس 93پرسشنامه داراي اين : معرفي

 ، شههغلي، تحصههیلي، دينهي و ملههي اسههت کههه   فههردي: هويهت 

 .بر اساس خصوصیات رشدي نوجوانان  تهیه گرديده است

در   نمهره گهذاري بهر اسهاس مقیهاس لیکهرت      : نمره گذاري

نمره اي کسب نمره ي بایتر به معني دست يابي بهه   3طیخ 

  .هويت موفق تر بوده و مطلوب در نظر گرفته مي شود

نامهه توسه  اسهاتید و     پرسهش ايهن  محتهوايي  روايهي  : روايي

بهه ايهن   . يید قهرار گرفتهه اسهت   أمتخصصان اين زمینه مورد ت

فهردي،  )جهت ابتدا جهت هر يك از ابعهاد هويهت  شهامل؛     

ال طراحي گرديهد  ؤس 91-13( تحصیلي، شغلي، ديني و ملي

سهوال بهر    11لفهه  ؤو سلس طي مشاوره با اساتید بهراي ههر م  

نفههري از  31گههروه  مقههدماتي در در يههك مطالعهههگزيههده و 

پس از بررسهي نتهايج آلفهاي     .اجرا گرديدجامعه مورد نظر، 

 .سوال مورد تايید نهايي قرار گرفت 93کرونباخ 

نامه از رو  آلفهاي   جهت محاسبه پايايي اين پرسش: پايايي

کههه از ايههن رو  بههراي محاسههبه . کرونبههاخ اسههتفاده گرديههد

نامهه   رسهش هماهنكي دروني ابهزار انهدازه گیهري از جملهه پ    

 يههك مطالعههه مقههدماتي،   بههه ايههن منظههور. اسههتفاده مههي شههود

نفهره از دانهش آمهوزان سهال سهوم مقطهع        31بر روي گهروه  

 SPSS سلس با استفاده از نرم افزار  .متوسطه انجام گرديد 

ضههريب آلفههاي کرونبههاخ محاسههبه شههده بههراي کههل آزمههون 

 .حاصل شد 399/1

 

F.ADسههنجش عملکههرد خههانواده   نامههه  پرسههش -9
91 

  (1239 ،  ، بالدوين ، و بیشاپاپشتاين)

سههوال اسههت کههه    91نامههه داراي   ايههن پرسههش : معرفههي

بر اساس  خصوصیات ساختاري، شغلي، و تعاملي خانواده را

معین مي سازد و شش بعهد از عملکهرد    93الكوي مك مستر

هها،   حل مشکل، ارتباط، نقش :خانواده را مشخص مي کند

بهه    .، کنتهرل رفتهار   41عهاطفي  ، آمیهز   92همراهي عهاطفي 

عاوه يك خرده مقیاس هفتم که مربوط بهه عملکهرد کلهي    

 .خانواده است
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 4تها  1بهه ههر سهوال    براساس مقیاس لیکهرت  :  نمره گذاري

نامهه نشهانه    نمره ي کمتر در اين پرسش .نمره داده مي شود

 .عملکرد سالم تر است

خهرده   بها ضهرايب آلفهاي    "ابزار سنجش خهانواده   ": اعتبار

 از همسهاني درونهي نسهبتا     29/1تا  19/1مقیاس هاي خود از 

 ( .  1912ثنايي، ) خوبي برخوردار است 

 تجزيههه و  اگههر خههرده مقیههاس عملکههرد کلههي را از: روايههي

 ها خارج کنیم، شش خرده مقیاس ديكهر ايهن ابهزار    تحلیل 

تها   "ابزار سهنجش خهانواده    ". از استقال برخوردارند نسبتا 

ثنهايي ،  )زمهان و پهیش بهین اسهت      راي روايهي ههم  حدي دا

1912  .) 

