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   نوجوانان و گرايش به مشاغل دريابيهاي هويتهاي فرزندپروي با سبكرابطه شيوه
Relationships among Parenting styles, Identity and Job tendency in Adolescents 

   1تقي پورابراهيمدكتر 
   2جعفر حيدري

   3كنشابوالقاسم خوشدكتر 
هاي مختلـف   هاي فرزندپروري بر جنبه   جايي كه سبك   از آن  :چكيده 

يابي تحول نوجوان تاثيرگزار است و گرايش به مشاغل بخشي از هويت          
پژوهش حاضر با هدف تعيـين رابطـه         دهد،ل مي را در نوجوانان تشكي   

يابي و گرايش به مـشاغل در       هاي هويت هاي فرزندپروي با سبك   شيوه
 نفر از نوجوانان پسر سال 190به اين منظور تعداد . نوجوانان انجام شد

سوم دبيرستان و مراكز پيش دانشگاهي شهر تهران به شيوه تـصادفي            
.  پـژوهش انتخـاب شـدند      اي جهـت شـركت در     اي چندمرحلـه  خوشه

هـا و ابعـاد     كار رفته در پـژوهش شـامل پرسـشنامه شـيوه          ابزارهاي به 
هـاي  پرسـشنامه سـبك   ،)2001رابينـسون و همكـاران،    (فرزندپروري  

 نجفي،( و پرسشنامه گرايش به مشاغل) 1989برزونسكي، (يابي هويت
يـابي و گـرايش بـه مـشاغل         هاي هويـت  پرسشنامه سبك . بود) 1374
ها و ابعاد فرزندپروي توسط والـدين       نوجوانان و پرسشنامه شيوه   توسط  

هـاي پـژوهش از روش      منظـور تحليـل آمـاري داده      بـه  .تكميل گرديد 
نتايج پـژوهش نـشان داد كـه        . تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شد    

طـور معنـاداري توانـست سـبك هويـت         فرزندپروري مقتدرانه به   شيوه
هـاي پـژوهش    چنـين يافتـه   هـم . ني كند بياطالعاتي نوجوانان را پيش   

-طور معنادار شيوه فرزندپروري مستبدانه پيش     حاكي از آن بود كه به     
كدام از  باشد اما هيچ  كننده سبك هويت سردرگم در نوجوانان مي      بيني
هاي فرزندپروري گرايش به مشاغل انـساني و مـشاغل ابـزاري را             شيوه

  ). P>01/0(پيش بيني نكردند 
يابي، گرايش به   هاي هويت هاي فرزندپروري، سبك  شيوه: هاكليد واژه 

  مشاغل

T, Pourebrahim (Ph.D)  
T,_pourebrahim@sbu.ac.ir 
J, Heydari., (M.A) 
A, Khoshkonesh., (Ph.D) 
 Abstract: Parenting styles effect on 
adolescent developmental dimensions 
and job tendency is dimension of 
Identify. The purpose of this study was 
to investigation relationships among 
parenting styles, identity and job 
tendency in adolescents. Research 
sample were 190 boys students that 
selected cluster randomly from high 
school and pre-colleges in Tehran city. 
Research instruments included: 1) 
Identity Style Inventory, 2) Job 
Tendency questionnaire, and 3) 
Parenting Styles questionnaire .The 
results of analysis multiple regression 
showed that there were positive 
significant relationships between auth-
oritative parenting style with 
informational identity style and auth-
oritarian parenting style with confuse 
identity style. Also, results revealed 
that there is not significant relationship 
between parenting styles and job 
tendency. So parenting styles 
anticipate identity styles but do`nt 
anticipate job tendency based Roe`s 
jobs categorization 
Key words: Parenting styles, Identity 
styles, Job tendency, Adolescence 
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  مقدمه
جستجوي هويت، پيش نياز رشد بهينه .  است1يكي از مباحث مهم دوره نوجواني هويت

اند، افراد تا نوجواني گرچه بذرهاي تشكيل هويت قبال كاشته شده. شخصي در طول زندگي است
گيري هويت را يكي از تكاليف بر همين اساس اريكسون شكل. شوندمجذوب اين تكليف نمي
). 1384 ؛ ترجمه، سيدمحمدي،2001 ،2برك( دانددوره نوجواني مياساسي و مهم خاص 

) 1980(مارشيا . محققان بسياري سعي بر آن داشتند تا به بررسي دقيق اين سازه مهم بپردازند
هاي هويتي با توجه به ميزان به ارائه پايگاه در بررسي مفهوم هويت براساس ديدگاه اريكسون

در طول چهار دهه گذشته تحقيقات پيرامون هويت نوجوانان  .اختتعهد و بحران در نوجوانان پرد
-ليكن اخيرا بعضي از محققين به فرايندهاي شكل. سازي شدبراساس انگاره هويت مارشيا مفهوم

يا ) 1989برزونسكي، ( اجتماعي –گيري پردازش شناختياند و بر جهتگيري هويت توجه كرده
بر اين  .كنندگيرند، تمركز ميكار مي هويتي مختلف بههايهايي كه نوجوانان با پايگاهسبك

هاي هويت مشخص شده  يا سبكتي هوي اجتماعي شناختگيري براي پردازشاساس سه جهت
 تحت  هويت اجتماعي–سبك شناختي .سردرگم/ي، هنجاري، و آشفته اطالعاتتيسبك هو. است

