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 Purpose: This study was conducted with the aim of family 

communication patterns and moral competence in young 

people with a mediating role of cognitive emotion regulation. 

Materials and Methods: The research method is cross-

sectional correlation. The statistical population of this study 

consisted of all students (boys and girls) of Tehran Azad 

University in the academic year 2020-2021, from which 400 

people were selected by stepwise cluster sampling. In this 

study, the tools of communication patterns, moral competence 

and emotional cognitive regulation were used, all of which 

had acceptable validity and reliability. SPSS-V23 and Amos-

V8.8 software were used to analyze the data. Structural 

equation modeling was also used to answer the research 

hypotheses. 

Findings: The research findings showed that the model has a 

good fit. The results also showed that moral competence had 

a significant direct positive effect on family communication 

pattern. Moral competence has a direct positive effect on the 

cognitive regulation of positive emotions. Cognitive 

regulation of positive emotion has a direct effect on family 

communication pattern. Cognitive regulation of negative 

emotion also had a direct negative effect on family 

communication pattern. Moral competence has had an 

indirect effect on family communication patterns through 

positive emotion regulation. 

Conclusion: Therefore, the more people perceive the family 

communication space based on the direction of dialogue, the 

more they can use the cognitive strategy of emotion regulation 

and accordingly, moral competence increases. 
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 و همکاران   صاحبدل زهرا 732

 0011پاییز ، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 در اخالقی شایستگی و خانواده ارتباطی الگوهای

 هیجان شناختی تنظیم ای واسطه نقش با جوانان

 
  ،1 صاحبدل زهرا

 آزاد دانشگاه سمنان، واحد روانشناسی، ، گروهدکتری دانشجوی
 .ایران سمنان، اسالمی،

 
 ، *7نژاد مهری سیدابوالقاسم

 ،روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده روانشناسی، گروه دانشیار
 (مسئول نویسنده) ایران تهران، ،الزهرا دانشگاه

 
 ،3 مراد عیسی ابوالقاسم
 ربیتی،ت علوم و روانشناسی دانشکده بالینی، روانشناسی گروه دانشیار،
 ایران تهران، تهران، طباطبائی عالمه دانشگاه

 
 4چسلی روشن رسول
 .ایران تهران، شاهد، دانشگاه روانشناسی،، گروه استاد

 

 چکیده
 شایستگی و خانواده ارتباطی الگوهای هدف، با پژوهش این: هدف

 انجام هیجان شناختی تنظیم ای واسطه نقش با جوانان در اخالقی
 .شد

. است همبستگی نوع از مقطعی پژوهش روش :ها روش و مواد
 دانشگاه( پسر و دختر) دانشجویان کلیه را پژوهش این آماری جامعه

 دادند، تشکیل 0311-0011 تحصیلی سال در تهران شهر آزاد های
 ای خوشه گیرینمونه روش با نفر 011 تعداد ها،آن میان از که

 الگوهای ابزارهای از پژوهش این در. شدند انتخاب ای مرحله
 که شد هاستفاد هیجانی شناختی تنظیم و اخالقی شایستگی ، ارتباطی
 رمنظو به. بودند برخوردار قبولی قابل پایایی و اعتبار از همگی
 Amos-V8.8 و SPSS-V23 افزارنرم از هاداده وتحلیلتجزیه

 ژوهشپ هایفرضیه به پاسخگویی منظوربه همچنین. گردید استفاده
 .شد استفاده ساختاری معادالت یابیمدل از

 مناسبی برازش از مدل که داد نشان پژوهش های¬یافته: ها یافته
 ستقیمم اثر اخالقی شایستگی داد نشان نتایج همچنین. است برخوردار

 یشایستگ. است داشته خانواده ارتباطی الگوی بر معنادار مثبت
. است اشتهد مثبت هیجان شناختی تنظیم بر مثبت مستقیم اثر اخالقی

 انوادهخ ارتباطی الگوی بر مستقیم اثر مثبت هیجان شناختی تنظیم
 بر نفیم مستقیم اثر منفی هیجان شناختی تنظیم همچنین. است داشته

 مستقیمغیر اثر اخالقی شایستگی. است داشته خانواده ارتباطی الگوی
 .است هداشت مثبت هیجان تنظیم واسطه به خانواده ارتباطی الگوی بر

 رب را خانواده ارتباطی فضای افراد چه هر بنابراین،: گیری نتیجه
 بیشتری میزان به کنند ادراک بیشتر شنود و گفت گیری جهت مبنای

 ناسبت به و کنند استفاده هیجان تنظیم شناختی راهبرد از توانند می
 .یابد می افزایش اخالقی شایستگی آن

_________________________________ 
1 - Jones, S. M., Bodie, G. D., & Koerner, A. F 

 نظیمت اخالقی، شایستگی خانواده، ارتباطی الگوهای: کلیدی واژگان
 هیجان شناختی

 
 10/10/0011: افتیدر خیتار
 01/11/0011:  رشیپذ خیتار
 :نویسنده مسئول.mehrinejad@alzahra.ac.irs 

