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Abstract 
Responsibility has been one of the most important and significant structures 
in the recent years and identifying the factors that influence it is important. 
This research was conducted with the aim of examine the role of identity 
dimensions as mediating relationship between family communication 
patterns and responsibility in emerging adulthood. The research method is a 
correlation of type structural equation modeling analysis. The population of 
this study included undergraduate students at the age range of 18-29 years 
old in Shiraz University in year 2017-2018. 537 students (322 female and 
215 male) were selected using multi-stage cluster random sampling method 
and to responded Responsibility, Dimensions of Identity and Family 
Communication Pattern Questionnaires. Data were analyzed using 
structural equation modeling analysis and AMOS statistical software and 
fitness indices. The findings showed that the proposed model has a good fit 
and the path coefficients are significant communication pattern to personal 
and social responsibility, conformity communication pattern to personal 
responsibility, conversation communication pattern to commitment 
component of identity and conformity communication pattern to 
exploration component of identity. Also, commitment component of 
identity has mediating role in the relationship between family 
communication pattern and responsibility. In sum, can be concluded that is 
important role of conversation communication pattern in emerging 
adulthood’s identity formation and responsibility. 
 
Keywords: Commitment, exploration, family communication pattern, 
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Extended Abstract 
 
Introduction: 

With the rapid growth of technology and ever-increasing human 
development, new stages are emerging in the evolution of human 
development. According to Arnett, one of these stages is emerging 
adulthood (Arnett, 1994). As adult roles are complicated and 
adolescents need advanced education and skills to enter adulthood, so 
over the life span we need a period between adolescent and adulthood to 
give adolescents the opportunity to prepare for entry adulthood. This 
may be due to the fact that today, young people are emerging into 
adulthood, and because of the characteristics mentioned above, their 
responsibility for development has not yet been established. In this 
regard, it is necessary to examine the factors affecting responsibility 
among emerging adults in order to provide the conditions for the 
development of responsibility in this growth period. Today, 
responsibility as a major and fundamental variable in social behavior 
has attracted the interest of behavioral scientists. Responsibility has two 
dimensions of individual and social responsibility. Personal responsibility 
means that the individual is accountable for his or her behavior, that is, 
responsibility for profit and loss, accepting the task that he / she has 
undertaken (Ellis, 2001). Social responsibility has characteristics that 
are distinct from individual responsibility. The present study, based on 
this view, considers family as the most important environmental factor 
affecting responsibility. One of the most important family-related 
constructs is family communication patterns. The family communication 
patterns is the communication structure of the family world that is 
defined based on how family members interact with each other and 
what members tell each other, what they do and what these relationships 
mean (Fitzpatric & Koerner, 2004). The two underlying dimensions in 
the family communication model include conversation orientation and 
conformity orientation. Conversation orientation means that families 
provide intimate conditions in which all family members are 
encouraged to participate freely and easily in engaging, discussing, and 
discussing a wide range of topics. In such families, diverse and diverse 
beliefs are adopted and children can be opposed to parents while 
respecting their parents (Sigelman & Rider, 2018). Conformity 
orientation is that families emphasize the need for conformity of 
attitudes, values, and beliefs, and that children are required to abide by 
their parents' norms (Koerner & Fitzpartrick, 2002). Researchers have 
emphasized the impact of family functioning and how inter-family 
communication has on social behaviors, especially responsibility 
(Birleland, Breivik, & Wold, 2013; Marshal, Jordan, Stephenson, & 
Tsey, 2014). 

According to research evidence, identity is one of the individual factors 
that is influenced on the one hand by the family environment (Laboviti, 
2015) and on the other hand it determines the behaviors of individuals 
(Hagger, Anderson, Kyriakaki, & Darkings, 2007). Identity development 
involves a process in which individuals examine different aspects of life 
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and choose aspects that are consistent with their goals, beliefs, values, and 
desires (Karaś & Cieciuchm, 2018). Given the complexity of societies and 
the increasing scope and scope of individuals' identity choices in the 
present age, the process of identity seems to be prolonged and expanded 
from adolescence to emerging adulthood (Arseth, Kroger, & Martinussen, 
2009). In the identification process, discovery and commitment are two 
essential dimensions that determine the identity of individuals (Marcia, 
2008). Discovery refers to gathering information about the various options 
for forming a commitment, and the commitment to choosing between 
options and committing to self-selection. (Luyckx, Goossens, Soenens, & 
Beyers, 2006). 

In this regard, the present study is one of the first steps based on 
Bandura's theory to present a causal model that simultaneously examines 
the effect of environmental and individual factors on responsibility and 
considers the indirect effects of variables in addition to direct effects. 
Therefore, the purpose of the present study was examines the mediating 
role of identity dimensions in the relation between family communication 
patterns and responsibility. 
 
Method 

Population, sample and sampling. The research method is a 
correlation of type structural equation modeling analysis. the population of 
this study included all students at the age range of 18-29 years old in Shiraz 
University in year 2017-2018. 537 students (322 female and 215 male) 
were selected by multi stage cluster sampling method. 
 
Instruments 

Responsibility Questionnaire. This questionnaire was developed by 
Soroush (2011) and has 21 items for measuring  responsibility and has two 
factors: Individual responsibility and social responsibility. This items have 
been ranked in a five point Likert-type scale (never = 1 to always = 5). 

Dimensions of Identity Questionnaire. This questionnaire is 
developed by Luyckx, Schwartz, Berzonsky, Soenens, Vansteenkiste, & 
Goossens (2008) to measure the dimensions of identity, and it include 25 
items and measures two general subscale: discovery and commitment. This 
scale items have been ranked in a five point Likert-type scale (never = 1 to 
always = 5). 

Family Communication Pattern Questionnaire. This questionnaire 
was made by Koerner & Fitzpartrick (2002) and include 26 items for 
measuring family communication pattern. This scale items have been 
ranked in a five point Likert-type scale (never = 1 to always = 5). 
 
Trend of research 

After obtaining the necessary permits for conducting research in the 
Shiraz university. The participants were selected randomly. In each class, 
first, a description of the goals and necessities of the research was 
presented. Students were assured that their responses will remain 
confidential. Students completed in the questionnaires after giving the 
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necessary explanations about the research goals and the correct way of 
responding. 
 
Data analysis 
The data were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM), and 
the AMOS software package. 
 
Findings 

The results showed conversation that communication pattern has direct 
and positive effect on personal and social responsibility. Conformity 
communication pattern showed a direct and positive effect on personal 
responsibility. Conversation communication pattern had positive effect on 
commitment component of identity. Also, Conformity communication 
pattern had positive effect on exploration component of identity. Results of 
bootstrap test indicated the mediating role of commitment component of 
identity in the relationship between family communication pattern and 
responsibility. 
 
Discussion  

The results of the research on the mediating role of identity 
dimensions indicate that the family dialogue model mediated by 
commitment has a positive effect on individual and social 
responsibility. That is, the pattern of family dialogue with increased 
identity commitment leads to increased individual and social 
responsibility of students. Explaining this finding, it can be argued that 
dialogue and interaction with family members, which is the dominant 
model of family dialogue, can be helpful in gaining identity. Because in 
such families, children share information about themselves and their 
choices with family members. On the other hand, in such families, there 
is a close relationship between parents and children. Therefore, the 
awareness gained in the family environment and the strong and intimate 
relationship within the family increase the commitment of children and 
lead to participation in social activities and acceptance of their 
individual and social responsibilities. 

