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 چکیده 

روش تحقیق پژوهش حاضرر از سبکهای هویت و رشد اخالقی در نوجوانان دختر است.  رابطه هدف پژوهش حاضر بررسی

در   ۱۳۹۷در سرا   دوم متوسرطهدانش آموزان مردار  دوره کلیه حقیق را جامعه آماری این تنوع همبستگی می باشد. 

ند. روش نمونه گیری تصادفی خوشره ای ننرد مرحلره ای ه اتشکیل دادرا  نفر می باشد ۴۶۱۴۵به تعداد  که شهر اردبیل

سرب   هرای پرسشنامه ازنفر انتخاب شدند. برای گردآوری اطالعات  ۱۰۰بود که از بین جامعه آماری مورد نظر به تعداد 

توصریفی و برا اسرتفاده از روش آمراری  ی پرژوهشداده هرااسرت.  شردهاستفاده  رست رشد اخالقی،  ی بروزنسکیهویت

ن مری نتایج یافته ها نشا قرار گرفت.تجزیه و تحلیل مورد   spss.2۳با کم  نرم افزار و همبستگی پیرسون( طی )استنبا

مثبت معنری دار وجرود دارد. و ری برین سرب  رشد اخالقی همبستگی با  و هنجاری بین سب  هویت اطالعاتیدهد که 

 هویت اجتنابی با رشد اخالقی همبستگی منفی وجود دارد.

 

 

 

 

 

 ، نوجوانان دختر.هویت  هایرشد اخالقی ، سبک واژه های کلیدی:
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 مقدمه

نوجوانی همراه با تغییرات روانشناختی و اجتماعی می باشد که این تجربه نوجوانان باعث توجه خاص روانشناسان به ایرن دوره  هدور

 زیستی، روانی و اجتماعی توامرا  در نون عوامل(. ۱۳۸۵، ) بیابانگراست  نوجوانی مرحله انتقا ی بین کودکی و بزرگسا ی شده است.

از آنجرا کره   ).۱۳۷۹) شرفی  آبرادی، آغاز و پایان آن امکان پذیر نیسرت تعیین سن دقیقی برای دارند،بروز دوره نوجوانی دخا ت 

سهم را در تشریح هویت داشرته  ( بیشترین۱۹۶۷)اریکسونبنابراین  ،مهمترین تحو  درمرحله نوجوانی مرحله هویت یابی می باشد

و  دکار بره وی اصطالح هویت خود برای او ین بار برای توصیف مسایل روانی بعضی از نظامیان بازگشته از جنگ جهانی دوم ب .است

احسا  هویت را همان هماهنگی ادراک از خویشتن در نظر گرفت و هویت یابی را مقابل بی هرویتی یرا سرردرگمی هویرت کره در 

با روش مصاحبه با ینی مورد مطا عره قررار دادکره  ( خود توصیفی های نوجوانان را۱۹۸۰)۱ا مارسی. نوجوانی ظهور می یابد، قرار داد

ویلیرام گالسرر . (۱۳۸۵،)بیابرانگر ، پراکندگی هویرتکسب هویت، وقفه هویت ، ضبط هویتنوجوانان را به نهار طبقه تقسیم کرد: 

( هویرت را یر  نظریره 2۰۰2)2برزونسرکی(. ۰۱۳۹،)نیازی میررکاعتقاد دارد که هویت نیاز به احسا  جدا بودن از دیگران است 

که این سربکها بره  هویت را بیان کند به طوری اقدام می کند و سه سب  پردازشی مختلف ربوط به خویشتن می داند که سبکهام

سب  هویت اطالعاتی : درگیر فرایند خودکاوشی فعرا   -۱واقعیت به کم  آنها ادراک می شود:  عنوان شناخت اجتماعی است که

تمایل بره کسب هویت هنجاری:  -2پردازش اطالعات پرداخته و در جستجوی تایید دیگران نیستند.بیشتر به ارزیابی و می باشند و 

سرردرگم: از رویرارویی برا -سرب  هویرت اجتنرابی  -۳کنند. قبو  هنجار و شیوه های جزمی بوده و از گروههای مرج  تبعیت می

پژوهشها نشان می دهد که نوجوانان برا مسایل هویت دوری کرده و رفتارشان بر اسا  عوامل موقعیتی و  حظه ای تنظیم می شود. 

معیارهرای شخصری محتروای مرذهبی را برا  سب  هویت اطالعاتی محتوای مذهبی را با عمق زیاد و معنی داری پردازش می کنند.

سر درگم محتوای مذهبی را به صورت سرطحی  –خود منتقدانه بررسی می کنند در حا ی که نوجوانان دارای سب  هویت اجتنابی 

( نشان دادند که برین هروش اخالقری و سرب  هویرت نرمرا  و 2۰۱۴پاشا ) زربخش، صا حی وفرامرزی، جهانیان،  تعبیر می کنند.