 

 يافته ها 

عملکهرد خهانواده و هويهت    مؤلفهه ههاي   بهین  آيا  (:1) سؤال

 ؟فردي نوجوانان رابطه وجود دارد

 

 ضرايب همبستكي پیرسون مقیاس هاي عملکرد خانواده و هويت فردي: 1جدول 

 عملکردخانواده

 هويت فردي

حل 

 مشکل
 نقش ها ارتباط

 همراهي

 عاطفي

آمیز  

 عاطفي

کنترل 

 رفتار

عملکرد 

 کلي

- 19/1*- 99/1*- 13/1* 12/1*- 11/1* 13/1 14/1* کل

- 93/1*- 19/1*- 19/1* 13/1- 99/1* 19/1 19/1 پسران

- 14/1- 91/1*- 14/1 94/1*- 19/1 19/1 12/1* دختران

0/05 <* P  
و نشان مي دهد بین هويهت فهردي    1داده هاي جدول     

مقیاس هاي حل مشکل و همراهي عاطفي رابطه مسهتقیم و  

چنهین بهین    ههم . وجود دارد   P>13/1معناداري در سطخ 

هويت فهردي و مقیهاس ههاي نقهش هها، آمیهز  عهاطفي،        

و عملکرد کلي رابطه معکوس و معنهاداري در   کنترل رفتار

چنهین بهین مقیهاس ههاي      هم .وجود دارد  P> 13/1سطخ 

ي و با هويت پسران، رابطه معکهوس  نقش ها، آمیز  عاطف

در  .وجهود دارد    P>13/1و معنهاداري در سهطخ آلفهاي    

گههروه دختههران، بههین مقیههاس هههاي حههل مشههکل، همراهههي 

عاطفي با هويهت فهردي دختهران رابطهه مسهتقیم و معنهادار       

و نیز بین مقیاس کنترل رفتهار و هويهت فهردي     .وجود دارد

 .وجود دارد(   P>13/1)دختران رابطه معکوس و معنادار 

عملکهرد خهانواده،   کدام يهك از مؤلفهه ههاي     (:9) سؤال

 ؟دنهويت فردي نوجوانان را پیش بیني مي کن

 

 رگرسیون چند متغیره هويت فردي به توجه به مقیاس هاي عملکرد خانواده: 9جدول 

 شاخص        

 

 متغییر
R R

 β t sig خطاي استاندارد برآورد 2

 ثابت

912/1 111/1 19/4 

11/41 23/11 111/1 

 111/1- 39/9- 919/1 کنترل رفتار

 119/1 23/9 19/1 همراهي عاطفي

 112/1- 94/9- 14/1 نقش ها

0/05 <* P  
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نتايج تحلیل رگرسیون چند متغیهره بهه رو  قهدم بهه          

قدم نشان مي دهد، مقیاس ههاي کنتهرل رفتهار، همراههي     

نقش ها، اثهر معنها داري در پهیش بینهي هويهت      عاطفي و 

درصهد از واريهانس هويهت     11نوجوانان و حهدود  فردي 

فردي نوجوانهان بوسهیله ايهن سهه مؤلفهه تبیهین مهي شهود         

(111/1 =R2 .) 

هويهت   آيا بین مؤلفه ههاي عملکهرد خهانواده و    :9 سؤال

 تحصیلي نوجوانان رابطه وجود دارد؟

 