The findings of this study can have important theoretical and 
practical implications. As adulthood is emerging as a new concept in 
developmental psychology, the present study is one of the first research 
efforts to identify this evolutionary period. Also, the present study is a 
step towards expanding knowledge on how to increase accountability 
by clarifying the mechanisms of family and identity influence on 
individuals' responsibility. Practically, the present study provides 
important information to families and counselors. Parents can be made 
aware of the role of communication interactions within the family in the 
development of their children's personal and social responsibility 
through the provision of family education courses by specialist 
educators as well as by providing educational handbooks. In addition, 
counselors can help develop accountability by providing counseling that 
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is based on enhancing family relationships and providing identity 
information to emerging adults. 
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درحالظهور:نقشالگوهایارتباطیسالیبزرگدر پذیریمسئولیت

 خانوادهوابعادهویت
 

 *سید عبداله محمدي

**راضیه شیخ االسالمی
 

 ***محبوبه فوالدچنگ

 

  یدهچک
اخیر بوده است و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن  یها سالمهم و قابل توجه در  یها سازهاز یکی پذیری  مسئولیت

عنوان میانجی رابطه بین  بررسی نقش ابعاد هویت بهبا هدف از اهمیت بسزایی برخوردار است. این پژوهش 
 بستگی همروش پژوهش . انجام شددر حال ظهور  سالی بزرگپذیری در دوره  الگوهای ارتباطی خانواده و مسئولیت

کارشناسی دانشگاه  جویان دانشیابی معادالت ساختاری است. جامعة این پژوهش شامل همة  تحلیل مدلاز نوع 
مرد( به روش  367زن و  933) جو دانش 799مشغول به تحصیل بود.  6971-79شیراز در سال تحصیلی 

، ابعاد هویت و پذیری مسئولیت های نامه پرسشانتخاب شدند و به  ای چندمرحلهای  گیری تصادفی خوشه نمونه
آماری  افزار نرممعادالت ساختاری و  یابی مدلبا استفاده از تحلیل  ها داده پاسخ دادند. الگوی ارتباطات خانواده

AMOS  نشان داد که مدل پیشنهادی از براش خوبی برخوردار  ها یافتهحلیل شدند. برازندگی ت های شاخصو
الگوی ارتباطی پذیری فردی و اجتماعی،  و شنود به مسئولیت گفتاست و ضرایب مسیر مستقیم الگوی ارتباطی 

و شنود به تعهد هویتی و الگوی ارتباطی همنوایی به  گفتپذیری فردی، الگوی ارتباطی  همنوایی به مسئولیت
شنود و  وتعهد هویتی نقش میانجی مابین الگوی ارتباطی گفت  چنین همهستند.  دار معنیاکتشاف هویتی 

و شنود در  گفتنتیجه گرفت که الگوی ارتباطی  توان میدارند. در مجموع  عهده برپذیری در مدل را  مسئولیت
 اهمیت است. حائزدر حال ظهور  سالی بزرگپذیری دوره  یتیابی و مسئول هویت

 
 پذیری، هویت الگوی ارتباطی خانواده، تعهد، مسئولیتاکتشاف،  :هاي كلیدي واژه

 

 مقدمه
روزافزون بشری، مراحل جدیدی در حال ظاهر شدن  های یشرفتپبا رشد سریع تکنولوژی و  زمان هم

پیچیده شده و نوجوانان برای ورود  سالی بزرگهای  که نقش در گستره تحول انسان هستند. با توجه به آن
های پیشرفته هستند، بنابراین در گستره عمر، نیازمند  نیازمند تحصیالت و مهارت سالی بزرگبه دوره 

منظور کسب  هستیم تا نوجوانان از فرصت الزم به سالی بزرگنوجوانی و دوره سنی در حد فاصل دوران 
تا  61تقریبی در دامنه  طوربرخوردار شوند. این دوره سنی که به  سالی بزرگآمادگی برای ورود به دوره 

در حال ظهور نامیده  سالی بزرگشود، تحت عنوان  در نظر گرفته می (Sigelman & Rider, 2018)سالگی  37
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اولیه است و با اکتشاف، استرس،  سالی بزرگدر حال ظهور متمایز از نوجوانی و  سالی بزرگ (.Arnett, 1994شود ) می
. این دوره (Munson, Lee, Miller, Cole, & Nedelcu, 2013)ابهام و فقدان یک نقش مشخص همراه است 

ثباتی )عدم ثبات در  هویتی(، بی یها نقش)جستجوی هویت و  هایی نظیر اکتشاف هویت تحولی با ویژگی
های شغلی و روابط با دیگران(، تمرکز بر خود )تمرکز عمیق و خاص بر خود فرد(،  انتخاب موقعیت

)در نظر  اولیه( و اکتشاف احتماالت سالی بزرگمیان بودن )قرار گرفتن بین دوره نوجوانی و  احساس در
 (.Arnett, 2013شود ) فردی( مشخص می ط بینگرفتن حاالت مختلف در شرایط کاری، آینده و رواب

شده و  سالی بزرگگذرانند، وارد دوره  رشد را با موفقیت می یندهایفرآ بیشتر جوانانگرچه 
گیرند، اما همچنان این ایده وجود دارد که جوانان امروزی  های خود را به عهده می مسئولیت
تواند ناشی از آن باشد که  (. این امر میMergler, Spencer, & Patton, 2007پذیر نیستند ) مسئولیت

هایی که گفته شد، هنوز  گیرند و به دلیل ویژگی ظهور قرار می در حال سالی بزرگامروزه، جوانان در دوره 
است به بررسی عوامل مؤثر بر  راستا الزمفراهم نشده است. در این  پذیری آنان مسئولیتزمینه رشد 

در حال ظهور پرداخته شود تا بتوان شرایط الزم برای رشد  ساالن بزرگ میانپذیری در  مسئولیت
 پذیری در این دروه رشدی را فراهم نمود. مسئولیت

 ,Lassi, Salam, Dasشده است ) پردازی مفهوممختلف  های یوهشبه  پذیری مسئولیتسازه  

Wazny, & Bhutta, 2015مفهومی کلیدی است که نگر  شناسی مثبت پذیری از دیدگاه روان (. مسئولیت
(. به عبارت دیگر، Hughes, 2010با میزان درک فرد از خود و مفهوم انتخاب، در ارتباط است )

به نیازهای خود  گویی پاسخ در انجام وظائف فردی و اجتماعی و نیزپذیری بهترین ایفای نقش  مسئولیت
د بهنجار افراد است. به اعتقاد توماس پذیری نشانه رش ، مسئولیتچنین هم(. Ellis, 2001و دیگران است )

(Tomas, 2005یکی از ویژگی )  که به نیازهای خود اهمیت  طور همانهای رشد طبیعی آن است که فرد
دهد خود را در مقابل برآورده ساختن نیازهای دیگران نیز مسئول بداند. درواقع، در چنین وضعیتی  می

شود.  دهد و احساس بهزیستی ایجاد می رخ میاست که تعامل مؤثر در بین افراد یک جامعه 
پذیری فردی به معنای  . مسئولیتاجتماعی استپذیری فردی و  پذیری دارای دو بُعد مسئولیت مسئولیت
تکلیفی را که بر  یفهوظدر قبال رفتار خود پاسخگو باشد؛ یعنی، مسئولیت سود و زیان،  که فردآن است 

های متمایز از  پذیری اجتماعی دارای ویژگی (. مسئولیتEllis, 2001) عهده گرفته است، بپذیرد
عنوان پایبندی فرد به قوانین اجتماعی و  پذیری اجتماعی به فردی است. مسئولیت پذیری یتمسئول