اجتنابی و سالمت روانی ارتباط منفری وجرود  –سالمت روانی دانشجویان ارتباط مثبت و معناداری وجود داردو بین هویت سردرگم 

ادنرد کره سرب  هویرت تحقیق را در ارتباط با خودکارآمدی ، سالمت روان و سب  هویرت  نشران د ۱۳۹۰رنجبران در سا  دارد. 

)به نقرل از  و سب  هویت هنجاری توان پیش بینی سالمت روان را دارد اطالعاتی توان پیش بینی خودکارآمدی دانش آموزان است

( نشان دهنده این است که زنان غیر متعهرد دارای ۱۳۹۴) کوشه و مهاجر ،پژوهشهای بهار و، کالنتر (.۱۳۹۶سقایی پور و همکاران، 

و  جمعره زاده،  مسرعود نیرا ، بررسی کوشرکی سردرگم و زنان متعهد دارای سب  هویت اطالعاتی داشتند. –تنابی سب  هویت اج

( در ارتباط با هویت ملی و سب  هویت نشان دهنده این است که سرب  هویرت هنجراری ترامیر مثبرت و ۱۳۹۵)ربانی خوارسگانی

معنی دار و سب  هویت اجتنابی تامیر منفی و معنی دار را در کسب هویت ملی داشته است و سب  هویت اطالعاتی نتوانست نقش 

( نشان دهنده این است کره بره ۱۳۹۶) و مرادی رسی های زاهدیبرمعنی داری در جهت افزایش و کاهش هویت ملی داشته باشد. 

 ی یکپارنره مری باشرند.از نظرر هرویتمیزان که دانش آموزان تعهد مذهبی باالیی داشته باشند از نظر هوش فرهنگی منعطف تر و 

اجتنابی می تواند تنهایی دانشرجویان را پریش بینری  –در بررسی ها نشان دادند که هویت سردرگم  (۱۳۹۶) همکارانسقایی پور و 

متغیر دیگر که در این مطا عره مرورد بررسری کرده و بین احسا  مسئو یت اجتماعی و تنهایی ارتباط منفی و معکو  وجود دارد. 

ران ازمباحرث  و نگونگی شرکل اخالق و ارزشهای اخالقی قرار می گیرد متغیر رشد اخالقی است. ران و نوجوانر گیرری آن درکودکر

شرناختی مبتنری اسرت. شرناخت بره فرآینردهای  اساسی روانشناسی هستند. پیراژه معتقرد اسرت کره قضراوت اخالقری برر رشرد

انرد.  شرمار آوردههرا بره  حافظه و زبان است. شناخت را عا یترین سطح پردازش داده شود و شرامل ادراک، فکری انسان اطالق می

رای رشد می همچنین معتقد است که اخالق نیز مانند هوش پیراژه اخالقری بره معنرای درک کرودک از  کند. از دیدگاه او قضراوتهر

 
1- Marcia 
2-Berzonsky  
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، اخالق و معنویرت بیشرتر متجلری مری شرود و از  حاظ اخالقی در دوره نوجوانی روح عرفان  قوانین اخالقی و عرف اجتماعی است

آمادگی زیادی برای پذیرش فضیلت های انسانی، ارزشهای اخالقی و معنوی دارند و احساسات کما  طلبری در آنهرا برروز نوجوانان 

رشد  هافمن به هیجان اخالقی به عنوان منب  اصلی انگیزه اخالقی و عامل مومر بر رفتار اخالقی می داند (.۱۳۹۰می کند) خدایاری،

رشرد اخالقری  (2۰۰۱)۳کلبرگ (. 2۰۰۵، 2؛ هاردی و کار و2۰۰۰، ۱هافمن )طفی دانسته استرشد اجتماعی و عا اخالقی را ناشی از

 اخالقری استدال و نه کافی برای رفتار اخالقی می داند و اخالقی را شرط الزم  اساسا از استدال  اخالقی نشات می گیرد و استدال 

کو برگ در واق  ادامه دهنرده و تکمیرل  را در ارتباط با آن عمل.نشان می دهد نه تصمیم گیری فرد عملکرد  دانش فرد در مورد را

اخالقی پیچیده تری، نظیر داستان باال، در اختیار آزمون شوندگان قررار داد و در  او معماهایست. کننده تئوری رشد اخالقی پیاژه ا

  فرد معموال  از جهاتی در مرحله پایین ترر طی نندین سا  مطا عات دقیقی انجام داد و به نتایج مهمی نیز رسید. او دریافت که ی

