
  

  

 در حرمت خودبا  ي هويتها و سبكادراك شده  يفرزندپروري ها هرابطه شيو

  ان دختر دبيرستانيآموز دانش

  

  4سجاد رضايي، 3دكتر موسي كافي، 2دكتر ايرج صالحي، 1فاطمه سندي

  28/4/1390پذيرش:    19/2/1390دريافت:

  

  چكيده

 هويـت در  يهـا  سـبك  و حرمـت خـود   ميـزان  ،ادراك شـده  ي فرزنـدپروري هـا  هشـيو ين ببررسي رابطه  پژوهش حاضر هدف از

ان آموز دانش زا نفر 375مقطعي از نوع همبستگي است و  -اين پژوهش يك مطالعه توصيفي است.آموزان دختر دبيرستاني  دانش

اي چنـد   خوشـه گيـري   نمونـه ش بـه رو  1388 -1389دو ناحيه آموزش و پرورش شهر رشت در سال تحصيلي  دبيرستاني از دختر

اسـميت  كـوپر  حرمـت خـود   ي هويت برزونسكي و ها ي بامريند، سبكفرزندپرور يها هي شيوها هبه پرسشنام واي انتخاب  مرحله

حرمـت خـود    ي هويـت بـا ميـزان   هـا  و سـبك  فرزنـدپروري  يهـا  هنشان داد بين شيو پاسخ دادند. نتايج تحليل واريانس يك راهه 

ي هـا  بكفرزنـدپروري و سـ  ي  ها هميان شيودار  معنيرابطه  ماتريس همبستگي نيز نشانگر .دار وجود دارد معني آموزان رابطه دانش

تغيـر شـيوه   كننـدگي بيشـتر م   بينـي  پـيش دهنـده توانـايي    نشانتحليل رگرسيون چندگانه گام به گام  ازي حاصل ها هيافت هويت بود.

ي قاطعانـه  فرزنـدپرور كه تحت شـيوه  آموزاني  دانشنتايج نشان داد  باشد. ميل ميان تمامي متغيرهاي مستقفرزندپروري قاطعانه در

ي هويت اطالعاتي و يا هنجاري هسـتند  ها آموزان داراي سبك دانشاغلب اين  باالتر وحرمت خود  داراي ميزاناند  هپرورش يافت

و سـبك هويـت سـردرگم/ اجتنـابي      تر پايينحرمت خود گيرانه داراي  سهلي مستبدانه و فرزندپرورآموزان تحت شيوه  دانشاما 

  هستند.

  آموز دانشدختران  ي هويت،ها سبك ،حرمت خود ي فرزندپروري،ها هشيو :ها كليدواژه

  

  

                                                 
  msandi.psy@gmail.com ي عمومي دانشگاه گيالن، نويسنده مسئولشناس روانكارشناسي ارشد  1
 ي دانشگاه گيالنشناس رواناستاديار گروه  2
 ي دانشگاه گيالنشناس رواندانشيار گروه  3
  ي عمومي شناس روانكارشناس ارشد  4

هاي  . رابطه شيوه)1391( سندي، فاطمه؛ صالحي، ايرج؛ كافي، موسي؛ رضايي، سجادمقاله:  نيبه ا استناد

  .آموزان دختر دبيرستاني هاي هويت با حرمت خود در دانش فرزندپروري ادراك شده و سبك

  .41-56  )،2( 2 ،شناسي باليني و مشاوره هاي روان پژوهش
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  مقدمه

گيري شخصيت  شكليكي از مهمترين عوامل تاثيرگذار در   ها آني فرزندپروري ها هوالدين و شيو

در ابعاد مختلفي توضيح داد، مانند پذيرش، محبت،  توان ميي فرزندپروري را ها هشيو فرزندان است.

).  549: 1380بودن، محدود كردن و پرتوقع بودن (ماسن و همكاران،  گرمي، انعطاف پذير كنترل، مهرباني،

 :ن را به سه سبك تقسيم كرده استي فرزندپروري والديها هشناس رشد، شيو روان)، 1991( 1بامريند ديانا

. والدين  4گير سهل  الگوي رفتاري -3  3الگوي رفتاري مستبد -2 2بخش اطمينانو  الگوي رفتاري قاطع -1

، والدين مستبد زيادكنترل  گرمي و امر تربيت كودك خود خش درب اطمينانداراي الگوي رفتاري قاطع و 