عنوان انعکاسی از هنجارهای اجتماعی و  . این قوانین به(Galen, 2012) انتظارات نقش تعریف شده است
. (Galen, 2012) از تعهدات شخصی فرد به افراد دیگر است ای یجهنتعنوان  فرهنگی گسترده و یا به

اجتماعی خود بر تعامل عوامل فردی و محیطی بر رشد و  -( در نظریه شناختیBandura, 1986بندورا )
 کننده یینتعابق با جبرگرایی متقابل، سه عامل محیط، شخص و رفتار، شخصیت انسان تأکید دارد. مط

ترین عامل محیطی مؤثر  مهم عنوان به های افراد است. بر این اساس، در پژوهش حاضر، خانواده ویژگی
 پذیری مد نظر قرار گرفته است.  بر مسئولیت
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جامعه و شککل دهنکده شخصکیت آدمکی دارای قواعکد و       ینهادهاترین  مهم ازیکی  عنوان بهخانواده 
کنکد. ارزش اصکلی خکانواده حاصکل      های متنوعی تعیین می اصولی خاص است و برای اعضای خود نقش

هکای مربکوط بکه     تکرین سکازه   . یکی از مهمآمده استاست که توسط اعضای آن به وجود  یروابطشبکه 
. الگوی ارتباطی خانواده، ساختار ارتباطی از دنیکای خکانواده اسکت    خانواده استخانواده، الگوهای ارتباطی 

گوینکد، چکه ککاری     ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر و اینکه اعضا چه چیزی به یکدیگر می بر اساسکه 
(. Fitzpatric & Koerner, 2004شکود )  دهند و چه معنایی از این ارتباطات دارند، تعریف مکی  انجام می

گیکری همنکوایی    جهکت  شکنود و  و  گفتگیری  نایی در الگوی ارتباطات خانوادگی شامل جهتدو بُعد زیرب
ککه در   آورنکد  یمک ای را فراهم  ها شرایط صمیمانه آن است که خانواده یمعناشنود به  و  گیری گفت است. جهت

ه طیکف وسکیعی از   نظر دربکار  آن، همة اعضای خانواده تشویق به شرکت آزادانه و راحت در تعامل، بحث و تبادل
گیکرد و فرزنکدان ضکمن     ها عقاید متنوع و متفاوت مورد پذیرش قرار مکی  خانواده گونه اینشوند.در  موضوعات می

گیکری همنکوایی    جهکت .(Sigelman & Rider, 2018توانند به مخالفت با آنان بپردازنکد )  احترام به والدین می
 دهنکد و  مکی را مورد تأکید قکرار   ها و عقاید ها، ارزش نگرشها شرایط همسان بودن  عبارت است از اینکه خانواده

 (.Koerner & Fitzpartrick, 2002فرزندان ملزم به رعایت هنجارهای والدین خود هستند )
 یژهو بهبر تأثیر کارکرد خانواده و نحوه ارتباط درون خانواده بر رفتارهای اجتماعی  گران پژوهش

صمیمانه والدین همراه با تشویق باعث احساس بهتر فرزندان نسبت به خود شده اند. ارتباط  داشته پذیری مسئولیت
ارشال، جوردن، م (Birleland, Breivik, & Wold, 2013) شود پذیری بیشتر آنان می و منجر به مسئولیت
دادند که عوامل والدینی نقش نشان Marshal, Jordan, Stephenson,& Tsey, 2014) استیفنسون و تسی )

نیز بر  ها پژوهشمهمی در کاهش تأثیر همساالن بر رفتار سوء مصرف مواد نوجوانان دارد. سایر 
 اند پذیری فرزندان تأکید داشته تأثیر عملکرد و ابعاد خانواده بر بهبود روابط اجتماعی و مسئولیت

(Lenzi, Vieno, Santinello, Nation, & Voight, 2014; Didar, 2013; Safiri & Cheshmeh, 

2011; Jokar & Rostami, 2014; Mohammadi Masiri, & Moradi, 2018) 
عوامل محیطی در تعامل  (Bandura,1986که عنوان شد، مطابق با جبرگرایی متقابل ) گونه همان

با عوامل فردی بر رفتار و عملکرد انسان اثر گذارند، بنابراین، این مسأله قابل طرح است که ارتباطات 
دهد؟ مطابق با شواهد  پذیری را تحت تأثیر قرار می خانواده از طریق کدام عامل فردی، مسئولیتدرون 

گیرد  پژوهشی، هویت از جمله عوامل فردی است که از یک طرف تحت تأثیر محیط خانواده قرار می
(Laboviti, 2015و از طرف دیگر )،  رفتارها و عملکرد افراد است ) زده رقمخودHagger, Anderson, 

Kyriakaki & Darkings, 2007 رشد هویت شامل فرایندی است که در طی آن افراد به بررسی .)
ها هماهنگ  ها و تمایالت آن هایی را که با اهداف، عقاید، ارزش مختلف زندگی پرداخته و جنبه یها جنبه

و افزایش دامنه  (. با توجه به پیچیده شدن جوامعKaraś & Cieciuchm, 2018) کنند یماست انتخاب 
تر شده و از دوران نوجوانی  یابی طوالنی رسد فرایند هویت نظر می و گستره انتخاب هویتی افراد در عصر حاضر، به

(. در Arseth, Kroger, & Martinussen, 2009در حال ظهور گسترش یافته است ) سالی بزرگبه دوران 
 (.Marcia, 2008) کننده وضعیت هویت افراد است دو بُعد اساسی بوده و تعیین متعهدو اکتشاف  یابی، فرایند هویت
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تعهد است و تعهد به انتخاب بین  گیری شکلمختلف برای  های ینهگزاکتشاف به معنی گردآوری اطالعات دربارة 
 (.Luyckx, Goossens, Soenens, & Beyers, 2006ها و متعهد شدن به انتخاب خود اشاره دارد ) گزینه

گیری هویت، تا چه حد به اکتشاف، کنکاش و جستجوی اطالعات  ها در روند شکل اینکه انسان
چگونه انتخاب نمایند و به چه میزان به انتخاب خود پایبند باشند، به  چنین هممربوط به هویت بپردازند و 

های  هایی که از روش ادهها وابسته است. با توجه به مطالعات انجام گرفته، در خانو محیط پیرامون آن
شود، بیشتر احتمال دارد که فرزندان دست به اکتشاف زده و آزادانه در  تربیتی مقتدرانه استفاده می

هایی که فرزندان از  که در خانواده در حالی(. Marcia, 2008خصوص اطالعات هویتی خود جستجو نمایند )
 در. (Sigelman & Rider, 2018یابد ) کتشاف کاهش می، میزان ابرخوردار نیستندآزادی عمل و استقالل رأی 

ها و  توأم با آزادی و فراهم آوردن فرصت کاوش در ارزشرسد برخورداری از ارتباط صمیمانه و  نظر می واقع به
کند  ها و اهداف می اهداف در محیط خانواده، نوجوان را متمایل به انتخاب آگاهانه و متعهدانه ارزش

(Berck, 2013 ،در حقیقت .)شود  کند و موجب می انتخاب، به رشد هویت نوجوان کمک می گونه این
نظر  بهپذیر شود.  های خود مسئولیت از خود و اهداف زندگی داشته و در قبال انتخاب درستینوجوان درک 

ساس امنیت حاکم است، فرزندان از اعتماد توأم با احهایی که ارتباط عاطفی قوی  رسد در خانواده می
 & Sheikhalslamiشوند ) نفس کافی برای جستجوی اطالعات مربوط به هویت برخوردار می هب

Borzou, 2015 تری را اتخاذ می منطقی و عقالنی های یمتصم( و ( کنندSteinberg, 1996 نتایج .)
های هویتی اطالعاتی و هنجاری و  سبک شنود بر و  گفتها حاکی از آن است که الگوی ارتباطی  پژوهش

؛ Koepke & Denissen, 2012) ،الگوی ارتباطی همنوایی بر سبک هویتی سردرگم تأثیر مثبت دارد
Smits, Soenens, Luyckx, Duriez, Berzonsky, & Goossens, 2008.) 