قضاوت اخالقی و از جهات دیگری در مرحله باالتر قرار می گیرد و ممکن است برخی افراد، علی رغم افزایش سن خرود، بره مرحلره 

اخالقری وی از پایین تری تنز  کنند. او هم ننین به این نتیجه رسید که با رشد فرد از دوره کرودکی بره دوره نوجروانی اسرتدال  

 .تغییر پیدا می کند حا ت کنتر  بیرونی به حا ت کنتر  درونی شده

که نشان می دهد بین رشد اخالقی و ( انجام گرفته است 2۰۱۳)زارع زادگان و وهشی توسط احمدی، داودی، مردانی، قضاییپژ 

که با افزایش رشد اخالقی ، احسا  تعهد به وظایف دینی کاهش می  نگرش های مذهبی ، تعهد رابطه منفی وجود دارد ، به طوری

نوع ورزش بر مذهبی بودن تامیر دارد. همچنین ه امر جنسیت بر قضاوت اخالقی و ونشان دادند ک( 2۰۱۷)۴پیرو  و پیرو  یابد. 

( در مطا عه 2۰۱۷)۵ا و کریتینور جی دینداری بر قضاوت اخالقی با طرحواره های مذهبی نسبت به اعتقاد مذهبی تامیر جدی دارد.

ای نشان دادند که هویت اخالقی عمل اخالقی را در فرهنگهای غربی پیش بینی می کند و هویت اخالقی ی  ساختار وابسته به 

با  بستر تعهدات اجتماعی و فرهنگی است. هویت اخالقی در غرب منحصر به فرد و در شرق به صورت انسجام اجتماعی می باشد.

سبکهای هویت و بین این مسا ه مطرح می شود که آیا سبکهای هویت و رشد اخالقی ی انجام شده در زمینه توجه به پژوهشها

نوجوانان قی در سبکهای هویت و رشد اخالبین  رابطه برآمده است کهآن مطا عه حاضر درصدد ؟ رابطه ای وجود داردرشد اخالقی 

در نحوه برخورد با آنها را  ،از خود و دیگرانتسهیل شناخت افراد  دراهمیت شناخت سبکهای هویت  با توجه به. تعیین کند دختر را

از آنجا که ارزشهای اخالقی در انسان نهادینه شده است و  .خواهد رساندیاری  پرورش رشد اخالقیتوانمند و در سایل و مشکالت م

جهت دهی می کند انسجام کلی در جامعه بوجود خواهد آمد. عدم رعایت اصو  افراد رفتارهای خود را بر اسا  ارزش های اخالقی 

اخالقی باعث اختال  در نظم اجتماعی شده و برخوردهای بیشتری را در مدار  ایجاد می کند که ناشی از ضعف ارزشهای اخالقی 

است که مطا عه حاضر بتواند اقدامی مومر  سعی بر این (.۱۳۹۰زارعی،  ی و)مهدو بی در آنها نهادینه نشده استمی باشد که به خو

پژوهشگر  انجام می گیرد.در نوجوانان دختر و رشد اخالقی  یسبکهای هویت رابطه بینتعیین پژوهش حاضر با هدف و سازنده باشد. 

  :می باشدزیر  پاسخ به سواالتدر این تحقیق بدنبا  

(آیا بین سبکهای ۳)رابطه وجود دارد؟  ( آیا بین سبکهای هویت اجتنابی2)؟ رابطه وجود دارد بین سبکهای هویت اطالعاتیآیا  (۱)

 رابطه وجود دارد؟   اجتنابی -سر در گم  هویت

 
1-  Hoffman 

2- Hardy & Carlo 

3- Kohlberg   

4-Proios & Proios 

5- Jia & Krettenauer 
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  روش

راتمطا عه حاضررطرح پژوهشی پژوهش حاضر از  حاظ هدف کاربردی و  جامعره،  .باشرد مری (همبسرتگی)توصیفی از نروع تحقیقر

در سرا   متوسطه شرهر اردبیرل دوره دوم مردار  دخترآمروزان  دانرشکلیه گیرری: جامعره مرورد نظرر را  نمونره و روش نمونره

در پرژوهش هرای همبسرتگی بره ازای هرر ( ۱۳۸۷) بنا بر نظر هرومندهد.  تشکیل میرا  نفر می باشد ۴۶۱۴۵که به تعداد  ۱۳۹۷

آزمرودنی بره احتمرا  وجرود  ۱۰آزمودنی بره اضرافه  ۹۰گرفته می شود. بر این اسا  در پژوهش حاضر  زمودنی در نظرآ ۳۰متغیر

استفاده  مرحله ای ای خوشه گیرری تصرادفی نمونره ازروشدر نظر گرفته شده است که  آزمودنی ۱۰۰ ، در کلپرسشنامه مخدوش