ر و محيط اجتماعي نوجوان پردازشگرزندپروري، شخصيت هاي فتاثير عوامل زيادي از جمله شيوه
  ). 1999 برزونسكي،( فرهنگي قرار دارد –
هاي هويت در سبك كنندهبينيهاي فرزندپروري پيشدهد كه سبكها نشان ميپژوهش   

اي به بررسي رابطه در مطالعه) 2008(اسميت و همكاران ). 2004برزونسكي، (نوجوانان است 
-سبك گانهبا ابعاد سه) شناختيكنترل رفتاري و كنترل روانحمايتي، (هاي فرزندپروري سبك

اين پژوهش كه به شكل گسترده . پرداختند) 1990(هاي هويت تعريف شده توسط برزونسكي 
كه سبك هويت اطالعاتي به شكل مثبتي به وسيله   نوجوان انجام گرفت، نشان داد647بر روي 

چنين اين سبك هويتي به وسيله سبك هم. شودبيني ميسبك فرزندپروري حمايتي پيش
سبك هويت سردرگم نيز به وسيله سبك . شودبيني ميشناختي پيشفرزندپروري كنترل روان

  . شدكنترل رفتاري پيش بيني مي
آموز دختر و پسر مقطع پيش  دانش657در پژوهشي بر روي ) 1386(عطار ه پور و خواج

ابزار . يابي پرداختندهاي هويتوري والدين با سبكهاي فرزندپردانشگاهي به بررسي رابطه شيوه
-سبكو پرسشنامه ) OMEIS-2(پرسشنامه هويت آدامز و بنيون ها  آن پژوهشمورد استفاده

نتايج نشان داد كه بين شيوه فرزندپروري مستبدانه با هويت . هاي فرزندپروري شيفر بود

                                                 
1. Identity 
2. Berk 
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رفته نوجوانان روابط مثبت و معناداري بخش با هويت پيش و فرزندپروري قاطع و اطمينانسردرگم
  .گير هويت زودرسي داشتندچنين نوجوانان والدين سهلهم. وجود دارد

با هدف بررسي تاثير عملكرد كلي خانواده بر ) 1388(فرزانه خو، يارمحمديان و مولوي 
از آموز را با استفاده  دانش140آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اصفهان وضعيت هويت دانش

مورد ) OMEIS-2(و پرسشنامه هويت آدامز و بنيون ) FAD(پرسشنامه سنجش خانواده 
هايي كه پذيراي فرزندان نبوده و روابط هاي پژوهش نشان داد كه خانوادهيافته. بررسي قرار دادند

سردرگم را  سردي بين اعضاي خانواده حاكم است، فرزندانشان به شكل معناداري سبك هويت
بخش هستند، ند و از سويي ديگر والدين گرم و صميمي كه قاطع و اطميناندهنشان مي

  . دهندنوجوانانشان بيشتر هويت رشد يافته و پيشرفته را از خود نشان مي
ها با نوجوانان بندند، و روابطي كه آنكار ميهايي كه والدين در تربيت فرزندان خود بهسبك

.  و انتخاب شغلي نيز تاثيرگذار باشد به مشاغلشيگراار و كنند، ممكن است بر رفتخود برقرار مي
هاي هاي فرزندپروري، سبكقش سبكدر پژوهشي با هدف بررسي ن) 2005(ويگنولي و همكاران 

به اين يافته رسيدند كه اضطراب عمومي و فراگير و سبك  1دلبستگي و اضطراب بر كشف شغلي
از . ف شغلي به شكل معناداري رابطه منفي داردگير با دلبستگي ناايمن و كشفرزندپروري سهل

كننده خوبي براي انتخاب بينيسويي ديگر، سبك دلبستگي ايمن و فرزندپروري مقتدرانه پيش
  .باشدشغل مي

كنند كه ترين سطح، نيازهاي او را ارضا ميپذيرند و در مطلوبها يا فرزندانشان را ميخانواده
كنند كه در ارتباط ها به مشاغلي گرايش پيدا ميگونه خانواده فرزندان اين2براساس نظريه رو
توجه هستند و بيشتر اوقات در جهت ارضاي هاست يا همواره به فرزندانشان بيمستقيم با انسان

ورزند كه براساس نظريه رو، فرزنداني كه در نيازهاي اوليه جسمي و رواني فرزندان خود غفلت مي
ها آورند كه سر و كاري با انسانشوند بيشتر به مشاغلي روي مي مي تربيتهااين نوع خانواده

بندي رو، در مشاغلي كه گرايش با توجه به طبقه .نداشته باشد و در رابطه مستقيم با ابزار باشد
هاي هايي با زمينههاست، افرادي كار خواهند كرد كه در خانوادهتر به سوي انساناصلي بيش

اند و افرادي كه به مشاغل ابزاري گرايش دارند در و حمايت تربيت شدهدوستي و محبت و عشق 
در واقع مطابق با الگوي شيفر  .اندهايي با روابط سرد و به دور از روابط صميمانه رشد كردهخانواده

والدين با محبت و آزاد ) هاستافرادي كه گرايش اصلي آنان به سوي انسان(گونه افراد اين
كه افراد با گرايش به بخش هستند، در حاليلگوي بامريند والدين مقتدر و اطمينانگذارنده و در ا

اند كه احتماال شرايط سردي بر روابط هايي تربيت شدهمشاغل ابزاري نظير فيزيك در خانواده
                                                 
1. Career exploration 
2. Roe 
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) افرادي كه به سوي مشاغل ابزاري گرايش دارند(گونه افراد ها حاكم است كه در واقع اينآن
در عين حال رو معتقد است شرايط . گيرندگير بامريند قرار ميلگوي طرد شيفر و آسانمطابق با ا