شناختی و رفتاری  یابی منجر به پیامدهای روان الزم به ذکر است که فرایندهای متنوع هویت
شوند. برای مثال، افراد دارای هویت پیشرفته که دارای اکتشاف و تعهد باالیی هستند، در  متفاوتی می

پذیری بیشتری  مقایسه با افراد برخوردار از هویت آشفته که اکتشاف و تعهد کمی دارند، از مسئولیت
. (Luyckx, Schwartz, Berzonsky, Soenens, Vansteenkiste, & Goossens, 2008)برخوردارند

کند، افرادی که هویت آشفته دارند، از تعهد و تصمیم  می عنوان ,Ryckman) 2008 ( ، ریکمنچنین هم
ای از  راسخ برخوردار نیستند و فقدان یک معنی شفاف از هویت در چنین اشخاصی ممکن است دامنه

مسئولیتی( را آشکار  پناهی، ناامیدی و بی احساس بی های عاطفی منفی )مانند بدبینی، ندامت، خشم، حالت
به مباحث فوق این مسأله قابل طرح است که آیا الگوهای ارتباطی خانواده از طریق ابعاد  با توجه کند.

 دهند؟ در حال ظهور را تحت تأثیر قرار می ساالن بزرگپذیری  هویت، مسئولیت
، نشان داده گرفتهجوانان و جوانان ایرانی صورت هایی که بر روی نو پژوهش که درشایان ذکر است 

درصد از  97که حدود  یطور بهپذیری در این قشر بسیار پایین بوده،  که میزان مسئولیت استشده 
است  یدر حال(. این Safiri & Cheshmeh, 2011گیرند ) متوسط و پایین قرار می طبقهپاسخگویان در 

های رشد بهنجار محسوب  پذیری از عناصر مهم تربیت شهروندان مفید است و از ویژگی که مسئولیت
(. بنابراین برای برخورداری از یک جامعه سالم که افراد در قبال رفتارها و Tomas, 2005شود ) می
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دارند، نیازمند های اجتماعی خود احساس مسئولیت نمایند و در جهت رشد و اعتالی جامعه گام بر نقش
پذیری هستیم. در این راستا، پژوهش حاضر از اولین اقداماتی است که  شناسایی عوامل مؤثر بر مسئولیت

اثر عوامل محیطی و فردی بر  زمان همبر اساس نظریه بندورا با ارائه مدلی علی به بررسی 
یرها را نیز، مورد توجه قرار داده متغ یرمستقیمغپذیری پرداخته و عالوه بر اثرات مستقیم، اثرات  مسئولیت
ابعاد هویت در رابطه بین الگوهای  گری یانجیمهدف پژوهش حاضر بررسی نقش  این اساس، است. بر

مدل مفهومی پژوهش، الگوهای ارتباطی خانواده )گفت  یمبنا بر. بودپذیری  ارتباطی خانواده و مسئولیت
 بین یشپابعاد هویت )تعهد و اکتشاف(  گری یانجیممستقیم و هم با  طور بهو شنود و همنوایی( هم 

 در حال ظهور هستند. سالی بزرگفردی و اجتماعی در دوره  پذیری مسئولیت داری یمعن
 

 روش

 یريگ نمونهجامعه، نمونه و روش 
از نوع تحلیل معادالت ساختاری است. در این پژوهش روابط میان متغیرها  بستگی همپژوهش حاضر 

یابی معادالت ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس این طرح، الگوی ارتباطی  از طریق تحلیل مدل
و تعهد، زاد، ابعاد هویت با دو مؤلفه اکتشاف  عنوان متغیر برون به گفت و شنودهمنوایی و  بُعدخانواده با دو 

اند.  در نظر گرفته شده زاد درونمتغیر  عنوان به یاجتماعپذیری فردی و  مسئولیتعنوان متغیر میانجی و  به
 اند. عنوان متغیر مکنون منظور گردیده الزم به ذکر است که همه متغیرها به
سال،  37تا  61کارشناسی دانشگاه شیراز در دامنه سنی  جویان دانشجامعة این پژوهش شامل کلیه 

مرد( با استفاده از  367زن و  933) جو دانش 799. بود 6971-79مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 
، یشناس روانعلوم تربیتی و از میان شش دانشکده  ای چندمرحلهای  گیری تصادفی خوشه روش نمونه

 انتخاب یدامپزشکاری، مهندسی شیمی، مدیریت و علوم اجتماعی و ادبیات و علوم انسانی، هنر و معم
منتخب  یها کالس جویان دانشسپس از هر دانشکده سه کالس به تصادف انتخاب و تمام شدند. 

 است. 27/1و  7/32 ها کننده شرکتمیانگین و انحراف معیار سن  عنوان نمونه برگزیده شدند. به

 

 یريگ اندازه ابزار

پذیری با  مسئولیت نامه پرسش .(Responsibility Questionnaireپذيري ) مسئولیت نامه پرسش

پذیری فردی  مسئولیت ماده برای سنجش 67( ساخته شده و شامل Soroush, 2011ماده توسط سروش ) 36
یک طیف  بر اساس نامه پرسشاین  یها مادهپذیری اجتماعی است.  ماده برای سنجش مسئولیت 66و 

گیرد. ضرایب آلفای  ( مورد سنجش قرار می7موافقم =  کامالًتا  6مخالفم =  کامالً) یا رتبه 7لیکرت 
 (؛Soroush, 2011) 96/7و بُعد اجتماعی  93/7پذیری در بُعد فردی  مسئولیت نامه پرسشکرونباخ 

پذیری  مسئولیت، 13/7پذیری فردی،  سالمی ضرایب پایایی آلفای کرونباخ ابعاد مسئولیتالا محمدی و شیخ
(؛ و Mohammadi & Sheikholeslami, 2011) 93/7پذیری کل،  و مسئولیت 71/7اجتماعی، 
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 نامه پرسشدر کل  17/7ضریب  (Sheikhalslami & Borzou, 2015) االسالمی و برزو شیخ
 . اند کردهگزارش 

، ضرایب پایایی چنین هممورد تأیید قرار گرفت.  نامه پرسشدر این پژوهش، ساختار دو عاملی این 
پذیری اجتماعی و  پذیری فردی، مسئولیت را در ابعاد مسئولیت نامه پرسشآلفای کرونباخ این 

 آمد.  بدست 97/7و  96/7، 92/7 پذیری کل به ترتیب مسئولیت

ابعاد  نامه پرسش (.Identity Dimensions Questionnaire)ابعاد هويت  نامه پرسش

ماده است و دو  37( ساخته شده و دارای Luyckx et al., 2008هویت توسط لویکس و همکاران )
بُعد تعهد شامل دو خرده مقیاس ساخت تعهد و  .کند یم یریگ اندازهبُعد کلی اکتشاف و تعهد را 