برا  بعد از آنمدرسه و  سهسپس و ناحیه ی  را انتخاب کرده ، پرورشآمروزش و  و دو  ی . محقق ابتدا از میران منطقرهه استشد

پرسشرنامه سربکهای در این پژوهش از پرسشرنامه  نموده است.آموزان  اقدام به انتخاب دانش نمونه گیری تصادفی خوشه ای روش

انحرراف  ،ای آمرار توصریفی )میرانگین آزمون رشد اخالقی رست استفاده شده است. در این پژوهش شاخص ه برزونسکی و یهویت

 بکار برده شده است.جهت تجزیه و تحلیل اطالعات ( روش همبستگی پیرسونار استنباطی) و شاخص های آم (استاندارد

توسط برزونسکی در آمریکا تدوین  ۱۹۸۹در سا   (ISI)سبکهای هویت رسشنامه پ : )   (ISIکیپرسشنامه سبکهای هویت برزونس 

  تکلمیلی ) تعهد( می اجتنابی( و ی  مقیا–. دارای سه خرده مقیا  ) اطالعاتی، هنجاری و سردرگم (۱۹۸۹)بروزنسکی،  شد

– را برای سه سب  هویت اطالعاتی  هنجاری و سردرگم ۶۶/۰ ،۶۰/۰ ،۷۷/۰( ضریب آ فای کرونباخ ۱۳۸۳فارسی نژاد)باشد. 

( ضریب اعتبار خرده ۱۳۸۸) شکری، کروسیتی و گراوند ،خدایی. (۱۳۹۶، ) به نقل از سقایی پور و رنجبراناجتنابی بدست آوردند

که می باشد سوا ی  ۴۰کاغذی است و-پرسشنامه ی  مقیا  مداداین  گزارش کردند. ۷2/۰تا  ۵۳/۰مقیا  های این آزمون را از 

سوا    ۱۰اجتنابی و –سوا  مربوط به سب  سر درگم  ۱۰سوا  در زمینه سب  هنجاری و  ۹سوا  مربوط به سب  اطالعاتی  ۱۱

 تهعد را اندازه می گیرد. سواالت بر اسا  طیف  یکرت می باشد. 

( ۱۹۷۹)ساختة جیمز رست   (DIT)در این پژوهش از فرم کوتاه آزمون مباحث معیّن :   (DIT)1ست پرسشنامه رشد اخالقی ر

که  (MJI) را به منظور ساده تر کردن مصاحبة قضاوت اخالقی DIT آزمون (۱۹۹۷)ببو  و نارویز، تام، . رسته استشد استفاده

 ۶باشد که فرم بلند آن شامل شامل دو فرم بلند و کوتاه می  (DIT) .نمودتحقیقاتش از آن استفاده می آن را ساخت و در کو برگ

 داستان سه این از  نیز پژوهش این در  ذاشود. داستان )معّمای اخالقی( می ۳داستان )معمّای اخالقی( و فرم کوتاه آن شامل 

ن )معمّای اخالقی( بیان قسمت تشکیل شده است. قسمت ابتدایی که در آن داستا ۴از  DIT آزمون بخش هر شده است. استفاده

شود که پس از خواندن داستان ابتدا به سوأ ی که ذیل آن آمده است پاسخ بدهد شده است. در قسمت دوم از آزمودنی خواسته می

که در آن از وی خواسته شده است که در این باره که شخصیّت داستان در رابطه با مسأ ه ای که برایش پیش آمده است، نه باید 

ها بر مسأ ه آمده است که آزمودنی باید به آن ۱2 آن در که دارد وجود تصمیم گیری نماید. سپس در قسمت سوم جدو ی بکند، 

اش راج  به شخصیت داستان پاسخ دهد. به این منظور باید در مقابل هر سوأ ، میزان اسا  میزان اهمّیتشان در تصمیم گیری

اش کند، ی  سوأ  در تصمیم گیریة شخصیّت داستان را عالمت بزند. اگر فکر میاهمّیت آن مسأ ه در تصمیم گیری خود دربار

راج  به این که شخصیّت داستان نه باید بکند هیچ نقشی ندارد گزینة هیچ ، تأمیر کمی دارد گزینة کم، تا حدّی تأمیر دارد گزینة 

 ة خیلی زیاد را عالمت بزند. تا حدّی، تأمیر زیادی دارد گزینة زیاد و تأمیر خیلی زیادی دارد گزین

و بعد از هماهنگی با  شدناحیه ی  را انتخاب  تصادفیروش اجرا: بعد از هماهنگی با اداره آموزش و پرورش اردبیل ، به صورت 

 نمونه گیری تصادفی خوشه ای مراجعه به مدار  به صورت  سپس باو گردید انتخاب  تصادفیناحیه ی ، سه مدرسه به صورت 