 مقدمه
خانواده همواره به عنوان مهمترین سیستم انسانی مورد توجه قرار 

و تحقیقات حاکی از آن بوده است که خانواده بر رفتارهای گرفته 
فرد در هیچ حیطه ای به اندازه حیطه رفتارهای ارتباطی تاثیر ندارد 

(. ارتباط مهمترین جنبه های انسانی فرایند خانواده است. انسان 0)
ها در بافت خانواده یاد می گیرند که چگونه ارتباط برقرار کنند 

ده اند مدل ارتباطات خانوادگی را بشناسند و (. محققان سعی کر0)
های طبقه بندی کنند. مدل الگوی ارتباط خانواده یکی از مدل

کارساز در بحث خانواده است که به تعامالت در خانواده و نقش 
پردازد. مفهوم الگوی آن در سازگاری با محیط و کیفیت زندگی می
اطی خانواده است که ارتباطی خانواده ساختاری علمی از دنیای ارتب

هایی مثل ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر، این که بر اساس مولفه
گویند و چه کاری انجام اعضای خانواده چه چیزی به یکدیگر می

دهند و در نهایت این که چه معنایی از این ارتباطات برداشت می
(. دو جهت گیری اصلی در رابطه با الگوی ارتباطی 3کنند )می
گیری گفت و شنود و واده وجود دارد که عبارتند از: جهتخان

گیری همنوایی ارائه گیری همنوایی. در تعریفی که از جهتجهت
دانند که خانواده بر اعضا به منظور شده است، آن را میزان فشاری می

کند. ها و باورها وارد میها، ارزشسازی گرایشرایی و یکسانهم
خانواده، الگوهای ارتباطی بر پایه حرف در این نوع مدل ارتباط 

 گیری گفت وگیرد. در مقابل در جهتشنوی از یکدیگر صورت می
ه ای دارند و بشنود اعضای خانواده با یکدیگر تعامالت خودانگیخته

(. 0کنند )طور باز و آزادانه در مورد موضوعات گوناگون مباحثه می
که الگوی ارتباطی  ها نشان داده شده استدر بسیاری از پژوهش

گفت و شنود با کیفیت زندگی افراد رابطه مثبت و معنادار و الگوی 
ارتباطی همنوایی با کیفیت زندگی افراد رابطه منفی و معنادار دارد 

(. مطالعات چندی به بررسی رفتارها و تعامالت خانواده در 5)
-عنیاند که در این میان نشان داده شده که رابطه مجوانان پرداخته

داری بین حمایت خانواده با میزان شایستگی های افراد وجود داشته 
اند با ارائۀ ها نیز نشان داده(. همچنین برخی از پژوهش6است )

حمایت عاطفی توسط خانواده در مواقع استرس ها و فشارهای به 
وجود آمده در زندگی، افراد استرس و نگرانی کمتری را تجربه 

نین هرچه میزان توافق فرزندان و والدین در (. همچ0خواهند کرد )
زندگی بیشتر باشد، کیفیت زندگی در فرزندان نیز افزایش می یابد 

(8.) 
( نشان 1) 0در راستای این مطالب، نتایج پژوهش جونز، بودی و کورنر

داد که خانواده به عنوان یک عامل محیطی، نه تنها قادر است 
ورت مستقیم تحت تاثیر قرار فشارهای روانی در فرزندان را به ص

دهد که می تواند به طور غیرمستقیم و از طریق تاثیرگذاری بر 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 10

https://islamiclifej.com/article-1-1205-fa.html


 732... در اخالقی شایستگی و خانواده ارتباطی الگوهای  

Journal of Islamic Life Style  Volume 5, Issue 3, Autumn 2021 

متغیرهایی چون شایستگی اخالقی نیز ایفاگر همین نقش باشد. 
بنابراین خانواده یکی از نهادهای اجتماعی نخستین و از نظام های 
اولیه جوامع بشری است که در اشکال مختلف در هر جامعه ای 

ت می شود و با وجود تحوالت اساسی، همچنان اهداف و یاف
کارکردهای بنیادین خود را داراست. خانواده مناسب ترین نظام برای 
تامین نیازهای مادی، روانی و معنوی بشر بوده و بهترین بستر را برای 
تامین امنیت و آرامش روانی اعضا، و اجتماعی کردن فرزندان و 

(. لذا 01طفی افراد فراهم نموده است )برآورده ساختن نیازهای عا
یکی از مواردی که والدین باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند 
ایجاد شایستگی اخالقی در فرزندانشان است. شایستگی اخالقی را 
می توان به عنوان توانایی یا ظرفیت افراد در شناسایی احساسات خود 

خوب یا بد تلقی می  به گونه ای که بر آنچه در یک موقعیت معین
شود و سپس تامل بر این احساسات، تصمیم گیری و عمل به روش 
هایی که بیشتر سطح منفعت را برای دیگران در بر داشته باشند 

(. با توجه به این تعریف، شایستگی اخالقی را می 00تعریف نمود )
( ادراک اخالقی به عنوان یک 0توان ترکیبی از سه بعد تلقی نمود: 

عاطفی مستلزم آگاهی فرد از ارزش ها و بیان آن ارزش ها در بعد 
( قضاوت 0پیام های ارتباطی روشن درباره همان ارزش ها است، 