همانندسازی با تعهد و بُعد اکتشاف شامل سه خرده مقیاس اکتشاف در عمق، اکتشاف در گستره و 
بر  نامه پرسشاین  یها مادهماده است.  7شامل  ها یاسمق. هر یک از خرده تأمل استاکتشاف با 

شوند. سازندگان  گذاری می موافق( نمره کامالً) 7مخالف( تا  کامالً)6اساس یک طیف لیکرت از 
را مورد بررسی قرار  نامه پرسشمقیاس، با استفاده از تحلیل عامل تأییدی، ساختار پنج عاملی این 

دیگر،از برتری نسبی  یساختارهادادند. نتایج بیانگر این بود که ساختار پنج عاملی در مقایسه با 
ها با یکدیگر و با  بین خرده مقیاس بستگی هم(. ضریب Luyckx et al., 2008برخوردار است )

، ضرایب پایایی آلفای کرونباخ برای کل چنین همبوده است.  دار یمعننیز  نامه پرسشنمره کل 
آمده  بدست 76/7تا  12/7( و Luyckx et al., 2008) 11/7تا  97/7ها بین  مقیاس و خرده مقیاس

  . (Dooran, Azad-Falah, Fathi Ashtiani, & Pourhosseini, 2011) است
 ییدتأرا مورد  نامه پرسشعاملی این  7در پژوهش حاضر، نتایج تحلیل عامل تأییدی، ساختار 

ساخت تعهد، همانندسازی با تعهد، اکتشاف  های یاسمقداد. ضرایب پایایی آلفای کرونباخ خرده  قرار
و برای  19/7و  77/7، 12/7، 17/7، 16/7ب در عمق، اکتشاف در گستره و اکتشاف با تأمل به ترتی

 بدست آمد. 17/7و  93/7دو بُعد کلی تعهد و اکتشاف به ترتیب 

 Revised Version ofالگوي ارتباطات خانواده تجديدنظر شده ) نامه پرسش

Family Communication Pattern Questionnaire) توسط کوئرنر و  نامه پرسش. این

( ساخته شده و یک ابزار خودسنجی است که Koerner & Fitzpartrick, 2002فیتزپاتریک )
گزاره که درباره وضعیت ارتباطات خانواده  31دهنده را با  میزان موافقت یا عدم موافقت پاسخ

تا کامالً موافقم =  6دهد )کامالً مخالفم =  ای لیکرت مورد بررسی قرار می درجه 7هستند، در دامنه 
گیری همنوایی را  گزاره بعدی بعُد جهت 66شنود و  و  گیری گفت د جهتگزاره اول بُع 67(. 7

در  (Keshtkaran, 2008)و کشتکاران   (Kouroshnia, 2006)نیا . کوروشکنند یم یریگ اندازه
با استفاده از تحلیل عاملی مورد تأیید قرار دادند.  نامه پرسشجداگانه روایی این  یها پژوهش

و  وشنودگفت  های یاسمقضرایب پایایی آلفای کرونباخ خرده  (Keshtkaran, 2008)کشتکاران 
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را برای خرده  79/7و  19/7و ضریب پایایی بازآزمایی دو خرده مقیاس فوق  19/7و  19/7همنوایی 
 کردند. شنود گزارشو  گفتمقیاس 

الگوی ارتباطات خانواده با استفاده از روش تحلیل عاملی  نامه پرسشروایی سازه  در این پژوهش،
 نامه پرسشکرونباخ  یآلفا یاییپاشناسایی نمود. ضرایب  شنود را و  گفتتأییدی دو عامل همنوایی و 

 .آمد بدست 19/7و در بُعد همنوایی  73/7شنود  و  الگوی ارتباطات خانواده در بُعد گفت
 

 روند اجراي پژوهش
 تیو رعاانتخابی  یها دانشکده یها کالسپس از کسب مجوزهای الزم برای اجرای پژوهش در 

و  مورد اهدافخود در  یورود و خروج به پژوهش، در هر کالس، ابتدا ضمن معرف یها مالک
 یها پاسخ داده شد که نانیاطم کنندگان شرکتبه  چنین همارائه شد.  یحاتیتوض قیتحق های ضرورت

و هرکسی که مایل به ادامه  شوند یمبه صورت جمعی تحلیل  ها نامه پرسشها محرمانه خواهد ماند و  آن
 از مطالعه خارج شود.  تواند یمدر پژوهش نباشد 

 

 ها دادهتجزيه و تحلیل 
در این پژوهش برای ارزیابی و بررسی مدل فرضی از تحلیل مدل یابی معادالت ساختاری و 

χذور کای بر درجات آزادی )نسبت مج یها شاخص
2
/df( نیکویی برازش ،)GFI شاخص برازش ،)

( و RMSEA(، ریشه مجذور میانگین خطای تقریب )AGFI(، نیکویی برازش اصالح شده )IFIافزایشی )
 ( استفاده گردید.CFIشاخص برازش تطبیقی )

 

 ها يافته
 . اند شدهمتغیرهای پژوهش نشان داده  بستگی هممیانگین، انحراف معیار و ضرایب  6در جدول 

 
 6جدول

 بستگی متغیرهای پژوهش میانگین، انحراف معیار و ضرایب هم
انحراف  میانگین متغیّرها

 معیار

گفت و 
 شنود

 پذیری مسئولیت اکتشاف تعهد همنوایی
 فردی

     ک 7/63 71/79 شنود وگفت 

 72/7 99/31 همنوایی
    ک - 97/7**

 72/2 71/69 تعهد
**93/7 

   کک - 61/7**

 - 732/7 11/9 92/67 اکتشاف
**33/7 

  ک - 39/7**

 13/2 97/21 فردیپذیری  مسئولیت
**36/7 77/7 

 ک 769/7 67/7**

 73/9 76/71 اجتماعیپذیری  مسئولیت
*97/7 71/7 - 

**29/7 
*66/7 - 

**97/7 

76 /7>p 
 ** 77/7 >p 

* 
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گفت و شنود و  یریگ جهتزاد  که بین متغیرهای برون دهد یمنشان  6جدول  بستگی همنتایج ضرایب 

و بین متغیرهای  دار یمعن؛ بین متغیرهای تعهد با همنوایی رابطه منفی و  - 97/7همنوایی  یریگ جهت

 وجود دارد.  دار یمعنفردی و اجتماعی با گفت و شنود و تعهد رابطه مثبت و  پذیری یتمسئول

و شنود بر  گفتشود، ضرایب مسیرهای مستقیم الگوی ارتباطی  می مالحظه 6که در شکل  طور همان

(، p  ،61/7  =β< 7776/7اجتماعی )پذیری  مسئولیت( و  p ،61/7  =β 776/7فردی )پذیری  مسئولیت

شنود بر تعهد  و(. الگوی ارتباطی گفت  p  ،66/7  =β 767/7)فردی  پذیری مسئولیتالگوی همنوایی بر 

(7776/7 >p  ،97 /7  =β( الگوی همنوایی بر اکتشاف ،)776/7  p ،33/7  =β )عد هستند، و بُ دار یمعن

 پذیری مسئولیت( و  p  ،66/7  =β 763/7فردی ) پذیری مسئولیت دار یمعنمثبت و  بین یشپتعهد 

اجتماعی و  پذیری مسئولیتدرصد از واریانس  96( است. در کل،  p  ،93/7  =β 776/7اجتماعی )

درصد از واریانس متغیر  1درصد از واریانس متغیر تعهد و  63فردی،   پذیری مسئولیتدرصد از واریانس 67

 . کند یماکتشاف را تبیین 

شود، بُعد تعهد از ابعاد هویت نقش میانجی را بین الگوی  مالحظه می  3که در جدول  گونه همان