 ن رابطه مقیاس هاي عملکرد خانواده و هويت تحصیليضرايب همبستكي پیرسو:  9جدول 

 خانواده عملکرد

 تحصیلي هويت
 ها نقش ارتباط حل مشکل

همراهي 

 عاطفي

آمیز  

 عاطفي

کنترل 

 رفتار
 عملکرد کلي

- 14/1- 13/1*- 13/1* 13/1*- 19/1 11/1 19/1 کل 

- 12/1- 13/1- 14/1 19/1- 13/1- 19/1- 14/1 پسران

 19/1- 13/1* -13/1* 93/1*- 14/1 14/1 91/1* دختران

0/05 <* p  
نشان مي دهد بین هويت تحصیلي  9ي جدول داده ها     

و مقیاس هاي همراهي عاطفي، رابطه مستقیم و معناداري 

چنهین بهین هويهت     ههم . وجود دارد   P>13/1در سطخ 

تحصیلي و مقیاس هاي آمیز  عهاطفي و کنتهرل رفتهار،    

  P> 13/1ي در سهطخ آلفهاي   رابطه معکهوس و معنهادار  

چنین بین مقیاس کنتهرل رفتهار و هويهت     هم. وجود دارد

تحصههیلي پسههران رابطههه معکههوس و معنههاداري در سههطخ  

13/1 <P  و در گههروه دختههران نیههز بههین  ، وجههود دارد

مقیاس حل مشکل و همراهي عاطفي با هويهت تحصهیلي   

 و نیههز   P> 13/1رابطههه مسههتقیم و معنههادار در سههطخ    

ههاي آمیهز  عهاطفي و کنتهرل رفتهار بها هويهت         مقیاس

  P> 13/1تحصیلي رابطهه معکهوس و معنهادار در سهطخ     

 .وجود دارد

عملکهرد خهانواده،   کدام يهك از مؤلفهه ههاي     (:4) سؤال

؟دنهههويههت  تحصههیلي نوجوانههان را پههیش بینههي مههي کن  

 

 ادهرگرسیون چند متغیره هويت تحصیلي به توجه به مقیاس هاي عملکرد خانو: 4جدول 

 شاخص

R R متغییر
 β T sig خطاي استاندارد 2

 ثابت

919/1 114/1 13/9 

13/99 19/1 111/1 

 119/1 192/9 194/1 همراهي عاطفي

 119/1- 13/9- 13/1 کنترل رفتار

 199/1- 93/9- 194/1 آمیز  عاطفي

نشان مهي دههد، اثهر مقیهاس ههاي       4داده هاي جدول      

 ل رفتههار و آمیههز  عههاطفي در  همراهههي عههاطفي، کنتههر 

 .پیش بیني هويت تحصیلي دانش آمهوزان معنهادار اسهت   

درصد از واريانس هويت تحصیلي نوجوانان بهه   1حدود 

R=114/1)وسیله اين مؤلفه ها تبیین مي گردد 
2). 

عملکرد خهانواده و هويهت   مؤلفه هاي بین آيا  (:3) سؤال

 ؟شغلي نوجوانان رابطه وجود دارد
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 ضرايب همبستكي پیرسون رابطه مقیاس هاي عملکرد خانواده و هويت شغلي:  3جدول 

 عملکرد خانواده

 شغلي هويت
 نقش ها ارتباط حل مشکل

همراهي 

 عاطفي

آمیز  

 عاطفي

کنترل 

 رفتار

عملکرد 

 کلي

- 113/1- 199/1 191/1 199/1- 113/1 131/1 119/1 کل

- 12/1 19/1 13/1 11/1- 19/1- 11/1- 13/1 پسران

 19/1 112/1- 19/1 13/1- 11/1 19/1 14/1 ختراند

0/05 <* p   
نشان مي دهد رابطه معناداري بهین   3داده هاي جدول      

 .مقیاس هاي عملکرد خانواده و هويت شغلي وجود ندارد

 در دو گهههروه دختهههران و پسهههران نیهههز همبسهههتكي بهههین 

 .مقیاس هاي فو، مشاهده نكرديد 

 بهین   داري ضهرايب همبسهتكي  با توجهه بهه عهدم معنها         

مؤلفه هاي عملکهرد خهانواده و هويهت شهغلي نوجوانهان      

، پژوهش 9رگرسیون ثبت پاسخ و سؤال نیازي به محاسبه 

 پههژوهش ايههن اسههت کههه مؤلفههه هههاي عملکههرد خههانواده 

 . نمي توانند هويت شغلي نوجوانان را پیش بیني کنند

ويهت  ه عملکرد خهانواده و مؤلفه هاي بین آيا  (:9) سؤال

 ؟ديني  نوجوانان رابطه وجود دارد

 