 
1- Rest  
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در اختیار دانش آموزان   با توضیح موارد الزم پرسشنامه ها، خوشه ای کال  ها انتخاب شده و از بین کال  ها با انتخاب تصادفی 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  spss.2۳استفاده از نرم افزار  قرار گرفت. اطالعات گردآوری شده با 

 

 یافته ها

-سر درگمیافته ها در ارتباط با داده های توصیفی میانگین و انحراف معیار متغییرهای سب  های هویتی اطالعاتی / هنجاری / 

 نشان می دهد. ۱اجتنابی و تعهد و رشد اخالقی را در جدو  شماره 

 

 

 

 ها  میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره آزمودنی: 1جدول شماره 

 انحراف معیار میانگین  حداکثر حداقل تعداد مالک متغییر

 سب  هویت اطالعاتی

 سب  هویت هنجاری

 سب  هویت اجتنابی

 تعهد

 رشد اخالقی

 

۱۰۰ 

۱۰۰ 

۱۰۰ 

۱۰۰ 

۱۰۰ 

2۵ 

۱۸ 

۱۵ 

۱۹ 

۳ 

 

۵2 

۴۱ 

۴۴ 

۴۴ 

۳۳ 

۸۱/۳۹ 

۵۷/۳2 

۵۸/2۷ 

۰۴/۳2 

۵2/۱۴ 

22/۵ 

۶۵/۴ 

۶۷/۵ 

۰۱/۴ 

۰۳/۷ 

 

باالترین میانگین در سب  هویت اطالعاتی بیشتر و در مورد متغییر رشد اخالقی پایین ترین میانگین را یافته ها نشان می دهد که 

به ظوری که دانش آموزان در سب  هویت اطالعاتی نمرات باالیی داشتند و در ارتباط با رشد اخالقی نمره ئایینی را  دار می باشد.

 اجتنابی بیشترین و در مورد رشد اخالقی پایین ترین انحراف معیار را دارد. -سردرگم  انحراف معیار در سب  هویت دارا هستند.
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 و رشد اخالقی  هویت سبک های بین همبستگی نتایج:  ۲شماره جدول

 

 متغییر مالک

سب  هویت 

 اطالعاتی

سب  هویت 

 هنجاری

سب  هویت 

 اجتنابی

 رشد اخالقی تعهد

 سب  هویت اطالعاتی

 پیرسونهمبستگی 

 سطح معنی درای

 

۱ 

 
۰۰۱۴/۰ 

۰۰۰ 

 

۰2/۰- 

۸۳/۰ 

 
۰۰۴2/۰ 

۰۱/۰ 

 

۱۶/۰ 

۵۴/۰ 

سب  هویت هنجاری 

 همبستگی پیرسون

 سطح معنی درای

 
۰۰۱۴/۰ 

۰۰۰ 

 

۱ 

 

۰۱/۰ 

۹۱/۰ 

 
۰۰2۴/۰ 

۰۰۰ 

 

۰۳/۰ 

۷۱/۰ 

 سب  هویت اجتنابی

 همبستگی پیرسون

 سطح معنی درای

 

۰2/۰- 

۸۳/۰ 

 

۰۱/۰ 

۹۱/۰ 

 

۱ 

 

۰۷/۰ 

۴۳/۰ 

 

۰۳/۰- 

۷۰/۰ 

 تعهد

 همبستگی پیرسون

 سطح معنی درای

 
۰۰۴2/۰ 

۰۱/۰ 

 
۰۰2۴/۰ 

۰۰۰ 

 

۰۷/۰ 

۴۳/۰ 

 

۱ 

 

۰۶/۰ 

۵2/۰ 

 رشد اخالقی

 همبستگی پیرسون

 سطح معنی درای

 

۱۶/۰ 

۵۴/۰ 

 

۰۳/۰ 

۷۱/۰ 

 

۰۳/۰- 

۷۰/۰ 

 

۰۶/۰ 

۵2/۰ 

 

۱ 

 

 

نشان می دهد که بین سب  هویت اطالعاتی و رشد اخالقی همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد.  2داده های جدو  شماره 

بین تعهد با سب  اطالعاتی و هنجاری (. <۰۱/۰Pرابطه منفی معنی داری وجود دارد) رشد اخالقیبین سب  هویت اجتنابی و 

 (.<۰۵/۰Pشد اخالقی سب  هویت هنجاری و تعهد رابطه معنی دار وجود دارد)رابطه بین ر رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.