بدین معنی که  برعهده دارد. (721/7p   ،77/7  =Bفردی ) پذیری مسئولیتو شنود با  گفتارتباطی 

فردی را نیز  پذیری مسئولیتالگوی ارتباطی گفت و شنود موجب افزایش تعهد هویتی شده و از این طریق 

 779/7pاجتماعی ) پذیری مسئولیتبعُد تعهد بین الگوی ارتباطی گفت و شنود و   چنین هم. دهد یمافزایش 

  ،77/7 =B  بین الگوهای  گری یانجیمدارد. اما بعُد اکتشاف از ابعاد هویت نقش  گری یانجیم( نیز نقش

 .را بر عهده ندارد پذیری مسئولیتارتباطی خانواده و 

 
 3جدول 

تعهد با  گری یانجیمپذیری فردی و اجتماعی با  ضرایب مسیر غیرمستقیم مدل ارتباطی خانواده بر مسئولیت
 روش بوت استراپ

 یرمستقیمغاثرات  متغیرها

 P حد باال حد پایین خطا Β زاد درون میانجی زاد برون

 721/7 61/7 76/7 73/7 77/7 پذیری یتمسئول تعهد گفت و شنود

 779/7 69/7 72/7 79/7 77/7 اجتماعی پذیری یتمسئول تعهد

 
 9جدول 

 مدل پژوهشهای برازش  شاخص

RMSEA AGFI GFI IFI CFI χ
2
/df ها شاخص 

 مقادیر 19/3 77/7 77/7 71/7 91/7 76/7

 مقادیر قابل قبول <9 ≥77/7 ≥77/7 ≥77/7 ≥77/7 ≤79/7
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برازندگی برای مدل پیشنهادی پژوهش در مقایسه با مقادیر  یها شاخصکه  دهد یمنشان  9جدول 
 از برازش مناسبی برخوردار است.مفروض قابل قبول، در دامنه مطلوبی هستند و مدل 

 

 6شکل 
 مفروض پژوهشمدل 

 

 بحث

ابعاد هویت در رابطه  گری یانجیمکه بیان شد، هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش  گونه همان
در حال ظهور بود. یکی  سالی بزرگفردی و اجتماعی در دوره  پذیری مسئولیتالگوهای ارتباطی خانواده و 

است  (Arnett, 2013) پذیری مسئولیت، سالی بزرگهای انتقال از دوره نوجوانی به  ین شاخصتر مهماز 
الگوهای  های پژوهش، ی قرار گرفت. منطبق با یافتهبررس موردکه در این پژوهش پیشایندهای این سازه 

یشین مبنی بر اثر های پ مستقیم دارد. این یافته با نتایج پژوهش تأثیر پذیری مسئولیتارتباطی خانواده بر 
 ;Lenzi et al., 2014; Birleland et al., 2013) همسو است خانواده بر رفتارهای اجتماعی فرزندان،

Didar, 2013; Safiri & Cheshmeh, 2011). در الگوهای توان گفت  در خصوص این یافته می
قرار  توجه موردیک واحد اجتماعی،  عنوان بهارتباطی خانواده، تعامل و ارتباط بین والدین و فرزندان 
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هماهنگی بیشتری دارد.  یشناخت روانهای  گیرد. در نظر گرفتن این نوع ارتباط در خانواده، با واقعیت می
که عالوه بر آنکه رفتار هر جزء بر اجزاء دیگر  شود یمیک سیستم در نظر گرفته  عنوان بهخانواده  که چرا

رسد سازه الگوهای  می نظردهد. بنابراین، به  یز تحت تأثیر قرار میگذارد، کل سیستم را ن آن اثر می
 ازجملهبین اعضای خانواده بر رفتار فرزندان تواند اثر روابط پیچیده  ارتباطی خانواده بهتر می

 . (Fitzpatric & Koerner, 2004)پذیری را منعکس کند  مسئولیت
همنوایی و گفت و شنود است.  مؤلفهارتباطی خانواده شامل دو  های یالگوکه بیان شد  گونه همان

فردی و الگوی ارتباطی گفت و شنود  پذیری مسئولیتنتایج بیانگر این بود که الگوی ارتباطی همنوایی بر 
فردی  پذیری مسئولیتبودند. در خصوص تأثیر همنوایی بر  یرگذارتأثاجتماعی و فردی  پذیری مسئولیتبر 
یری که درواقع همان تبعیت از هنجارهای پذ جامعهنخستین مرحلة  توان به این مطلب اشاره کرد که می

نهی و آموزش، فرزندان خود را  و والدین آگاهانه با امر ،واقع . درگیرد اجتماعی است، در خانواده صورت می
کنند و سپس با  فرهنگ آشنا می ی باطورکل بههای اجتماعی و مذهبی و  ها، هنجارها، نگرش با ارزش

کنترل فرزندان بتوانند به ( تا Didar, 2013)کنند  به درونی ساختن این امور اقدام می ها آنتشویق و تنبیه 
یابند که  درونی مجهز شوند و در قبال رفتارهای خود احساس مسئولیت کنند. عالوه بر این، فرزندان درمی

  رفتارهای خود باشند و مسئولیت رفتارهای خود را بپذیرند.جهت پذیرش در خانواده باید مراقب 

توان  پذیری فردی و اجتماعی نیز می بر مسئولیت شنود و  گفتدر تبیین و توجیه تأثیر الگوی ارتباطی 
، از طریق گفتگوهای خانوادگی، نظر  تبادلبیان داشت که با ایجاد فضای صمیمانه توأم با گفتگو و 

به قوانین احترام  که گیرند یمشوند؛ و اعضای خانواده یاد  ها مشخص می یتمسئول وانتظارات، قوانین 
، پذیرش چنین همبگذارند و به دلیل انتخاب آزادانه و آگاهانه، خود را در قبال رفتارشان مسئول بدانند. 

شود. عالوه  می پذیری اعضای خانواده در قبال یکدیگر آگاهانه و آزادانه قواعد و قوانین، منجر به مسئولیت
تواند برای فرزندان روشن کند که والدین  با والدین می نظر تبادلبر این، پذیرش قواعد خانواده از طریق 

و فرزندان نیز به دلیل مشارکت در تنظیم قواعد و  (Birleland et al., 2013)دارند  ها آنچه انتظاراتی از 
کنند. چنین  ها احساس مسئولیت می دخیل دانسته و در قبال انجام آن ها گیری یمتصمقوانین خود را در 

فضایی تمرینی خواهد بود برای پذیرفتن مسئولیت در جامعه و متعهد شدن در قبال رفتارهای خود و 
، افراد امکان ابراز گفت و شنودهایی با الگوی ارتباطی  ، در خانوادهچنین هممندی وضعیت دیگران.  دغدغه

خود  ةجامعدر  توانند یمرا دارند و  ها نقشبرقراری روابط صمیمانه و توانایی بر عهده گرفتن  احساسات،
ر، ودونکلسچتر، بو، (. فریهوFitzpatric & Koerner, 2004شناخته شوند ) مؤثرعنوان فردی مفید و   به

که دادند  نشانFariho, DunkelSchetter, Bower, Lu, & Smalley, 2016) ) سمَلیالو و 
حداقل توسط  دوستانه نوعها و رفتارهای  ارزش با تبادلمستقیم  طور بهدر کودکان  دوستانه نوعی رفتارها