اخالقی به عنوان یک بعد شناختی مستلزم انتخاب یک ارزش نسبت 
به ارزش دیگر توسط فرد بر پایه استدالل منطقی و تفکر انتقادی 

( رفتار اخالقی 3ری در خانواده و است، مثال در موقعیت های یادگی
به عنوان یک بعد رفتاری مستلزم اعمال ارزش ها بر کنش توسط 
فرد به واسطه تمایل به کسب تایید عمومی به خاطر آن انتخاب و 

 (.  00تکرار باثبات همان انتخاب است )
تنظیم شناختی هیجان وجه ذاتی گرایش های مربوط به پاسخ های 
هیجانی است. در واقع تنظیم شناختی هیجان اعمالی است که برای 
تغییر یا تعدیل یک حالت هیجانی مورد استفاده قرار می گیرد. طبق 
مطالعات، نوجوانان، بسیاری از تجربه های هیجانی خود را سرکوب 

بازداری اجتماعی بیشتری را از خود نشان  می کنند و عاطفه منفی و
(. بازداری هیجانی و عاطفه منفی باعث افزایش ترشح 03می دهند )

رنال و آد-هیپوفیز-کورتیزول و افزایش فعالیت محور هیپوتاالموس
اختالل در تنظیم پاسخ های فیزیولوژیکی به استرس شده و همه اینها 

(. وجود یک 00باعث عالئم خشم و پرخاشگری می شوند )

شخصیت پخته و بالنده که قدرت تنظیم شناختی هیجانی باالیی دارد 
و از سرکوبی و بازداری هیجانی جلوگیری می نماید می تواند به فرد 
کمک کند تا با شناسایی منبع مشکالت و تعارض های خود، در 
صدد برطرف کردن آنها برآید و جلوی بسیاری از هزینه هایی که 

(. تنظیم 05شت و درمان تحمیل می شود گرفته شود )بر حوزه بهدا
شناختی هیجانی، به توانایی فهم هیجانات، تعدیل تجربه هیجانی و 

(. پژوهش های انجام شده نشان داده 06ابراز هیجانات اشاره دارد )
است که تنظیم هیجان سازگارانه با عزت نفس و تعامالت اجتماعی 

های هیجانی مثبت باعث مثبت، مرتبط است و افزایش تجربه 
مواجهه موثر با موقعیت های استرس زاده شده و پاسخ مناسب به 

(. همچنین، تحقیقات 00موقعیت های اجتماعی را افزایش می دهد )
نشان داده است که راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با پریشانی 
روانشناختی مرتبط بوده و سازگاری بعدی فرد را پیش بینی می کند 

مرکز بر مهارت های تنظیم شناختی هیجان می تواند در پیش و ت
(. پژوهش های دیگر 08بینی و درمان مشکالت روانی، موثر باشد )

نیز نشان داده است که تنظیم شناختی هیجان، سازگاری مثبت را 
پیش بینی می کند و ارزیابی مجدد به عنوان یک راهبرد تنظیم 

 (.01اال، مرتبط است )هیجان با بهزیستی و سالمت روانی ب
بنابراین، با توجه نقش الگوهای ارتباطی خانواده به عنوان اولین 
مراقبان و نخستین الگوهای تربیتی و ارتباطی فرزندان و تاثیر بسیار 
موثر دستیابی یه شایستگی اخالقی و تمایزیافتگی خود در ابعاد 

 پیامدهایمختلف زندگی از جمله دست یابی به رشد و با توجه به 
نامطلوب عدم دستیابی به رشد عاطفی مانند استرس، گرایش به 
بزهکاری و پرخاشگری و بروز مشکالت در روابط عاطفی در 
زندگی فردی و زناشویی و در نتیجه این موارد کاهش تنظیم شناختی 
هیجانی در زندگی و به دلیل خال پژوهش در این زمینه پژوهشی و 

شهر تهران، پژوهش حاضر در صدد پاسخ  بررسی کمتر نمونه جوانان
به این سوال خواهد بود: بین الگوهای ارتباطی خانواده مبتنی بر 
شایستگی اخالقی با نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان در جوانان 
چه رابطه ای وجود دارد؟ همچنین آیا مدل ساختاری پیش بینی 

میانجی  با نقشالگوهای ارتباطی خانواده مبتنی بر شایستگی اخالقی 
 تنظیم شناختی هیجان در جوانان برازش دارد؟

 
 

 . مدل پیشنهادی پژوهش0شکل 

 مواد و روش ها
-توصیفی هادادهروش پژوهش حاضر، به لحاظ روش گردآوری 

 جامعه آماری همبستگی از طریق الگویابی معادالت ساختاری است.
های آزاد شهر دانشگاه پژوهش حاضر را کل دانشجویان دختر و پسر

تشکیل داد که همگی در مقطع  0311تهران در سال تحصیلی 
روش نمونه گیری نیز از نوع کارشناسی مشغول به تحصیل هستند. 

 هاینمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بود. با توجه به شهرستان
واحد تهران  5مختلف استان، از طریق نمونه گیری خوشه ای تعداد 

الگوهای ارتباطی 

 خانواده

تنظیم شناختی 

 هیجان

 شایستگی اخالقی
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لوم و تحقیقات، تهران شمال، شهر قدس و واحد اسالمشهر مرکز، ع
گیری در این انتخاب شد با توجه به چنین روشی، فرایند نمونه

 ها مراجعهباشد که ابتدا به واحد دانشکدهپژوهش به این صورت می
ها انتخاب ها، تعدادی از آنها و کالسشده و سپس با توجه به رشته
روز بر روی  61ها به مدت پرسشنامهو مورد آزمون واقع شدند. 

دانشجویان اجرا شد. کالین برای مطالعاتی که از روش مدل یابی 
معادالت ساختاری استفاده می کنند، راه حل ویژه ای را جهت تعیین 
حجم نمونه پیشنهاد کرده است. به عقیده او حداقل نسبت حجم 

 0به  01نسبت نفر می باشد؛  5نمونه برای هر پارامتر برآورد شده، 
مطلوب قلمداد می شود. در مدل مفروض  0به  01مناسب تر و 

شود. پارامتر اندازه گیری می 08پژوهش حاضر، طبق دیدگاه کالین 
به  01بنابراین برای دستیابی به نتایجی قابل قبول )با استفاده از قاعده 

شرکت کننده کافی است. ولی از آنجا که  386( نمونه ای برابر با 0
احتمال دارد بسیاری از پرسشنامه ها به صورت ناقص جواب داده 

شرکت کننده وارد این  001شوند، تصمیم بر این شد که حداقل 
پژوهش شوند. پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط دانشجویان، تمامی 

 ها تورق می شود و مورد بررسی قرار گرفت.آن

 ابزارهای پژوهش:
ین االف( پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچ : 

پرسشنامه یک ابزار خودگزارش دهی است که توسط فیتزپاتریک 
گیری ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده یا منظور اندازهو ریچی به

ی گیری همنوایوشنود و جهتگیری گفتدیگر ابعاد جهتعبارتبه
خرده مقیاس شامل  0سؤال و  06ی خانواده طراحی شد. دارا

، 00، 00، 01، 1، 8، 0، 6، 5، 0، 3، 0، 0وشنود )گیری گفتجهت
، 00، 01، 01، 08، 00، 06گیری همنوایی )( و جهت05، 00، 03
 5( است. سؤاالت بر روی طیف لیکرت 06، 05، 00، 03، 00

، کمی در مورد من 1ای از اصالً در مورد من درست نیست= درجه
، خیلی در 0، اغلب در مورد من درست است= 0ت است = درس

 0و کامالً در مورد من درست است =  3مورد من درست است = 
ای شود. حداقل و حداکثر نمره در این مقیاس در دامنهگذاری مینمره

است. نمرۀ بیشتر در هر دو خورده مقیاس به معنای  010از صفرتا 
ند که در خانوادۀ او کانست که آزمودنی چنین ادراک می

وشنود یا همنوایی بیشتری وجود دارد. کوروش نیا گیری گفتجهت
و لطیفیان ضریب همسانی درونی )آلفای کرونباخ( را برای خرده 

گزارش کرد. در ایران نیز این مقیاس   %80و  %80ها به ترتیب مقیاس
 توسط کوروش نیا و لطیفیان هنجاریابی شده است.

گویه  36یستگی اخالقی مارتین و آشتین: این ابزار ب( پرسشنامه شا
دارد و توسط مارتین و آشتین اعتباریابی شده است. این مقیاس شامل 

خرده مقیاس است. خرده مقیاس ها عبارتند از: مراقبت فعال از  8
دیگران، انجام عمل اخالقی، تعهد به عمل درست، از خودگذشتگی، 

اهات خود، پذیرش اشتباهات تصدیق اشتباهات خود، پذیرش اشتب
دیگران و اعتماد به دیگران. همچنین روش نمره گذاری تمامی گویه 

 5ها به صورت مستقیم و مثبت می باشند. این آزمون به صورت 
گزینه ای )هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، اکثر اوقات و همیشه( 
پاسخ داده می شود. نمرات به دست آمده با نمرات جدولی که به 

وان هنجار معرفی گردیده مقایسه شده و تفسیر می گردد. در عن
( ضرایب آلفای کرونباخ برای سیاهه 01پژوهش نادی و مشفقی )

بوده است. همچنین پرسشنامه  15/1شایستگی اخالقی برابر 
شایستگی اخالقی از روایی مطلوبی برخوردار است. در پژوهش 

ه ونباخ محاسبه شدکجباری نیز اعتبار پرسشنامه با روش آلفای کر
نشان از اعتبار باالی پرسشنامه  10/1ضریب آلفای محاسبه شده 

 دارد.
ج( پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی گارنفسکی و کرایج: پرسشنامه 

ای گویه 08تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج  یک ابزار 
است که راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی را در پاسخ به حوادث 

ای از یک های پنج درجهزای زندگی در اندازهدیدکننده و استرسته
سنجد: زیرمقیاس زیر می 1)هرگز( تا پنج )همیشه( بر حسب 

سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوارگری، فاجعه انگاری، تمرکز 
ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه

د ، نشان دهنده استفاده بیشتر فردیدگاه وسیع و پذیرش. نمره بیشتر
شود. ضریب آلفا برای خرده از آن راهبرد شناختی محسوب می

و ضریب اعتبار  80/1تا  00/1های این پرسشنامه در دامنه مقیاس
ماده در  00های آن به شیوه بازآزمایی به فاصله زمانی خرده مقیاس

یمی را گزارش شده است. راهبردهای خودتنظ 60/1تا  08/1دامنه 
توان هم در امتداد یک بعد در نظر گرفت )مقابله شناختی( و هم می

ای بیشتر سازش یافته )مثبت/ کارآمد( و به دو نوع راهبرد مقابله
کمتر سازش یافته )منفی/ ناکارآمد( تقسیم کرد. تمرکز مجدد مثبت/ 

ریزی، ارزیابی مجدد مثبت/ دیدگاه وسیع تمرکز بر برنامه
ای بیشتر سازش ری( و پذیرش راهبردهای مقابلهاهمیت شما)کم

ی گری، نشخوار فکرگری، دیگر سرزنشیافته هستند و خودسرزنش
ای کمتر سازش یافته محسوب و فاجعه نمایی از راهبردهای مقابله

شوند. روایی و پایایی: در ایران نیز ضریب آلفا برای خرده می
و همچنین ضریب  10/1تا  60/1های این آزمون را در دامنه مقیاس

اعتبار این عوامل را به شیوه بازآزمایی با فاصله زمانی یک هفته بین 
اند. نتایج تحلیل عامل به شیوه به دست آورده 88/1تا  05/1

های اصلی نشان داده است که پرسشنامه خودتنظیمی یک مؤلفه
ساختار هفت عاملی دارد که شامل تمرکز مجدد مثبت/ 

زیابی مثبت/ دیدگاه وسیع، پذیرش، سرزنش دیگران، ریزی، اربرنامه
سرزنش خود، نشخوار فکری و فاجعه انگاری است. روایی محتوایی 
پرسشنامه خودتنظیمی، بر اساس داوری هشت نفر از متخصصان 

 ها ازشناسی بررسی و ضرایب توافق کندال برای زیر مقیاسروان
( 00همکاران ) محاسبه شد. در پژوهش خداپناه و 10/1تا  80/1

 به دست آمد. 81/1آلفای کرونباخ راهبردهای منفی )ناکارآمد( 
از مدل  با توجه به ماهیت سئوال پژوهش و فرضیه های پژوهش

الزم به ذکر است برای تجزیه  سازی معادالت ساختاری استفاده شد.
-Amosو  SPSS-19و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری 

V7.8  .استفاده شد 
 

 یافته ها
 .است شده آورده( 0) جدول درمتغیرهای پژوهش  یفیتوص یهاافتهی
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 742... در اخالقی شایستگی و خانواده ارتباطی الگوهای  

Journal of Islamic Life Style  Volume 5, Issue 3, Autumn 2021 

 های تحقیقمقیاسهای توصیفی خرده. یافته0جدول 
 شاخص آماری

 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین مقیاس

 1.01- 1.18 01.11 08.50 تنظیم شناختی هیجان مثبت

 1.60- 1.03- 5.01 01.65 شناختی هیجان منفیتنظیم 

 0.60- 1.10 0.10 05.00 گرانیمراقبت فعال از د

 0.50- 1.01- 3.06 05.11 یانجام عمل اخالق

 0.60- 1.15- 3.15 05.51 تعهد به عمل درست

 0.63- 1.05- 0.13 05.61 یاز خودگذشتگ

 1.11 1.10 3.30 00.16 اشتباهات خود قیتصد

 1.10- 1.31 3.80 00.00 اشتباهات خود رشیپذ

 0.00- 1.05 3.06 00.06 گرانیاشتباهات د رشیپذ

 0.31- 1.36 3.16 00.03 گرانیاعتماد به د

 1.60- 1.11 5.85 31.33 همنوایی

 1.38 1.00- 0.05 00.61 گفت و شنود

 های شایستگی اخالقی،نشان می دهد از بین مؤلفه  0نتایج جدول 
وط نتایج مربی است. انجام عمل اخالقبیشترین میانگین مربوط به 

به اجرای مدل در حالت استانداردشده و استاندارد نشده به همراه 

های برازش تحلیل مسیر مدل اولیه در  برخی از مهمترین شاخص
 شکل و جدول زیر ارائه شده است. 