 بحث و نتیجه گیری

پرژوهش بره سروا  هرای با توجه  می باشد.در نوجوانان دختر سبکهای هویت و رشد اخالقی بین رابطه هدف مطا عه حاضر بررسی 

سرب  هویرت نترایج یافتره هرا نشران داد کره برین  رابطه وجود دارد؟ و رشد اخالقیآیا بین سبکهای هویت اطالعاتی   (۱) حاضر،

اطالعاتی ، و رشد اخالقی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسرطه رابطره مثبرت معنری داری وجرود دراد. تحقیقری توسرط ترازش، 

شان می دهد دانشجویانی که سب  هویت اطالعاتی داشتند از تحرو  اخالقری ( انجام گرفته که ن۱۳۹۴اسدزاده، قنبری و انصاری ) 

( در مطا عه ای نشان دادند که هویت اخالقی عمل اخالقی 2۰۱۷)۱رشد یافته و اهما  کاری کمتری برخوردار بودند جیا و کریتینور

. از آنجرا تعهدات اجتماعی و فرهنگری اسرترا در فرهنگهای غربی پیش بینی می کند و هویت اخالقی ی  ساختار وابسته به بستر 

مهرم محسوب شده و جنبه شخصی دارد و ی آنچه که از دیردگاه مکترب اسرالم  های کرامال  فرردی حوزه دین و اخالق از حوزهکه 

اینکره مرردم . انرد عقیده و جهاد متررادف دانسته و مسل  او است و زنردگی را برا ، این است که هویت انسان متأمر از اخرالق است

همان کاری را بکنند که هماهنگ با دانش اخالقی آنان است، فقط منوط به درونی شردن رفترار اخالقری در خودانگراره و احسرا  

مری  ،مری باشردکه اعتقادات اخالقی آنان بخش مهمی از هویت خود و ساختار شخصیتشران  افرادی. تنها شکل می گیردهویت آنان

 
1- Jia & Krettenauer 
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در مورد  کننددر حا ی کهباعث پشت پا زدن به هویت خویش به حساب آورند و از ننین کاری اجتناب  رفتار خالف اخالق را توانند

سایر افراد، ننین تضمینی وجود ندارد. احسا  گناه و تقصیر فقط به کسانی دست می دهد که وقتی خطایی مرتکب مری شروند و 

.بره طرور کلری افررادی کره توانرایی درک هویرت اخالقی می دانندبرای اجتناب از این ناهماهنگی، خود را موظف به رعایت موازین 

 اطالعاتی را دارا هستند توانمندی رشد اخالقی را خواهند داشت.

ترتیب اهمیت ارزش ها در ی  جامعه و  تقدم واز آنجا که  و رشد اخالقی رابطه وجود دارد؟  هنجاریآیا بین سبکهای هویت ( 2) 

اخالقی نوجوانان و جوانان عمیقا تأمیر می گذارد. مثال  در جوام  سنتی که روابط بین فردی و حرمت فرهنگ نیز بر نگونگی رشد 

گذاشتن به مقام و موقعیت سایرین از اهمیت بیشتری برخوردار است مردم به راحتی خود را در مخاصماتی که بین دیگران پیش 

وام  غربی که فردگرایی و منعفت طلبی شخصی و جدا کردن خود از می آید وارد می کنند و به کم  آنان می شتابند، اما در ج

مشکالت دیگران در او ویت است، هر کسی مسؤو  حل مشکالت خویش است و جای مهمی برای مهر ورزیدن و کم  کردن به 

ا گوهای همانندی با وا دین باعث می شود که احسا  جامعه و انطباق با هنجارهای  .دیگران در هنگام وقوع سختی ها وجود ندارد

که ننین وجدانی را در خود درونی  نوجوانانیتقویت شود و خود را بیشتر با آنان همانند سازد.  نوجوانوا دین در مورد قبو  جامعه 

می سازند، هرگاه مرتکب خطایی شوند خود را مالمت می کنند و می کوشند از تکرار خطا اجتناب کنند. در این فرایند 

 .درونی کردن هنجارهای اخالقی وا دین، جنبه های شناختی و ا گوبرداری و یادگیری اجتماعی نقش دارد همانندسازی و

با ارتباط  در (۱۳۸۶)تحقیق تعجبی  رشد اخالقی می باشد.هنجارهای اجتماعی و همانند سازی با خانواده راهی برای دستیابی به 

 .رابطه معنادار و منفی وجود داشتنشان می دهد که بین ارزشهای مذهبی و بحران هویت هویت یابی بحران ارزش های مذهبی و 

زیبایی جویی و مذهبی رابطه ای منفی  نشان داده است که بین متغیر بحران هویت و ارزش های( ۱۳۹۱ی توسط آقاجانی )پژوهش

با مذهبی  کاهش می یابد ارزش های زیبایی جویی و هرنه میزان بحران هویت دانش آموزان و معناداری وجود دارد به عبارت دیگر