 های یکتکنو تحت  اند گرفتهیکی از والدین در ارتباط است. افرادی که به ارتباط بیشتر با والدین خو 
 دهند. یمی را نشان سودمند اجتماعاز رفتار  یسطوح اند کردهتربیتی هماهنگ رشد 

دار بر تعهد  اثر مثبت و معنی گفت و شنودکه الگوی  بودیافته دیگر پژوهش حاضر بیانگر آن 
دار بر اکتشاف هویتی دارد. این یافته که نوع تعامل درون  هویتی و الگوی همنوایی اثر مثبت و معنی
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 است قرارگرفته یدتائهای گذشته نیز مورد  است در پژوهش رگذاریتأثیابی فرزندان  خانواده بر هویت
(Seligman & Rider, 2018; Fine & Fincham, 2013; An & Wang, 2014; Kim et al., 

2015; Ghaffari & Mahini, 2014; Ameri & Amoei, 2016 خانواده نقش اساسی در .)
عنوان مرکز و خاستگاه  اد خانواده بهی هویت سالم و چگونگی گذران بحران هویت دارد. نهریگ شکل

های مختلف هویتی  ، زمینه گذران مرحله اکتشاف، بررسی و جستجوی نقشطرف  کی ازتواند  هویت می
ی فرزندان ها انتخابرا برای فرزندان فراهم آورد و از طرف دیگر با انتقال آگاهی و اطالعات هویتی به 

عد تعهد دارد مثبت بر بُاثر  گفت و شنودکمک کند. در تبیین این یافته که  ها انتخابخود و تعهد به این 
هایی که ارتباط صمیمی بین اعضا همراه با ترغیب استقالل برقرار است و  در خانواده کردتوان بیان  می

)ضمن برخورداری از حمایت والدین و دیگر  مسائلشوند در مواجهه با مشکالت و  فرزندان تشویق می
گیری نمایند، در شرایط کسب هویت نیز از چنین الگویی استفاده  مستقالنه تصمیم ی خانواده(اعضا
ی که احساس صمیمیت همراه با احترام متقابل تجربه حال  نیع درهایی  واقع در چنین خانواده کنند. در می
 ,Sigelman & Riderکنند ) را ابرازتوانند آزادانه نظر مخالف خود با والدین  شود، فرزندان می می

ها در کسب  شود و آن های هویتی به فرزندان تحمیل نمی نقش که ییآنجا از(. بر این اساس، 2018
کنند، تعهد  الگوهای هویتی خود در عین مشارکت فعاالنه با دیگر اعضای خانواده، مستقالنه عمل می

گفت و رسد که همان فضای  عالوه بر این، به نظر می دارند. شده  کسببیشتری نیز نسبت به هویت 
کند،  ها ایفا می خانواده گونه اینطور طبیعی نقش اکتشاف را برای فرزندان  نظر در خانواده به و تبادل شنود

 شود. در این فضا منجر به تعهد بیشتر فرزندان می شده کسبهای  بنابراین آگاهی
خالف انتظار، الگوی همنوایی اثر مثبت بر  که بربود ن در پژوهش حاضر آ توجه قابلاما یافته 

توان گفت که تأکید بر همنوایی و  داشته است. با توجه به این یافته می جویان دانشاکتشاف هویتی 
ی خانوادگی بدون قدرت انتخاب، ممکن است در دوره ها ارزشو تبعیت از  ها ارزشیکسان نمودن 

ظاهر تعهد( چون مبتنی بر آگاهی و  این تبعیت )و به احتماالً، اما نماید هدایتکودکی فرزندان را به تبعیت 
جو باز فرهنگی و روبرو شدن با تجارب  یلبه دلاختیار نیست، متزلزل است. بنابراین با ورود به دانشگاه 

کم شدن کنترل مستقیم والدین، این فرزندان اشتیاق بیشتری به اکتشاف، کنکاش و  چنین هممتنوع و 
رسد نیاز ارضاء نشده )نیاز به اکتشاف( در  نظر می واقع به های هویتی خواهند داشت. در جستجوی نقش

شود. همچنان که در متون علمی نیز برخورداری از فرصت اکتشاف  خانواده، در شرایط جدید فعال می
شود. نوجوانانی که به  مطرح می و توجه قرارگرفته موردیابی  عنوان یکی از عوامل مؤثر بر هویت به

های خود  شوند که در مورد دغدغه های گوناگون مواجه شده و ترغیب می شوند با ایده دانشگاه وارد می
، محیط دانشگاه (Kroger, 2007)گروگر  (. به اعتقاد Sigelman & Rider, 2018) مستقالنه فکر کنند

 آورد. یک فرصت مناسب برای اکتشاف آزادانه فراهم می
دارد. این یافته  اثر مثبتپذیری  یتبر مسئولدیگر یافته پژوهش نشان داد که تعهد )از ابعاد هویت( 

 ;Karaś & Cieciuchm, 2018; Berck, 2013های گذشته همسو است ) نیز با نتایج پژوهش

Sheikholeslami & Berzou, 2015; Steinberg, 1996).  مؤلفه تعهد از ابعاد هویت بیانگر آن است
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کنند  نمایند و به روش زندگی که انتخاب می های خود احساس مسئولیت می که افراد نسبت به انتخاب
پذیری است. افرادی که به  این محور تعهد، همان مسئولیت (. بنابرLuyckx et al., 2008مقید هستند )

های هویتی خود متعهد هستند، نسبت به سرنوشت خود و دیگران حساس بوده و در قبال آن  ابانتخ
این افراد در فرایند شکل دادن به هویت خود به اصول و قواعدی متعهد  کنند. احساس مسئولیت می

 کنندتری رفتار  مسئوالنه صورت بهشود در برخورد با تجارب مثبت و منفی  شوند، که موجب می می

(Crocetti et al., 2014.) تواند در قبال خود باشد و هم در قبال  پذیری هم می حال این مسئولیت
پذیری اجتماعی را در مقایسه با  دیگران. البته در پژوهش حاضر بُعد تعهد هویت، مسئولیت

گی تواند ناشی از بافت فرهن بینی نموده است و این می پذیری فردی به میزان بیشتری پیش مسئولیت
گرا برخوردارند، اعضای جامعه به نیازهای  جامعه باشد. معموالً در جوامع شرقی که از فرهنگ جمع

های خود را فدای  دهند تا جایی که برخی موارد نیازها و خواسته دیگران بیش از نیازهای خود اهمیت می
 . (Hofstede, 2008) کنند آسایش و آرامش دیگران می

پذیری را  مسئولیتقادر نبود عد اکتشاف هویت که بُ بودهای پژوهش حاضر آن  از دیگر یافته
یابی، مرحله اکتشاف یک دوره  در فرایند هویت (Marcia, 2008ند. مطابق با نظر مارسیا )نمایبینی  پیش

یدن به تعهد رس درهای مختلف به تفکر بپردازد و  کند که فرد بتواند در مورد گزینه تعلیقی را ایجاد می
ای وجود دارد که  نداشته باشد. شاید بتوان گفت در این دوره نوعی سردرگمی و یا تردید سازنده عجله

گونه مسئولیت و نگرانی از  فرد در این دوره رها از هر که چرارود سرانجام به تعهد برسد.  انتظار می
ی خود را تغییر دهد و ها انتخاب اًمکررپردازد و ممکن است  بازخواست، به بررسی هویت خود می

توان گفت در این مرحله عدم  . بنابراین، می(Marcia, 2008) های مختلف اجتماعی را تجربه کند نقش
. یک فرایند گو ینتلقطبیعی  یژگیوعنوان یک  عنوان یک آسیب اجتماعی بلکه به پذیری نه به مسئولیت