  ).1387شفيع آبادي، (سازد هاي شغلي را مشخص ميتربيت خانوادگي نوع فعاليت
به بررسي رابطه جو عاطفي خانواده با گرايش به مشاغل نوجوانان ) 1374(در پژوهشي، نجفي 
- نوجوان دختر و پسر دبيرستاني با استفاده از پرسشنامه320نظور بدين م. دختر و پسر پرداخت

و پرسشنامه گرايش به ) جو عاطفي گرم و جو عاطفي سرد(ساخته جو عاطفي خانواده هاي محقق
نتايج نشان داد كه در . مورد بررسي قرار گرفتند) گرايش به مشاغل ابزاري و انساني(مشاغل 

اند، گرايش به مشاغل انساني هايي با جو عاطفي گرم بزرگ شدهمجموع نوجواناني كه در خانواده
اند گرايش به مشاغل ابزاري هايي با جو عاطفي سرد بزرگ شدههايي كه در خانوادهدارند و آن

نتايج به تفكيك نشان داد كه جو عاطفي خانواده براي پسران تاثير معناداري در گرايش به . دارند
ها چنين بين جو عاطفي خانواده دختران و گرايش آنهم. ها ندارد آن)ابزاري يا انساني(مشاغل 

هايي با جو عاطفي گرم عبارتي دختراني كه در خانوادهبه. به مشاغل رابطه معناداري وجود داشت
هايي با جو عاطفي بزرگ شده بودند گرايش به مشاغل انساني داشتند و دختراني كه در خانواده

  .دادندبه مشاغل ابزاري گرايش نشان ميسرد بزرگ شده بودند 
تواند تاثيرگذار هاي مختلف تحول نوجوان ميهاي فرزندپروري بر جنبهجايي كه سبكاز آن
هاي باشد، نقش، تاثيرگذاري و اهميت سبكچه كه در اين پژوهش مدنظر ميباشد، آن

است و به اين دليل كه يابي فرزندپروري بر فرايند تحولي مهم در دوره نوجواني يعني هويت
دهد رابطه فرزندپروري با تمايل يابي را در نوجوانان تشكيل ميگرايش به مشاغل بخشي از هويت

  .گيرندين منظور سواالت زير در مورد بررسي قرار ميبه ا. شود نيز بررسي مي به مشاغلشيگراو 
 و سبك هويت اطالعاتي) انهگيرمقتدرانه، مستبدانه و سهل(هاي فرزندپروري بين شيوهآيا  -1

  .  وجود داردرابطهنوجوانان 
 و سبك هويت هنجاري )گيرانهمقتدرانه، مستبدانه و سهل(هاي فرزندپروري بين شيوه  آيا-2

  . رابطه وجود داردنوجوانان 
سردرگم و سبك هويت ) گيرانهمقتدرانه، مستبدانه و سهل(هاي فرزندپروري بين شيوه آيا -3

  . بطه وجود داردرا نوجوانان
و گرايش به مشاغل ابزاري ) گيرانهمقتدرانه، مستبدانه و سهل(هاي فرزندپروري  آيا بين شيوه-4

  .نوجوانان رابطه وجود دارد
و گرايش به مشاغل ابزاري ) گيرانهمقتدرانه، مستبدانه و سهل(هاي فرزندپروري  آيا بين شيوه-5

  .نوجوانان رابطه وجود دارد
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  روش 
 .استهمبستگي ژوهش توصيفي از نوع روش پ

اي سوم و پيش هآموزان پسر سال كليه دانش را اين پژوهش جامعه آماري:جامعه آماري
   .بودند تشكيل داد مشغول به تحصيل 1387-1388كه در سال تحصيلي  دانشگاهي شهر تهران
 اي،چندمرحلهاي گيري تصادفي خوشهبا استفاده از روش نمونه :گيرينمونه و روش نمونه
 به شكل تصادفي انتخاب 18، و 14، 6، 5 گانه شهر تهران مناطق، 22ابتدا از ميان مناطق 

در مرحله بعد به شكل تصادفي از هر منطقه دو دبيرستان انتخاب گرديد و در مرحله . گرديد
 آموزان هراز هر دبيرستان يك كالس براي شركت در پژوهش انتخاب شد و تمام دانشپاياني 

-حجم گروه نمونه با توجه به پژوهش. كننده در پژوهش شركت كردندعنوان مشاركتكالس به
  .  نفر تعيين گرديد190هاي انجام گرفته در اين حيطه، 

 1هاي هويتدر اين پژوهش با توجه به هدف پژوهش پرسشنامه سبك: گيريهاي اندازهابزار 
(ISI-6G) ) ،(2و ابعاد فرزندپروريها  پرسشنامه سبك،)1990بروزينسكي PSDQ) ( رابينسون
  .  مورد استفاده قرار گرفت)1374 نجفي،(   و پرسشنامه گرايش به مشاغل)2001و همكاران، 

 اين پرسشنامه نخستين بار توسط بروزينسكي). ISI-6G(هاي هويت  پرسشنامه سبك 
 40 اين پرسشنامه .ساخته شد و سپس دوبار توسط خود او مورد تجديدنظر قرار گرفت) 1990(

 گويه مربوط به هويت 10 گويه آن در ارتباط با سبك هويت اطالعاتي، 11 دارد كه 3گويه
عالوه بر سه سبك . باشد گويه آن مربوط به سبك هويت هنجاري مي9اجتنابي و / سردرگم
گذاري براساس مقياس ليكرت پنج نمره.  گويه نيز در ارتباط با تعهد هويت است10هويت، 