 ضرايب همبستكي پیرسون رابطه مقیاس هاي عملکرد خانواده و هويت ديني:  9جدول 

 عملکرد

 ديني هويت
 نقش ها ارتباط حل مشکل

همراهي 

 عاطفي

آمیز  

 عاطفي

کنترل 

 رفتار

عملکرد 

 کلي

- 13/1- 193/1- 14/1 94/1*- 13/1 12/1 11/1* کل

- 11/1- 19/1- 11/1 91/1*- 19/1 11/1 11/1 پسران

- 19/1 19/1 19/1 11/1*- 12/1 13/1 99/1* دختران

0/05 <* p   
نشان مي دهد، بین هويهت دينهي و    9داده هاي جدول     

مقیاس هاي حل مشکل و همراهي عاطفي، رابطه مستقیم 

چنهین   ههم  .وجهود دارد   P> 13/1و معناداري در سهطخ  

هويت ديني پسران و مقیهاس ههاي    بین همراهي عاطفي و

حل مشکل و همراهي عاطفي بها هويهت دينهي دختهران،     

وجود   P> 13/1رابطه مستقیم و معنادار در سطخ آلفاي 

 . دارد

عملکهرد خهانواده   کهدام يهك از مؤلفهه ههاي      (:1) سؤال

 ؟دنهويت  ديني نوجوانان را پیش بیني مي کن

 به توجه به مقیاس هاي عملکرد خانوادهرگرسیون چند متغیره هويت ديني :  1جدول 

 شاخص       

 متغییر
R R

 β t sig خطاي استاندارد 2

 ثابت

993/1 119/1 93/4 

91/91 42/3 111/1 

 111/1 31/4 944/1 همراهي عاطفي

 114/1 199/9 119/1 حل مشکل

0/05 <* p  
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نشان مي دهد اثر همراهي عهاطفي   1داده هاي جدول      

شکل در پیش بیني هويهت دينهي دانهش آمهوزان     حل مو 

درصد از واريهانس هويهت دينهي     1حدود  ،معنادار است

 نوجوانان به وسیله اين دو مؤلفه تبیین مي شود 

 (119/1=R
2 .) 

هويهت   عملکرد خهانواده و مؤلفه هاي بین آيا  (:3) سؤال

 ؟ملي  نوجوانان رابطه وجود دارد

 

 رابطه مقیاس هاي عملکرد خانواده و هويت ملي ضرايب همبستكي پیرسون:  3جدول 

 عملکرد   

 

 ملي هويت

 نقش ها ارتباط حل مشکل
همراهي 

 عاطفي

آمیز  

 عاطفي
 کنترل رفتار

عملکرد 

 کلي

 19/1 119/1- 19/1 11/1* 12/1 13/1 13/1* کل

 11/1 19/1 11/1 91/1*- 19/1- 11/1 11/1* پسران

 13/1- 11/1 19/1 13/1- 11/1* 11/1 19/1 دختران

0/05 <* p   
نشان مي دهد بهین هويهت ملهي و     3ي جدول داده ها     

مقیاس هاي حل مشکل و همراهي عاطفي، رابطه مستقیم 

چنهین   ههم  .وجهود دارد   P> 13/1و معناداري در سهطخ  

بین مقیاس هاي حل مشکل و همراهي عاطفي بها هويهت   

  P> 13/1ملي پسران رابطه مسهتقیم و معنهادار در سهطخ    

در حالي که در گروه دختهران بهین مقیهاس    . وجود دارد 

نقش ها و هويت ملهي رابطهه معکهوس و معنها دار سهطخ      

13/1 <P  وجود دارد.  