 .افزایش می یابدتوجه به هنجار های اجتماعی 

سب  هویت نتایج یافته ها نشان داد که بین و رشد اخالقی رابطه وجود دارد؟   اجتنابی -سردر گم آیا بین سبکهای هویت   (۳) 

مطا عه  ورا  و  دوره دوم متوسطه رابطه منفی معنی داری وجود دراد.و رشد اخالقی دانش آموزان دختر اجتنابی   -سردر گم 

( نشان می دهد که اجتناب از مواجهه با موضوعات مربوط به هویت با بهزیستی روانی رابطه منفی داشته و همچنین 2۰۰۵بوسما)

که می توان گفت با سب  هویت  ا کل و روان نژندی رابطه دارد ، ،اجتنابی با مشکالت سو مصرف مواد  –سب  هویت سردرگم 

آن دسته از وا دین که هر دو روش محروم کردن از عشق و نمایش  فرد با مشکل مواجه می شود. رشد اخالقی ،اجتنابی –سردرگم 

قدرت را به کار می گیرند  طمه بیشتری به نوجوان می زنند و شرایطی فراهم می کنند که او قادر به فهمیدن استدال  ها و حرف 

ای حساب آنها هم نیست. وا دینی که از روش نمایش قدرت استفاده می کنند نشان می دهند که قادر به کنتر  احساسات ه

خودشان نیستند. فرزندان نوجوان این وا دین نیز که با آنها همانندسازی می کنند دنار همین مشکل خواهند شد و نمی توانند در 

به گونه ای که محروم کردن از عشق باعث ایجاد اضطراب و نمایش  .را کنتر  کنند برخورد با مشکالت، احساسات و خشم خود

قدرت باعث تنفر و کینه توزی می شود. روش گفت وگو و استدال  تحری  کمتری در نوجوانان ایجاد می کند و باعث می شود که 

حو  اخالق از دیدگاه وا دین ، ، بنابراین  .یدا کنندآنان بتوانند حرف عاقالنه وا دین را بفهمند و احسا  اخالقی مثبت و مؤمری پ 

مسؤالن آموزشی ، او یای امور و فرهنگ جامعه ، ی  امر حیاتی است . به همین د یل اکثر کسانی که به نحوی با کودکان و 

ارتباط رشد وجدان با همانندسازی و  نوجوانان سر و کار دارند به عملکرد اخالقی آن ها حساسیت فراوان نشان می دهند .

ا گوبرداری و با سطح رشد فراشناخت اخالقی نشان می دهد که شکوفا شدن جهت گیری اخالقی فرد حاصل تعامل عوامل درونی و 
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حل بیرونی است و نوجوانان و جوانان قادرند در فرایند تحو  اخالقی خویش سهم بزرگی داشته باشند. نوع انتخاب ا گو، نگونگی 

تعارضات شناختی در قضاوت اخالقی و کیفیت استفاده از فرصت ها برای پذیرش نقش اخالقی می تواند در رشد وجدان اخالقی 

به هر  .تأمیر بسیار داشته باشد. مربیان و وا دین و دوستان نیز می توانند نقش مهمی در رشد وجدان نوجوانان و جوانان ایفا کنند

خالقی از جمله نیازهای اساسی برای نوجوانان و جوانان در عصر حاضر است. از میان این ارزش های صورت، ارزش های معنوی و ا

انسانی و اخالقی، احسا  همدردی و کم  به دیگران اهمیت ویژه ای دارد و پایه سایر ارزش ها است. تحقیقات انجام شده در 

ا منفعه نیز به روشنی نشان می دهد که توجه به نیازهای دیگران و  مورد رابطه روانی نوجوانان با شرکت آنان در فعا یت های عام

  کم  به آنان باعث اعتالی ارزش های اخالقی و کاهش مشکالت روانی فرد کم  دهنده می شود.

 مری  مرتهمه طور کلی نوجوانان از  حاظ ارزش های اخالقی بسیار آسیب پذیرند و غا با  به بی بندوباری و حتی گرایش بره فسراد ب

اخالقی و جایگاه واالی آن در آیین ا هی به عنوان هدف زندگی و مسرئو یت خطیرر انسران ، همچنرین ترأمیر  رشد به توجه.  شوند

 مری وا آن برر را مرا، نیازی به توضیح دربارة آن نیسرت  آشکار و انکار ناپذیر رشد اخالقی بر رشد و امنیت و سالمت ی  جامعه که

 . مدارد که در این زمینه به جستجو و تحقیق بپردازی

 محدودیت های تحقیق

مقطر  تحصریلی  در و دانرش آمروزان دخترر دراجرای پژوهشی  ،حاضر  پژوهش محدودیتهایجمله از می توان گفت که در نهایت 