عبارت دیگر در این مرحله از تحول  خواهد کرد. بهتحولی است که سرانجام مسیر رشدی خود را طی 
. چون هنوز افراد پایبند به اصول، قواعد، استخوبی رشد نیافته  پذیری به هنوز ویژگی مسئولیت هویتی،
 قبالًکه  گونه همانآنکه  مضافاًها بدانند.  اند که خود را ملزم به تقید به آن ها و یا هنجارهایی نشده ارزش

تر شده و فرایند  های اجتماعی، مرحله اکتشاف طوالنی پیچیده شدن نقش یلبه دلزه عنوان شد امرو
شود که  در حال ظهور ادامه پیدا کرده است. به همین دلیل مشاهده می سالی بزرگیابی تا دوره  هویت

 دهد. پذیری نشان نمی داری با مسئولیت اکتشاف ارتباط معنی
شنود  و  که الگوی گفت بودآن  دهندة نشانابعاد هویت  گری یانجیمنتایج پژوهش در خصوص نقش 

فردی و اجتماعی اثر مثبت دارد. به این معنا که الگوی  پذیری یتبر مسئولتعهد  گری یانجیمخانواده با 
پذیری فردی و اجتماعی  خانواده با افزایش تعهد هویتی منجر به افزایش مسئولیت گفت و شنود

اند و کمتر  دو این متغیرها پرداخته پیشین به بررسی روابط دوبه یها پژوهششود. بیشتر  می جویان دانش
 توان یافت که روابط بین متغیرهای مذکور را در قالب مدلی علی بررسی کرده باشند. با پژوهشی را می

داری در  نشان دادند متغیر دین (Gasemi, Badsar, & Fathi, 2018)حال قاسمی، بادسار و فتحی   این
ایفا کند.  یا واسطهنقش  تواند یم پذیری یتمسئولطة بین متغیرهای خانواده، دوستان و همساالن با راب
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هایی که تعامالت گسترده و  در خانوادهکردند ( نیز بیان Sigelman & Rider, 2018سیگلمن و رایدر )
دوستانه  فتارهای نوعپاسخگویی متقابل بین والدین و فرزندان وجود دارد، فرزندان از احساس همدلی و ر

 بیشتری برخوردار هستند. 
راحتی با یکدیگر گفتگو و تعامل  که در خانواده اعضا بتوانند به پژوهش، هنگامی های یافته بر اساس

 به آنچهها و مسائل هویتی خود آزادی عمل داشته باشند نسبت  ها، نگرش داشته باشند و در اتخاذ دیدگاه
شود که هم نسبت به مسائل مرتبط با  کنند متعهد خواهند بود. این تعهد باعث می که اتخاذ و انتخاب می

خود و هم نسبت به مسائل مرتبط با اجتماع احساس مسئولیت نمایند. به همین دلیل است که 
تأثیرگذار  پذیری فردی و اجتماعی از طریق تعهد هویتی بر هر دو نوع مسئولیت گفت و شنودگیری  جهت

توان گفت گفتگو و تعامل با اعضای خانواده که در الگوی  ، در تبیین این یافته میینا براست. عالوه 
که در چنین  کننده باشد. چرا تواند در کسب هویت کمک خانواده حاکم است، می گفت و شنود

با اعضای خانواده به هایشان را  نیاز در خصوص خود و انتخاب هایی، فرزندان اطالعات مورد خانواده
هایی بین والدین و فرزندان روابط صمیمانه وجود دارد.  در چنین خانواده ،گذارند. از طرف دیگر اشتراک می

اند و ارتباط قوی و صمیمانه موجود در خانواده،  شده  هایی که در فضای خانواده کسب این آگاهی بنابر
های فردی و  های اجتماعی و پذیرش مسئولیت فعالیت دهد و به مشارکت در تعهد فرزندان را افزایش می

 شود. اجتماعی آنان منجر می

 

 گیري یجهنت
نتایج پژوهش نشان  های پژوهش بود. با داده مفروضمجموع، نتایج حاکی از برازش مطلوب مدل  در

معناداری  طوراثر مثبت بر تعهد هویتی دارد. این متغیر نتوانست به  گفت و شنودداد که الگوی ارتباطی 
پذیری فردی و  شنود، مسئولیت و  ، الگوی ارتباطی گفتچنین همبینی کند.  اکتشاف هویتی را پیش

بینی نمود. الگوی ارتباطی همنوایی نیز اکتشاف هویتی و  داری پیش طور مثبت و معنی اجتماعی را نیز به
ای  پژوهش در مورد نقش واسطهبینی نمود. نتایج  طور مستقیم و مثبت پیش پذیری فردی را به مسئولیت

زاد و  ای بین متغیرهای برون نقش واسطهانگر آن است که بُعد تعهد هویتی ابعاد هویت نش
های  تواند داللت های این پژوهش می . یافتهنداردای  اما اکتشاف نقش واسطه؛ ودپذیری ایفا نم مسئولیت

در حال ظهور مفهومی جدید  سالی بزرگدوره  که ییازآنجاداشته باشد.  به دنبالنظری و کاربردی مهمی 
شناسی رشد است، لذا پژوهش حاضر از اولین اقدامات پژوهشی در جهت شناخت این دوره  در روان

، پژوهش حاضر با روشن نمودن مکانیزم اثرگذاری خانواده و هویت بر چنین همتحولی است. 
پذیری. به  صوص چگونگی رشد مسئولیتپذیری افراد، گامی است در جهت گسترش دانش در خ مسئولیت

توان  دهد. می ها و مشاوران قرار می لحاظ کاربردی نیز پژوهش حاضر اطالعات مهمی را در اختیار خانواده
های آموزشی،  تهیه کتابچه چنین همهای آموزش خانواده توسط مدرسین متخصص و  با برگزاری دوره

ی فردی و ریپذ تیمسئولن خانواده در رشد هویت و والدین را نسبت به نقش تعامالت ارتباطی درو
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هایی که مبتنی بر تقویت و بهبود  با ارائه مشاوره مشاوران اجتماعی فرزندان آگاه نمود. عالوه بر این،
توانند زمینه  در حال ظهور است، می ساالن بزرگروابط خانوادگی و فراهم نمودن اطالعات هویتی برای 

در حال ظهور  سالی بزرگپژوهش حاضر در دوره سنی  که ییآنجا از یا سازند.پذیری را مه رشد مسئولیت
شود این  های سنی باید احتیاط نمود. پیشنهاد می است، لذا در تعمیم نتایج آن به سایر دوره گرفته  انجام

قرار گیرد تا به شناسایی روند تحولی  مطالعه موردهای سنی دیگر نیز  موضوع پژوهشی در دوره
مقطع  جویان دانشپژوهش حاضر این است که مطالعه در  یتمحدودپذیری کمک نماید.  مسئولیت

های  های سنی، دوره است و قابلیت تعمیم نتایج آن به سایر گروه شدهکارشناسی دانشگاه شیراز انجام 
حاضر از که پژوهش  ها محدود است. عالوه بر این، با توجه به آن رشدی، مقاطع تحصیلی و سایر فرهنگ

 است، الزم است استنباط علی از نتایج آن، بااحتیاط صورت گیرد. بستگی همنوع 
 

 سپاسگزاري
مقطع کارشناسی این دانشگاه که در این  جویان دانشدانشگاه شیراز و  مسئوالندر پایان از تمامی 

 پژوهش شرکت کردند و ما را همراهی نمودند صمیمانه سپاسگزاریم.
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