عملکهرد خهانواده   کهدام يهك از مؤلفهه ههاي      (:2) سؤال

 ؟دنهويت ملي نوجوانان را پیش بیني مي کن

 

 اس هاي عملکرد خانوادهرگرسیون چند متغیره هويت ملي به توجه به مقی: 2جدول 

 شاخص     

 متغییر
R R

 β T sig استاندارد خطاي 2

 ثابت

991/1 139/1 19/4 

19/12 11/1 111/1 

 119/1 91/9 113/1 همراهي عاطفي

 119/1 139/9 139/1 حل مشکل

نشان مهي دههد، اثهر مقیهاس ههاي       2ي جدول داده ها     

هويهت ملهي   همراهي عاطفي و حل مشکل در پیش بینهي  

درصد از واريانس هويهت ملهي    3و حدود ( معنادار است

=  139/1) نوجوانان به وسیله اين مؤلفه ها تبیین مي شود  

R
2 .) 

  نتیجه گیري بحث و

 بررسههي نتههايج حاصههل نشههان مههي دهههد، بیشههترين           

لفه هايي عملکرد خانواده که با هويت نوجوان ارتبهاط   ؤم

بها  . و حهل مشهکل اسهت   ، همراههي عهاطفي   دارنهد مثبت 

نقل از  ،1239)شناخت رو  تربیتي مقتدرانه  که بامريند 

گهوي   والدين مقتدر پاسخ ارائه نموده،( 1931خسروي ، 

نیازهاي به جا و منطقي فرزندان هستند، صمیمي، دلسهوز  

و پذيرا و با محبهت بهوده، بها آمهوز  رو  ههاي تفکهر       

  صحیخ مسهوله مهدار و کمهك بهه حهل منطقهي مسهائل و       

و قابهل اجهرا، بهه تربیهت      ارائه ي مسوولیت ههاي محهدود  

 و از  سههولت هويهت يهابي کمهك مهي نماينهد       صحیخ و
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جا که به نظر مي رسد هويت فردي، زمینه سهاز سهاير    آن

ابعاد هويتي است، طبیعي است که بیشهترين همبسهتكي و   

لفه هاي همراههي عهاطفي و حهل    ؤاثر رگرسیون نیز بین م

 . مشاهده گرددمشکل با هويت فردي 

( 1939نظهري ، )  چنین الكوي تعاملي پذيرا و پويا هم     

فضاي تربیتهي را تشهريخ مهي نمايهد کهه در آن غلبهه بها،        

صمیمیت، احترام، همدلي و همراههي عهاطفي اسهت، در    

و دور ههم   ههم نشهیني  اين خانواده ها، ضهمن احتهرام بهه    

، افههراد از اسههتقال نسههبي برخوردارنههد، در واقههع   بههودن

ههم از تنههايي و    اعضاي اين گروه قادرند ههم از جمهع و  

هم به فرديت آنهان   اين تفرد و تجمع، .رندبخلوت لذت ب

 و هم به گروه و خانواده امکهان پويهايي، رشهد و تکامهل     

بها توجهه بهه ايهن مطلهب همبسهتكي منفهي بهین         . مي دهد

ي اسهتقال   مقیاس، آمیز  عاطفي که مبهین عهدم ارائهه   

فرزندان است، با هويت فردي و تحصیلي یزم و کافي به 

 .گردد تبیین مي

از خصوصههیات ( 1223)ینهه  و ( 1221)کارلسههون      

تمهرين رفتارههاي    الكوي ارتبهاطي سهالم بهین زوجهین را    

مي داننهد، بها تمهرين و تکهرار مهي تهوان رفتارههاي         سالم

 .مناسب را نهادينه نمهوده و بهه فرزنهدان نیهز منتقهل نمهود      

هدف گذاري، ارها نظیر؛ مسوولیت پذيري، نمونه اين رفت

 داني، گفتكههوي بههاز و فعههال، گههو  دادن تشههويق و قههدر

ارتباطات، نشان دادن پهذير ،   دینه، میل به تحلیل و هم

حمايت از اهداف مثبت ازدواج، حمايت از اهداف تعیین 

شده و تعهد به مشارکت مي باشد، اين الكوي رفتاري نیز  

ن ابعاد هويت فردي، تحصهیلي،  ظهور همبستكي مثبت بی

چنین در دو گروه دختر و پسهر   ديني و ملي در کل و هم

 ژبا مولفه هاي حل مشکل و همراهي عاطفي  تشريخ 

 . (1939نقل از نظري ) مي نمايد 

 در مورد پسران از بین مولفه هاي عملکهرد خهانواده،        

و کنتهرل   ( -19/1آمیهز  عهاطفي   )  ،( -99/1نقش ها ) 