) 1998(به اعتقاد وايت و همكاران . شكل گرفته است) كامال موافق تا كامال مخالف(اي جهدر
چنين بزرگسالي كه هاي هويت شايد نتواند براي اوايل و اواسط نوجواني و همپرسشنامه سبك

هاي اما اين پرسشنامه براي اواخر نوجواني و نمونه. هاي خواندن محدودي دارند، بكار بردمهارت
ضريب قابليت اعتماد مناسبي را نشان ) 1998(وايت و همكاران . نشجويي طراحي شده استدا

به  را 69/0 و 67/0، 73/0  ضريب آلفاي كرونباخISI-6Gها ضمن اجراي پرسشنامه آن. اندداده
 وايت و همكاران .اندگزارش كرده هاي هويت اطالعاتي، هنجاري و سردرگمبراي سبكترتيب 

ها را در ارتباط با سه سبك هاي آزمودنيبررسي اعتبار سازه اين پرسشنامه، پاسخبراي ) 1998(
هاي اصلي مورد هويت به روش تحليل عامل اكتشافي و با استفاده از چرخش واريماكس با مولفه

). هاي مربوط به تعهد هويت وارد تحليل نشددر تحليل عوامل، گويه(تجزيه و تحليل قرار دادند 
                                                 
1. Identity Style Inventory  
2. Parenting Style and Dimensions Questionnaire 
3. Item 
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دست آمده در نسخه تجديدنظر شده وايت و همكاران، بسيار ه گي بين عوامل بضريب همبست
ضريب همبستگي بين عوامل بدست آمده در ارتباط با . شبيه به تحليل عوامل نسخه اصلي بود

ISI-6Gبه ترتيب زير است  :  
سردرگم، (و عامل سوم )  =81/0rهنجاري، (، عامل دوم ) =79/0rاطالعاتي، (عامل اول 

84/0r= (  
باشد  سوال مي32 اين پرسشنامه داراي ).PSDQ(ها و ابعاد فرزندپروري پرسشنامه سبك

هاي اين پرسشنامه براي سوال. شودگذاري ميكه در مقياس ليكرت در طيف يك تا پنج نمره
هاي فرزندپروري گيرانه بر پايه نظريه و سبكگيري سه سبك مقتدرانه، مستبدانه و سهلاندازه
 و توسط عليزاده و همكاران )2001رابينسون و همكاران، ( تنظيم و تدوين گرديده است 1دبامرين

اين .  است160 و حداكثر 32حداقل نمره در اين آزمون . به فارسي ترجمه شده است) 2007(
سبك مقتدرانه داراي . پرسشنامه عالوه بر سه سبك فرزندپروري داراي هفت بعد ارتباطي است

سبك مستبدانه شامل سه بعد اجبار فيزيكي، . شود خودتنظيمي و خودمختاري ميابعاد ارتباطي،
گيرانه داراي يك بعد سرانجام سبك سهل. تنبيهي است–خصومت كالمي و بعد غيرتوضيحي

هاي فرزندپروري بر خالف رفتارهاي خاص پرورشي از شيوه. توجهي استيعني بعد ارتباطي بي
هاي فرزندپروري در الگوهاي مختلف كند، يعني شيوهالگوهاي فرهنگي خاص پيروي نمي

بر همين اساس پژوهشگر ). 2007، همكارانعليزاده و (فرهنگي و جوامع مختلف يكسان است 
گونه فرض كرده است كه در ايران نيز هاي فرزندپروري، ايننيز ضمن بررسي روايي آزمون شيوه

 اين 2اعتبار. كندابه جهان پيروي ميهاي فرزندپروري از همان الگوهاي يكسان مششيوه
هاي فرزندپروري و اختالل پژوهش رابطه بين شيوهدر ) 2007 (همكاران عليزاده و  راپرسشنامه

در اين پژوهش بين . اندفعالي همراه با نارسايي توجه در كودكان والدين ايراني بررسي كردهبيش
بلژيكي داراي كودكان مبتال به اختالل –يهاي ايرانهاي فرزندپروري خانوادهفرهنگي كه شيوه

فعالي همراه با نارسايي توجه و كودكان عادي بررسي شده است، اعتبار دروني براي خرده بيش
 بوده است و براي خرده مقياس سبك مستبدانه 90/0مقياس سبك مقتدرانه در والدين ايراني 

در سبك  ي والدين بلژيكيبرا. دست آمد به70/0گيرانه  و خرده مقياس سبك سهل78/0
 65/0گيرانه  و براي سبك سهل80/0، براي خرده مقياس سبك مستبدانه 89/0مستبدانه ضريب 

سازندگان آزمون براي سنجش اعتبار آزمون موردنظر از روش همساني دروني و آزمون آلفاي . بود
 خ، براي بعد مقتدرانه،هاي مربوط براساس آلفاي كرونبااند كه براي سوالكرونباخ استفاده كرده

                                                 
1. Baumrind 
2. Reliability 
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86/0r = 82/0، سبك مستبدانهr =64/0 گيرانه و بعد سهلr =آزمون 1روايي سازه . بوده است 
پژوهشگران ). 2001رابينسون و همكاران، ( براساس تحليل عوامل مورد بررسي قرار گرفته است