 

 
 . مدل در حالت ضرایب استاندارد نشده0شکل 

 
 . مدل در حالت ضرایب استاندارد شده3شکل 
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 و همکاران   صاحبدل زهرا 741

 0011 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 مدل. شاخص های برازش 0جدول 
 شاخص های برازش نام شاخص

 حد مجاز مقدار

𝝌𝟐 

𝒅𝒇
 

 3کمتر  از  0.30

 0/1کمتر از 0RMSEA 1.16میانگین خطای برآورد()ریشه 
0CFI)1/1باالتر از  1.10 )برازندگی تعدیل یافته 

3NFI)1/1باالتر از  1.16 )برازندگی نرم شده 
0GFI)1/1باالتر از  1.16 )نیکویی برازش 

5AGFI1/1باالتر از  1.10 اصالح شده()نیکویی برازش 

به طور کلی در کار با برنامه اموس هر یک از شاخص های بدست 
آمده به تنهایی دلیل برازندگی یا عدم برازندگی مدل نیستند و این 
شاخص ها را در کنار هم بایستی تفسیر نمود. مقدارهای بدست آمده 
برای این شاخص ها نشان می دهد که در مجموع الگو در جهت 

نکه با توجه به ای اسبی برخوردار است.تبیین و برازش از وضعیت من
های ی آزمون شده باال، مسیرهای بین متغیرها همان فرضیههامدلدر 

پژوهش هستند، در ادامه به همراه جداول اثرات مستقیم و 
 ی پژوهش پرداخته شده است.هاهیفرضغیرمستقیم به آزمون سایر 

 
 الگوی ارتباطی خانواده بر شایستگی اخالقی. ضرایب و معناداری اثر مستقیم 3جدول 

 sig آماره معناداری استانداردشده β نوع اثر متغیر مالک متغیر پیش  بین

 شایستگی اخالقی
الگوی ارتباطی 

 خانواده
 1.110 0.08 1.05 مستقیم

ر اثشایستگی اخالقی آید این است که برمی 3آنچه از نتایج جدول 
مستقیم مثبت معنادار بر الگوی ارتباطی خانواده داشته است 

(p<15.1 بدین معنا که با افزایش شایستگی اخالقی، سطح الگوی .)
 (. p<15.1ارتباطی خانواده افزایش می یابد )

 
 جانیه یشناخت میشایستگی اخالقی بر تنظ. ضرایب و معناداری اثر مستقیم 0جدول 

 sig آماره معناداری استانداردشده β نوع اثر متغیر مالک متغیر پیش  بین

 شایستگی اخالقی
 جانیه یشناخت میتنظ

 مثبت
 1.110 0.00 1.50 مستقیم

 شایستگی اخالقی
 جانیه یشناخت میتنظ

 1.06 0.03- 1.01- مستقیم منفی

ر اث شایستگی اخالقیآید این است که برمی 0آنچه از نتایج جدول 
داشته است  مثبت جانیه یشناخت میتنظمستقیم مثبت  بر 

(p<15.1 همچنین .)مینظتاثر مستقیم منفی  بر  شایستگی اخالقی 
 (.p<15.1منفی داشته است ) جانیه یشناخت

 
 بر الگوی ارتباطی خانواده جانیه یشناخت میتنظ. ضرایب و معناداری اثر مستقیم 5جدول 

 sig آماره معناداری استانداردشده β نوع اثر متغیر مالک متغیر پیش  بین
 1.110 0.01 1.01 مستقیم الگوی ارتباطی خانواده مثبت جانیه یشناخت میتنظ

 1.110 3.11- 1.05- مستقیم الگوی ارتباطی خانواده منفی جانیه یشناخت میتنظ

_________________________________ 
1 Root Mean Square Error Approximation 
2 Comparative Fit Index 
3 Normed Fit Index 
4 Goodness of Fit Index 
5 Goodness of Fit Index 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 10

https://islamiclifej.com/article-1-1205-fa.html


 و همکاران   صاحبدل زهرا 747

 0011 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

تنظیم شناختی هیجان آید این است که برمی 5آنچه از نتایج جدول 
(. p<15.1اثر مستقیم بر الگوی ارتباطی خانواده داشته است ) مثبت

اثر مستقیم منفی  بر الگوی  منفیتنظیم شناختی هیجان همچنین 
 (.p<15.1ارتباطی خانواده داشته است )

 
 الگوی ارتباطی خانواده برشایستگی اخالقی . ضرایب و معناداری اثر غیرمستقیم 6جدول 

 sig آماره سوبل استانداردشده β نوع اثر متغیر مالک متغیر پیش  بین

 الگوی ارتباطی خانواده شایستگی اخالقی

غیرمستقیم)به 
واسطه تنظیم 
 هیجان مثبت(

1.05 0.86 1.110 

 الگوی ارتباطی خانواده شایستگی اخالقی

غیرمستقیم)به 
واسطه تنظیم 
 هیجان منفی(

1.15 1.08 1.30 

ین در رابطه بتنظیم شناختی هیجان جهت بررسی اثر متغیر میانجی 
الگوی ارتباطی خانواده، از آزمون سوبل استفاده  اشایستگی اخالقی ب

یک روش مورد استفاده برای سنجش معنی داری اثر متغیر گردید. 
را نسبت به  abمعنی داری  ماًیواسطه  آزمون سوبل است که مستق

با استفاده از خطای استاندارد متغیر میانجی  Zتوزیع بهنجار 

ه پس از تقسیم حاصل ضرب دو ضریب غیر . بدین ترتیب کسنجدیم
ی بر خطا دهندیاستانداردی که مسیرهای متغیر واسطه را تشکیل م

استاندارد این حاصلضرب، نسبت بدست آمده با جدول توزیع بهنجار 
باشد  16/0تر از ؛ اگر نسبت بدست آمده بزرگشودیمقایسه م