ثیر منفي در هويت فردي را نشهان  أبیشترين ت( -19) اررفت

بهها ( 91/1) داد، و در گههروه دختههران همراهههي عههاطفي   

بهها هويههت فههردي همبسههتكي ( 94/1)هويههت تحصههیلي و 

،  1211)  41انكبا بررسي نظرگیلی. دار نشان داد امثبت معن

که معتقد است مسیر رشهد  ( 1933، نقل از کرين ،  1239

با مردان تفاوت دارد، و زنان خود را از هويت براي زنان 

طريق رابطه شان با ديكران تعريخ مي کنند، قابهل تبیهین   

 .مي با شد

   49بههها تشهههريخ نظريهههه انتخهههاب  ( 1934) 49گاسهههر      

ديدگاهي را ارائه مي دهد، که بر اساس آن تمهام چیهزي   

 اطاعهات يا از آنها گرفت،  که مي توان به ديكران داد و

رواب  را تخريهب   44عتقد است کنترل بیرونيوي م .است

مي کند چون اختیار را مهي گیهرد، کنتهرل مهي توانهد بهه       

ظرافت يك نكاه مخالفت آمیز يا به صراحت يك تهديد 

اما هر چه هست تاشي است برا ي مجبهور کهردن   . باشد

ايهن طهرز   . افراد تا کاري را که نمي خواهند، انجام دهند

کههه بههه آن احتیههاج دارد و    فکههر انسههان را از اختیههاري  

 .مي کند خواهانش است، محروم

 تحلیل نتايج پژوهش حاضر به وضوح نشان مهي دههد       

ثیر منفهي  ألفه هاي عملکرد خانواده، بایترين ته ؤاز میان م

دار بهها هويههت نوجوانههان، مربههوط بههه  کنتههرل رفتههار  امعنهه

و بها  ( -99/1)است،که با هويت فهردي کلهي همبسهتكي    

و بهها هويههت تحصههیلي رابطههه  ( -91/1)ن هويههت دختههرا

فرزند پروري بر مبناي نظريه    ". را نشان مي دهد -13/1

اصل استوار است عشهق زيها د و تنبیهه     9انتخاب بر مبناي 

رابطه مبتني بر نظريه انتخاب به دنبال برقراري   ". نکردن 

اعتماد بوده و معتقد است کودکان فق  بايد طعم تبعهات  

هاي خود را بچشند نه بیشتر و جالهب ايهن   انتخاب  طبیعي

 .که نتايج پژوهش حاضر با اين نظريه قابل تبیین مي باشد

براساس يافته هاي اين پژوهش اين پیشنهادها مطرح        

برگزاري جلسهات آمهوز  خهانواده و ارتقهاء     : مي گردد

اطاعات عمومي خانواده هها و والهدين در زمینهه اصهول     

رشههد میتوانههد جهههت عملکههرد   شناسههي  تربیههت و روان

برقراري ارتباط صحیخ ايشان با نوجوانان بسیار  خانواده و

تشکیل کارگاه هاي آموزشي ويهژه   هم چنین. مفید باشد



 

 
بررسي رابطه عملکرد خانواده و هويت نوجوانان: مکارانخوي نژاد و ه  

 

05 

 

جهت دانش آموزان، در مقاطع متوسطه و اطهاع رسهاني   

 .   باشد ثر ميؤجهت کمك به فرايند هويت يابي م

 

 يادداشت ها
1. Erikson.    

2. Marcia.    
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6. Moratorium 
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12. Selman 
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15. Schwartz 
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