شده در آزمون را مورد اند سه عامل با هفت بعد ارتباطي ذكر مزبور براساس تحليل عاملي توانسته
، پس از ترجمه پرسشنامه )2007 (همكارانچنين در ايران عليزاده و هم. شناسايي قرار دهند

دست آوردن روايي پرسشنامه از ، براي به)2001(هاي فرزندپروري رابينسون و همكاران شيوه
-تخصصان روانپرسشنامه ترجمه شده در اختيار اساتيد و م. روايي محتوايي استفاده نمودند

تواند هاي موردنظر ميها پرسيده شد كه آيا سوالشناسي و مشاوره خانواده قرار گرفت و از آن
هاي فرزندپروري را بسنجد؟ براساس پيشنهادها و انتقادهاي اين متخصصان پرسشنامه شيوه

   .ترجمه شده موردنظر پس از اصالح و رفع نقايص به تاييد متخصصان رسيد
 ساخته و براساس نظريه رو) 1374( توسط نجفي اين پرسشنامه .ايش به مشاغلپرسشنامه گر

نظران قرار دارد و اعتبار پرسشنامه با پرسشنامه به لحاظ روايي مورد تاييد صاحب. شده است
 30اين پرسشنامه . كه قابل پذيرش است) 1374 نجفي،(باشد  مي87/0همساني دروني برابر با 

يكي نشانگر مشاغل انساني و شغل ديگر معرف . صورت جفت جفت هستندسوال دارد كه به
 است به اين معني كه به مشاغل انساني 2 و 1صورت گذاري بهطريقه نمره. مشاغل ابزاري است

 تا 30در نتيجه طيف نمرات اين پرسشنامه از . گيرد تعلق مي2 و به مشاغل ابزاري نمره 1نمره 
دهند  نشان مي45تر از به عبارت ديگر نمرات پايين.  است45نمره باشد و نقطه برش آن مي 60

 بيانگر اين است كه فرد به 45نمرات باالي . كه فرد به سمت مشاغل انساني گرايش داشته است
  .تري داردمشاغل ابزاري تمايل بيش

  
  نتايج

 اطالعاتي بر هاي آماري رگرسيون هويت خالصه مدل رگرسيون، تحليل واريانس و مشخصه.1جدول 
   فرزندپروريهايمتغير شيوه

  شاخص          
  SS d.f  MS F P  R  R2  مدل

  713/2194  3  140/6584  رگرسيون
  386/0  621/0  0001/0  953/38  343/56  186  803/10479  باقيمانده

  
  

                                                 
1. Construct validity 
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  شاخص           
  B SEB  Beta t p  متغير

  005/0  817/2  -  058/5  248/14  مقدار ثابت
  0001/0  908/9  624/0  029/0  288/0  مقتدرانه
  819/0  229/0  015/0  043/0  010/0  مستبدانه

  888/0  -141/0  -009/0  103/0  -015/0  گيرانهسهل
  

 وارد معادله شود، اما است مقتدرانه توانسته فرزندپروريشيوه دهد ميمعادله رگرسيون نشان 
ميزان  اساس اين نتايجبر. اند نگرديده وارد تحليلگيرانه مستبدانه و سهلفرزندپروريهاي شيوه

F 01/0(در سطح   مشاهده شده براي سبك هويت اطالعاتي<P (38 و ،دار استمعني %
  ). R2=38/0(شود بين تبيين ميوسيله متغيرهاي پيشواريانس مربوط به هويت اطالعاتي به
تواند واريانس  ميفرزندپروي مقتدرانهدهد كه بين نشان ميضرايب رگرسيون متغيرهاي پيش

با ) B=28/0 (فرزندپروري مقتدرانهضريب تاثير . دار تبيين كندصورت معنيهويت اطالعاتي را به
تغييرات مربوط به متغير % 99 با اطمينان فرزندپروري مقتدرانهدهد كه  نشان ميtتوجه به آماره 

 باعث  مقتدرانهروريفرزندپشيوه كند؛ يعني افزايش بيني ميسبك هويت اطالعاتي را پيش
  .شودافزايش سبك هويت اطالعاتي مي

   
  هاي آماري رگرسيون هويت خالصه مدل رگرسيون، تحليل واريانس و مشخصه . 2جدول 

  فرزندپروريهاي هنجاري بر متغير شيوه
  شاخص          
  SS d.f  MS F P  R  R2  مدل

  884/86  3  653/260  رگرسيون
  257/74  186  815/13811  يماندهباق

170/1  322/0  136/0  019/0  

  
  شاخص              

  B SEB  Beta t p  متغير

  001/0  542/3  _  806/5  564/20  مقدار ثابت
  087/0  721/1  137/0  033/0  058/0  مقتدرانه
  234/0  1/194  096/0  049/0  059/0  مستبدانه

  878/0  -154/0  -012/0  119/0  -018/0  سهل گيرانه
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 وارد معادله اندتوانستهن فرزندپروريهايي كدام از شيوهنشان داد كه هيچمعادله رگرسيون   
  مشاهده شده براي سبك هويت اطالعاتي در سطحFبراساس اين نتايج، ميزان  .دنشو

)05/0<P (از طريق هنجاري واريانس مربوط به هويت مقدار اندكي از و نيستدار معني 
  ). R2 =019/0(شود بين تبيين ميمتغيرهاي پيش

نتوانسته فرزندپروي هاي شيوهدهد كه  نشان مي نيزبينضرايب رگرسيون متغيرهاي پيش   
  .تبيين كندسبك هويت هنجاري را دار صورت معنيهاست ب