  است.که اثر متغیر میانجی معنی دار  شودینتیجه گرفته م

 
 در مدل میانجی رهایمس. نمودار 0شکل 

بنابراین برای استفاده از این فرمول ضرایب غیر استاندارد و خطای 
.  سوبل معتقد است که این باشدیاستاندارد دو مسیر مورد نیاز م

مجانب دارای توزیع بهنجار است و زمانیکه این  یانسبت به گونه
بزرگ منجر به رد  یهاباشد برای نمونه ±16/0نسبت بزرگتر از 

آید برمی 6. آنچه از نتایج جدول گرددیم 15/1فرض صفر در سطح 
اثر غیر مستقیم بر الگوی ارتباطی  شایستگی اخالقیاین است که 

 (. p<15.1شته است )خانواده به واسطه ی تنظیم هیجان مثبت دا
 

 نتیجه گیری
 و خانواده ارتباطی پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوهای

 یجانه شناختی تنظیم ای واسطه نقش با جوانان در اخالقی شایستگی
ادار اثر مستقیم مثبت معنشایستگی اخالقی انجام شد. نتایج نشان داد 

 افزایش بر الگوی ارتباطی خانواده داشته است. بدین معنا که با
 .شایستگی اخالقی، سطح الگوی ارتباطی خانواده افزایش می یابد

( همسویی دارد. تاثیر خانواده 00، 03، 00نتایج پژوهش با یافته های )
بر روی رشد اخالقی، مهم و حیاتی است. تحقیقات متعددی در رابطه 
با تحلیل تاثیرات ساختار خانواده بر روی تفکر اخالقی کودکان و 
قضاوت های اخالقی کودکان می باشد. سه مشخصه یا ویژگی اساسی 

ه مثابه یک ساختار اجتماعی، که بر ویژگی های یک خانواده ب
قضاوت اخالقی یک کودک تاثیر می گذارد وحدت، سازگار 
پذیری و ویژگی های رابطه ای می باشد. سطح باالی وحدت 
خانوادگی منجر به مرزهای سخت و سفت بین خانواده و دنیای 
بیرون می گردد و نتیجتا فرصت ها برای کودکان را در جهت 

اطالعات از خارج کاهش می دهد، که این امر منجر به  دریافت
افزایش انعطاف پذیری سیستم خانواده و در نتیجه توانایی برای 
توضیح موقعیت ها و عقاید افراد دیگر می گردد. ویژگی های رابطه 
در خانواده، همانند دلسوزی و تفکر انعکاسی در واقع رشد و توسعه 

گرفتن موقعیتشان را در حل مسائل  تمایل به افراد دیگر و در نظر
اخالقی تقویت می کند. عالوه بر این، مدل های تربیتی استفاده شده 
در یک خانواده از اهمیت باالیی برای رشد رفتار اخالقی کودک به 
شمار می رود. توجه به این نکته هم ضروری است که خانواده های 

اده می تلف استفگروه های فرهنگی مختلف از سیستم های تربیتی مخ
کنند. سیستم های آموزشی مختلف آنچه را که در یک موقعیت در 
نظر گرفته می شود که شامل مسائل اخالقی می باشد را تعریف می 

(. بنابراین اخالق به عنوان مجموعه ای از اصول که اغلب 05کنند )
به عنوان منشوری برای راهنمایی و هدایت به کار می رود تعریف 
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در واقع، مفاهیم اخالقی نمایانگر اشکالی از زندگی بشر  شده است؛
است و اعتقادات و ارزش های هدایتگر افراد در تصمیماتشان را 
توصیف می نمایند. اخالقمندی به عنوان سرمایه ای راهبردی برای 
مجموعه های انسانی مطرح است و پیش شرط زندگی اجتماعی 

دهد. بسیاری از رفتارها  کارآمد و شهروند خوب بودن را تشکیل می
و اقدام های افراد متاثر از ارزش های اخالقی است و ریشه در اخالق 
دارد بنابراین توجه به ابزاری مانند شایستگی های اخالقی در زندگی 
امروزه مهم تلقی می شود شایستگی اخالقی عبارت است از توانایی 

ل. این نوع ایجاد تمایز بین درست و غلط بر اساس اصول جهانشمو
شایستگی، در محیط جهانی مدرن کنونی می تواند به مثابه نوعی 

 جهت یاب برای اقدامات عمل نماید.
اثر غیرمستقیم بر  شایستگی اخالقینتایج نشان داد که همچنین 

 .الگوی ارتباطی خانواده به واسطه تنظیم هیجان مثبت داشته است
نظیم هیجانی در اسکرودت، پژوهشی تحت عنوان نقش واسطه ای ت

ارتباط با الگوهای ارتباطی خانواده و بهزیستی روانی در فرزندان 
انجام داد. نتایج پژوهش نشان داد که مولفه جهت گیری گفت و 
شنود الگوهای ارتباطی خانواده اثر مثبتی بر روی تنظیم هیجانی 
دارد، مولفه جهت گیری همنوایی الگوهای ارتباطی خانواده اثر منفی 