در صورت اجرای تحقیقات در زمینه موضوع مورد مطا عه در جامعه آماری مقراط  تحصریلی دیگرر و و  دوره دوم متوسطه می باشد

 .سودمند خواهد بود  در وسعت بخشریدن بره ایرن موضروع پسراندر جنس 
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 ۳۷-۵۰  ( ،۴)  ۶  ،پژوهشنامة زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطا عات فرهنگی    تهران

بررسی رابطه سبکهای هویت با تحو  اخالقرری و اهمررا   (.    ۱۳۹۴)  عارفه  ،انصاری  ؛  معصومه  ،قنبری ؛ حسن ،اسدزاده ؛ مریم ،تازش 

فرهنگرری   جامعرره شناسرری و علرروم و ین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،، اکاری تحصیلی

 .اجتماعی ایران  

  ناسی ارشد، دانشگاهپرسشنامه نگرش سنج مذهبی در بین دانشجویان، پایان نامه کارش(. تهیه ۱۳۹۰، محمد؛ عاملی، زهرا)یاریخدا

 تهران، دانشکده علوم انسانی.

نسررخه فارسرری   ،(. سرراختار عرراملی و ویژگرری هررای روانسررنجی۱۳۸۷)فریبرررز ،گراوند ؛کروسیتی، ا یزابتا؛شکری، امید؛ علیخدایی، 

 .۴۰-۴۸،  (  ۱)۱۱،  مجله تازه های علوم شناختی  ،پرسشنامه سبکهای هویت  

(. نقش تعهد مذهبی و هوش فرهنگی در شکل گیری ابعرراد هویررت دانررش آمرروزان دوره او   ۱۳۹۶مسعود )  ،مرادی؛ بهمن ،زاهدی

 .۶۴-۸2  ،(  2)  ۶متوسطه. مجله روان شناسی مدرسه.  

 .۴۷-۳۴( ،  ۱)۱۵(. خالقیت و نوآوری در افراد و سازمانها ، ماهنامه تدبیر.  ۱۳۸۵، عبا )طا ب بیدختی

(. رابطه سب  های هویت مسو یت پذیری و جهت گیررری مررذهبی بررا احسررا  تنهررایی  ۱۳۹۶رضا ) ،مهدیه؛ رنجبران   ،سقایی پور

 .۱۰-2۰   ( ،۳)  ۴  ،مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت    ،دانشجویان کارشناسی ارشد  

ن دختررر و  (. بررسی رابطه سب  های هویت ، سالمت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزا۱۳۸۳، معصومه)فارسی نژاد

 پسر پایه دوم شهرستان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تهران.

(. سب  های هویت و جهت گیری مذهبی در دانشجویان دختررر و پسررر. مطا عررات اجتمرراعی  ۱۳۹۱، علی)؛ مصطفایی  قادری ، داود  

 .۱۳۷-۱۵۸،  (  ۴)۱۰.روانشناختی زنان

در رشررد اخالقرری   های رشد اخالقی پیاژه و کو برگ و بانورا و ارائه ا گویی نو برای پررژوهش  نقد نظریه  (.۱۳۸۸)ف آبادی، حسین   ط

 .  ۷۰-۱۰۷،   (۱۱)  ۴،  صلنامه نو آوریهای آموزشیایران. فآموزان    دانش

  ،پایرران نامرره کارشناسرری ارشررد   ،(. بررسی رابطه جهت گیری دینی و میزان تنیدگی در دانشررجویان تهررران ۱۳۷۹عبا ) ،مختاری

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.  ،دانشگاه تربیت مدر 

در    یتیهررو  یاهنقررش سررب   (.۱۳۹۵ی)عل،    یخوراسگان  ی؛ ربان نیحس ،ایمسعودنمهرابی کوشکی ، راضیه ؛ امام جمعه زاده ، جواد؛ 

 .۴۳-۶۰،  (  2)  ۴  .دانشگاه اصفهان(  انی)مورد مطا عه دانشجو  یمل  تیهو نییتب

(. بررسی عوامل مومر در گرادش نوجوانان به ارزشهای اخالقرری در دانررش آمرروزان، مجلرره  ۱۳۹۰، محمد صادق؛ زارعی،امین)مهدوی

 .2۳-۱(،  ۳)۱مطا عات جامعه شناختی ایران،  
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ی   پایرران نامرره .آمرروزان دانررش تعیین رابطه بین سبکهای هویت کیفیررت زنرردگی و شررادکامی در بررین(. ۱۳۹۰)نیازی میرک، ژیال 

 .کارشناسی ارشد

 (. شناخت روش علمی، تهران: انتشارات سمت.۱۳۸۷هومن، حیدر علی)  
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