  
  هاي آماري رگرسيون هويت  خالصه مدل رگرسيون، تحليل واريانس و مشخصه.3جدول 

  فرزندپروريهاي سردرگم بر متغير شيوه
  شاخص        
  SS d.f  MS F P  R  R2  مدل

  096/577  3  289/1731  رگرسيون
  196/37  186  506/6918  باقيمانده

515/15  0001/0  447/0  20/0  

  
  شاخص            

  B SEB  Beta t  p  متغير

  001/0  522/3  -  109/4  475/14  مقدار ثابت
  928/0  090/0  006/0  024/0  002/0  مقتدرانه
  000/0  709/5  414/0  035/0  199/0  مستبدانه

  203/0  277/1  089/0  085/0  107/0  سهل گيرانه
  

 وارد معادله شود، اما  است توانستهمستبدانه فرزندپروريمعادله رگرسيون نشان داد كه شيوه    
 Fميزان   براساس اين نتايج.نگرديدندگيرانه وارد تحليل  و سهلقتدرانه مفرزندپروريهاي شيوه

واريانس % 20دار است، و معني) P>01/0(  سبك هويت اطالعاتي در سطحمشاهده شده براي
  ). R2=20/0(شود بين تبيين ميمربوط به هويت اطالعاتي به وسيله متغيرهاي پيش

تواند واريانس  ميمستبدانهدهد كه فرزندپروي بين نشان ميضرايب رگرسيون متغيرهاي پيش   
با ) B=19/0 (ستبدانهضريب تاثير فرزندپروري م. يين كنددار تبصورت معني را بهسردرگمهويت 

تغييرات مربوط به متغير % 99دهد كه فرزندپروري مقتدرانه با اطمينان  نشان ميtتوجه به آماره 
 تواندمستبدانه مي فرزندپروريكند؛ يعني افزايش شيوه بيني ميسبك هويت اطالعاتي را پيش

  .شوديباعث افزايش سبك هويت اطالعاتي م
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  فرزندپروري يهاوهيش تحليل واريانس رگرسيون گرايش به مشاغل ابزاري از روي .4جدول 

 مجموع  
ميانگين   درجه آزادي  مجذورات

  داريمعني  Fمقدار  مجذورات

  093/0  3  279/0  رگرسيون
  252/0  186  795/46  باقيمانده
    189  074/47  مجموع

369/0  775/0  

  
  فرزندپروري يهاوهيشگرايش به مشاغل ابزاري از روي ضرايب رگرسيون . 5جدول 

  شاخص         
  متغير

ضريب استانداره 
 )B(نشده 

خطاي 
  استاندارد

ضرايب استاندارد 
 )Beta( شده

  داريمعني  tمقدار 

  067/0  841/1  -  338/0  622/0  مقدار ثابت
  439/0  -775/0  -062/0  002/0  -002/0  مقتدرانه
  667/0  431/0  035/0  003/0  001/0  مستبدانه

  723/0  -355/0  -028/0  007/0  -002/0  سهل گيرانه
  

ي سهم هاي فرزندپروري در گرايش به مشاغل ابزاركدام از سبك هيچفوقبا توجه به نتايج 
  .و بايد به دنبال بررسي متغيرهاي تاثيرگذار ديگري بود اي نداشته استكنندهتعيين

باشد، لذا براي باشد كه معنادار نمي مي369/0ن دست آمده براي رگرسيو بهFمقدار 
   .داشتاي توان معادلهرگرسيون موردنظر نمي

       
   والدينفرزندپروري ي هاوهيش تحليل واريانس رگرسيون گرايش به مشاغل انساني از روي .6جدول 

  شاخص
  مدل
  

 مجموع
ميانگين   درجه آزادي  مجذورات

  معني داري  Fمقدار  مجذورات

  098/0  3  288/0  رگرسيون
  263/0  186  856/46  باقيمانده
    189  176/47  مجموع

381/0  716/0  
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  فرزندپروري ي هاوهيش ضرايب رگرسيون گرايش به مشاغل انساني از روي .7جدول 
  شاخص

  متغير
 دضريب استاندار

 )B(نشده 
خطاي 
  استاندارد

ضرايب استاندارد 
 )Beta(شده 

  داريمعني  tمقدار 

  265/0  118/1  -  331/0  378/0  ر ثابتمقدا
  439/0  775/0  062/0  002/0  002/0  مقتدرانه
  667/0  -431/0  -035/0  003/0  -001/0  مستبدانه

  723/0  355/0  028/0  007/0  002/0  گيرانهسهل
  

گيرانه  مقتدرانه، مستبدانه، و سهلفرزندپروريهاي ك از سبكي هيچدهدنتايج فوق نشان مي    
تواند داشته باشد بيني گرايش به سمت مشاغل انساني نوجوانان نمياي در پيش توجهسهم قابل

   .و بايد به دنبال بررسي متغيرهاي تاثيرگذار ديگري بود
  

  بحث 
و نوجوانان  تيهوهاي سبك، با فرزندپروري يهاوهيشهدف اين پژوهش بررسي ميزان رابطه     

برخي از هاي معناداري بين وهش نشان داد كه همبستگينتايج پژ. بودگرايش به مشاغل در آنان 
معنا كه بين شيوه بدين. هاي هويت وجود دارد با سبكفرزندپروري يهاوهيشهاي مولفه

يافته . داردوجود ي اطالعاتي همبستگي مثبت و معنادار تيسبك هو مقتدرانه با فرزندپروري
  . بودسبك هويتي سردرگم  ستبدانه با مفرزندپروريديگر، همبستگي مثبت و معنادار شيوه 
هاي سبكبيني هويت اطالعاتي از روي  پيشدر مورددر پاسخ به سوال اول پژوهش 