روی تنظیم هیجانی دارد. همچنین بین تنظیم هیجانی با بهزیستی بر 
روانی در افراد رابطه مثبت وجود دارد. بین مولفه جهت گیری گفت 
و شنود با بهزیستی روانی رابطه مثبت و بین جهت گیری همنوایی 
رابطه منفی با بهزیستی روانی یافت شد. با توجه به یافته های 

سد که شایستگی اخالقی در محیط پژوهش حاضر به نظر می ر
جهانی مدرن می تواند به مثابه نوعی جهت یاب برای اقدامات عمل 
می کند. شایستگی اخالقی نه تنها چارچوبی قوی و قابل دفاع برای 
فعالیت انسان فراهم می آورد، بلکه کاربردهای فراوانی در دنیای 

 گی های انسانحقیقی دارد. در واقع ا ین شایستگی همه انواع شایست
را در جهت انجام کارهای ارزشمند هدایت می کند. زمانی که  افراد 
در تعامالت روزمره خود اصول اخالقی را در نظر می گیرند و به 
عنوان معیاری در روابط خود به آن رجوع می کنند و سعی در کسب 
رضایت خانواده و اطرافیان دارند، مانند محافظی در برابر مشکالت 

شند. این افراد کارآمد هستند و عادات فکری خود را در اختیار می با
دارند که موجب می گردد مولد و کارا باشند و از تنظیم هیجانی 
مثبت برخوردار شوند. افراد اخالق گرا دارای تعهد به ایده آل های 
اخالقی و ظرفیت مناسب برای یادگیری از دیگران هستند. آنها در 

صادق اند و موشکافانه عمل می کنند و  پیگیری اهداف اخالقی
اشتیاق زیادی در به خطر انداختن منافع شخصی خود برای تحقق 
اهداف اخالقی دارند. شایستگی اخالقی یک مهارت مهم برای هر 
فردی است، و فرد را به انجام کارهای ارزشمند هدایت می کند. 

ر ش های هشایستگی اخالقی بر معنای زندگی، انگیزه، دیدگاه و ارز
فرد تاثیر دارد. فرد اخالقی به کرامت انسان ها احترام می گذارد، 
نگران رفاه دیگران است، عالقه های شخصی خود را با مسئولیت 
های اجتماعی یکپارچه می کند، در انتخاب های خود اخالق را 
مدنظر قرار داده و به دنبال آرامش برای همه است. شایستگی اخالقی 

چوبی برای عملکرد صحیح انسان ها فراهم آورده و به می تواند چار
عنوان یک عامل پیش بینی کننده رفتارشان محسوب شود. بسیاری  

از رفتارها و عملکردهای انسان ریشه در اصول و ارزش های اخالقی 
دارد و از آن متاثر می شود. شایستگی اخالقی با رفتارهایی که افراد 

ستقیم دارد و نظامی از اصول و قواعد از خود نشان می دهند رابطه م
ایجاد می کند که انسان ها را در تصمیم گیری درباره آن چه درست 
و نادرست است، راهنمایی می کند. همچنین شایستگی اخالقی باعث 
بهبود الگوهای ارتباطی گفت و شنود در خانواده می شود و تنظیم 

 شناختی هیجانی را در افراد باال می برد.
وهش حاضر تالش بر آن بود تا با اتکا بر ادبیات پژوهشی، در پژ

گامی در جهت تبیین شایستگی اخالقی و ابعاد الگوهای ارتباطی 
خانواده به همراه نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان برداشته شود. 
در این راستا، یافته های این پژوهش اطالعات مهمی هم برای والدین 

)دانشگاه( در بر دارد. این یافته ها بیانگر و هم برای محیط آموزشی 
این است که هر چه محیط خانواده، شرایط ایجاد ارتباطات باز و 
گسترده، ترغیب به ابراز احساسات و عقاید، توجه و پذیرش عقاید 
را فراهم کند به تنظیم و تعدیل هیجانی و همچنین ارتباطی شایستگی 

هایت با توجه به اهمیتی اخالقی در افراد کمک خواهد کرد. در ن
که شایستگی اخالقی در زندگی روزمره افراد دارد، پیشنهاد می شود 
در پژوهش های آینده به مطالعه بیشتر عوامل اثرگذار بر آن و نیز 
پیامدهای این سازه در زندگی دانشجویان و دیگر گروه های جامعه 

ش شده پرداخته شود. کمبود پژوهش های انجام شده با حداقل گزار
به خصوص در مورد شایستگی اخالقی از محدودیت های این 
پژوهش بود. همچنین در برنامه های آموزشی دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی، به مقوله شایستگی اخالقی و ابعاد آن به طور ویژه 
توجه ویژه شود. استادان ضمن آموزش محتواهای تخصصی دروس 

قی و انسانی دانشجویان نیز توجه باید به رشد و ارتقای ابعاد اخال
کنند و نهادرهای فرهنگی در محور دانشگاه از جمله معاونت های 
دانشجویی و فرهنگی برنامه های ویژه ای را در زمینه رشد و آموزش 

 ارزش های انسانی و اخالقی در میان دانشجویان اجرا نمایند.
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