كه  نتايج نشان داد. از روش رگرسيون استفاده شد) گيرمقتدرانه، مستبدانه و سهل(فرزندپروري 
-اي در پيشل مالحظه مقتدرانه سهم قابفرزندپروري تنها سبك فرزندپروريهاي از ميان سبك

 درصد كسب هويت اطالعاتي نوجوانان را اين 38بيني كسب هويت اطالعاتي نوجوانان دارد و 
از سويي ديگر . باشدنمايد، درصدي كه بسيار قابل مالحظه ميشيوه تربيتي والدين تبيين مي

تي نوجوانان گيرانه نقش چنداني در تبيين هويت اطالعا مستبدانه و سهلفرزندپروريهاي سبك
 مقتدرانه بر فرزندپروريي كنندگي شيوهبينيتوجيه پيش دست آمده درضريب تبيين به. نداشت

دهد كه به احتمال قوي والديني كه درك درستي روي سبك هويت اطالعاتي نوجوانان نشان مي
ي ديگر به دهند و از سويها انجام مياز نوجوانان خود دارند، نظارت و كنترل دقيقي بر روي آن

تا در  كننددهند به نوجوانان خود كمك ميشكل مطلوبي پاسخ ميهاي آنان بهنيازها و درخواست
  . اطالعاتي باشند تيسبك هوراستاي كسب يك هويت موفق گام بردارند و بيشتر متمايل به 
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در ) گيرمقتدرانه، مستبدانه و سهل (فرزندپروري يهاوهيشپژوهش تعيين سهم  سوال دوم
حاكي از آن  به دست آمد نتايجي كه در اين زمينه. هنجاري نوجوانان بود تيسبك هوبيني پيش

است  گيرانه نتوانسته مقتدرانه، مستبدانه و سهلفرزندپروري يهاوهيشكدام يك از بود كه هيچ
اي در اين خوبي براي كسب هويت هنجاري نوجوانان باشد و سهم قابل مالحظه كنندهبينيپيش

  .رد نداردمو
-در پيش) گيرمقتدرانه، مستبدانه و سهل (فرزندپروري يهاوهيشسوال سوم به بررسي سهم 

نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد . اجتنابي نوجوانان پرداخت/ سردرگم تيسبك هوبيني 
گيرانه، فقط سبك فرزندپروري  مقتدرانه، مستبدانه و سهلفرزندپروري يهاوهيشكه از بين 

 عبارت ديگر، اينبه. كننده قوي براي كسب هويت سردرگم نوجوانان داردبينيمستبدانه پيش
 R2با توجه به . گيري نامطلوب هويت نوجوانان دارداي در شكلشيوه تربيتي سهم قابل مالحظه

سردرگم نوجوانان را / درصد از هويت اجتنابي19توان بيان داشت كه در حدود مي بدست آمده
اين يافته بدين معناست كه والديني كه در تربيت فرزندان خود . كندوه تربيتي توجيه مياين شي
كنند و از طرفي به نيازهاي عاطفي و رواني و با فشار استفاده مي هاي تحكمي، زورگويانه،از شيوه

گيري هويت سردرگم فرزندانشان نقش دهند به احتمال زياد در شكلنوجوانان خود پاسخ نمي
 فرزندپروريبا توجه به معادله رگرسيون به عمل آمده سبك . توانند داشته باشندي ميمهم

گيري نامطلوب هويت در نوجوانان دانست عنوان يك عامل مهم در شكلتوان بهمستبدانه را مي
باشد كه شيوه مستبدانه اين بيانگر اين مي. كنداي را در اين مساله ايفا ميكه سهم قابل توجه

 درصد 20تواند در حدود باشد كه به تنهايي ميمي  نوجوانانسردرگممل مهم در هويت يك عا
 .گيري نامطلوب هويت داشته باشدنقش در شكل

هاي  در سبكفرزندپروريهاي كنندگي شيوهبينيهاي پژوهش در ارتباط با توان پيشيافته
؛ خواجه 2004؛ برزونسكي، 2008اسميت و همكاران، (هايي چون يابي نوجوانان با پژوهشهويت

  .باشدهمسو مي) 1386پور و عطار، 
 در گرايش نوجوانان به مشاغل فرزندپروريهاي سواالت چهارم و پنجم پژوهش به سهم مولفه

  .ابزاري پرداخت
هاي فرزندپروري در گرايش به مشاغل كدام از سبكچبا توجه به نتايج به دست آمده هي

تواند هاي فرزندپروري والدين نمياي نداشته است يعني سبككنندهنابزاري و انساني سهم تعيي
-شايد سبك .آموزان داشته باشدتنهايي در تبيين گرايش به مشاغل ابزاري دانشاي بهسهم عمده

كه به سمت مشاغل آموزان تاثير داشته باشد، اما اين در گرايش به مشاغل دانشفرزندپروريهاي 
رسد عوامل ديگري عالوه بر نظر ميبه . تاثير وجود داشته باشد مشاهده نشدابزاري يا انساني اين
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نقش داشته يا عامل ) بندي رو از مشاغلتقسيم( هاي فرزندپروري در گرايش به مشاغلشيوه
بندي مشاغل صرفا به دو دسته ابزاري چنين طبقههم. تنهايي تاثير نداردهاي فرزندپروري بهشيوه

تري از گرايش به بندي وسيعبنابراين نياز به تقسيم. وديت ذاتي برخوردار باشدو انساني از محد
  .مشاغل نياز است

همسو ) 1387آبادي، به نقل از شفيع( 1964 هاي اين بخش از پژوهش با نظريه رو،يافته
هاست، بندي رو در مشاغلي كه گرايش اصلي بيشتر به سوي انسانبا توجه به طبقه. نيست

هاي دوستي و محبت و عشق و حمايت هايي با زمينهار خواهند كرد كه در خانوادهافرادي ك
هايي با روابط سرد و به دور اند و افرادي كه به مشاغل ابزاري گرايش دارند در خانوادهتربيت شده

در حقيقت، رو معتقد است كه شرايط تربيتي خانوادگي تاثير . انداز روابط صميمانه رشد كرده
هاي اين پژوهش اين  بر گرايش نوجوانان به سمت مشاغل ابزاري يا انساني دارد، كه يافتهبسزايي

  . كندنظريه را تاييد نمي
هاي عاطفي گرم آموزان با خانوادهدر پژوهشي نشان داد كه دانش) 1374(در اين راستا نجفي 

آموزان به يش دانشعاطفه تمايل و گراهاي خشك و بيتمايل به مشاغل انساني و در خانواده
مشاغل ابزاري است، اما به تفكيك ديده شد كه جو عاطفي خانواده تاثير معناداري بر گرايش به 

نظر به. باشدهاي اين پژوهش ميمشاغل نوجوانان پسر ندارد كه اين نتايج به نوعي همسو با يافته
جتماعي مشاغل بيش رسد براي پسران عوامل ديگري چون موقعيت شغلي، درآمد و منزلت امي

  . از جو عاطفي در انتخاب شغل برايشان اهميت داشته باشد
  

  منابع
). 1382ترجمه سيدمحمدي، يحيي،  (.)از نوجواني تا پايان زندگي(روان شناسي رشد  ).2001. ( برك، لورا 

  .ارسباران: تهران. جلد دوم
هاي هويت و بررسي  با سبكفرزندپروريي هامقايسه شيوه). 1386. ( خواجه پور، مهناز و عطار، حميدرضا 

. آموزان دختر و پسر پيش دانشگاهي نواحي چهارگانه آموزش و پرورش شهر شيرازها در دانشرابطه آن
  .197-178، )1 (8، مجله مطالعات تربيتي و روان شناسي

  . رشد: تهران. تخاب شغلهاي اناي و نظريهراهنمايي و مشاوره شغلي و حرفه). 1387. (شفيع آبادي، عبداهللا  
-بررسي رابطه جو عاطفي خانواده با گرايش به مشاغل و مقايسه آن در دانش). 1374. ( نجفي، غالمحسين 

نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم پايان. آموزان پسر و دختر دوره متوسطه نظام جديد استان بوشهر
  .تربيتي، دانشگاه تربيت معلم تهران

تاثير عملكرد كلي خانواده بر وضعيت هويت ). 1388. (حمد، فرزانه خو، مرجان و مولوي، حسينيارمحمديان، ا 
  .142-135، )2 (3 مجله علوم رفتاري،. دانش آموزان

  
www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  يابي و گرايش به مشاغل در نوجوانانهاي هويتبا سبكهاي فرزندپروي رابطه شيوه

1390 پاييز/8شماره /دوره سوم/فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني  
 

24

 Alizadeh, H., Applequist, K. F., & Coolidge, F.(2007). Parental self-confidence, parenting 
styles, and corporal punishment in families of ADHD children in Iran. Child Abuse & 
Neglect, 31, 567-572. 

  Berzonsky, M. D. (1989). Identity style: Conceptualization and measurement. Journal of 
Adolescent Research, 4,268-282. 

Berzonsky, M. D. (1990). Self- Construction over the life span: A process perspective on 
identity formation. Advances in Personal Construct Psychology, 1,155-186.   

Berzonsky, M. D. (1999). Identity status and hypothesis – testing strategies. Journal of 
Social Psychology, 239,784-789. 

Berzonsky, M. D. (2004). Identity style, parental authority, and identity  
Journal of Adolescent Research, 7, 140-155.  
Marcia, J. E. (1980). Identity in adolescence. In J. Adolescent (Eds.). Handbook of 

adolescent psychology. New York. Wiley. 
Smith, I., Koenluychx, S., Duriez, B., Berzoksky, M., & Goossents, L. (2008). Perceived 

parenting dimensions and identity styles: Exploring the socialization of adolescents 
processing of identity–relevant information. Journal of Adolescence, 31, 151- 164. 

Robinson, C. C., Mandelco, B., Olsen, S., & Hart, C. H. (2001). The Parenting Styles and 
Dimensions Questionnaire (PSDQ). In B. F. Perlmutter, J. Touliatos, & G. W. Holden 
(Eds.),Handbook of family measurement techniques: Vol. 3 Instruments & Index 
(pp.319-321). Thousand Oaks: Sage.  

Vignoli, E., Croity-Belz, S., Chapeland, V., Fillips, A., & Garcia, M. (2005). Career 
exploration in adolescents: The role of anxiety, attachment and parenting style. 
Journal of Vocational Behavior, 67, pp. 153 – 168. 

White, J. M.,Wampler, R. S., & Winn, K. I. (1998). The Identity Style Inventory: A 
revision with a sixth grade reading level (ISI-6G). Journal of Adolescent Research, 
13, 223-245. 

 

www.SID.ir

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