   نمايند. ميگرمي زياد اعمال  گيركنترل كم و سهلكم، والدين كنترل زياد وگرمي 

والدين بايد  .اي با يكديگر برقرار كنند تازهني والدين و فرزندان بايد بتوانند روابط در دوره نوجوا  

: 1380 ،( ماسن و همكاران  متناسب با سنش بشناسند و آن را تشويق كننداستقالل بتوانند نياز نوجوان را به 

كند.  ميش بريدن از وابستگي كودكي و كسب استقالل بزرگسالي تالدر جهت ). زيرا نوجوان  666

 دهد ميها سوق  ها و عبور از محدوديت جهت زيرپاگذاشتن ممنوعيت نوجوان را در ،جستجوي هويت

ي فرزندپروري ها هشيو ،نشان داده شدهلف هاي مخت پژوهش).  همانطور كه در  208: 1384،(وندرزندن

انگيزه جتماعي، خالقيت، پيشرفت تحصيلي، سازگاري ا ،هويت ،حرمت خودمتفاوت تاثير مختلفي بر 

6و گوسنز 5بيرس ؛1991 ،بامريند ( افراد دارد سالمت هيجاني و پيشرفت
 ،و همكاران باقرپور ؛ 2008، 

7؛ اسميت1386
و برن  11؛ برن استين1987، 10؛ كني 2009 ،و همكاران 9ترنر ؛1990، 8؛ باردولوم 2007 ، 

   ).2007 ،استين

بي  از يك قضاوت شخصي در مورد با ارزش يا عبارت است حرمت خود )1981(12از نظر كوپراسميت

حقيقت شخص ممكن است  در شود، ميظاهر نگرش فرد  كه در ،ودارزش بودن، قبولي يا عدم قبولي خ

بااليي  حرمت خودكه داراي اسميت معتقد است كودكاني  ببيند.كوپر بينند، ميطور كه مردم  آن را خود

آزادانه محيط را  و ترديد رها باشد و  اضطراب ودك ازكه ك كنند مي جوي فراهموالدينشان  ،هستند

                                                 
1 Diana Baumrind 
2 Authoritative 
3 Authoritarian 
4 Permissive 
5 Beyers 
6 Goossens 
7 Smith 
8 Bartholomew 
9 Turner 
10 Kenny 
11 Bornstein 
12 Coopersmith 
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سته و شاي يكه افراد كنند ميتشويق  دكان را كوو پذيرند مي اختالف نظر را و والدين استقالل اين بكاود،

در  .كودكان نقش مهمي دارند حرمت خودگيري  شكلاسميت والدين در  كوپرنظر پذير شوند. از مسئوليت

 حرمت خودفرزندان و  -رابطه با والدينرد  )210 :2008(  2ماجامدارو 1نداپژوهشي كه توسط بوال

بودن در رابطه بين نوجوان و پدر و نشان داد كه وجود رابطه و كيفيت درگير  نتايج  ،وجوانان انجام شدن

ن مورد تاثير والدي پژوهش ديگري كه در در .دار و مثبت دارد معني رابطه نوجوانان حرمت خود مادر با 

شد، نتايج  انجام ) 408: 2008( 4و كوين 3فرزندان توسط لوك حرمت خود دهنده بر پرورش گر و حمايت

فرزندانشان  حرمت خوددر بهبودي و افزايش  مهميدهنده نقش  پرورشگر و  نشان داد والدين حمايت

خود در رابطه  گر حرمت  واسطه) درمورد نقش 236: 2008ي پژوهش ويسينك و همكاران (ها هيافت .دارند

اكثر نوجوانان اقليت قومي كه به گونه موثري به  ،نشان داد بين هويت قومي و مشكالت رفتاري نوجوانان

داراي حرمت خود باالتري بودند و در نتيجه  ،كردند ميهويت قومي خود متعهد بودند و آن را تصديق 

  دادند. ميي از مشكالت رفتاري را نشان تر سطح پايين

: 1992( 5برزونسكيترين وظايف دوران نوجواني كسب هويت است.  يكي از مهم  يكسونار نظر از

6گيري هويت را ارائه داد كه شامل سه سبك اطالعاتي شكلالگويي فرآيندي از  ،) 772
و  7هنجاري ، 

باز بودن نسبت به اطالعات جديد  ،سبك هويت اطالعاتي مستلزم اكتشاف فعال شود. مي 8سردرگم/اجتنابي

معيارها و انتظارات  ،گيري است. سبك هويت هنجاري بيشتر بر احكام تصميمارزيابي اطالعات قبل از  و

كند و سبك هويت سردرگم/اجتنابي به  ميگيري تكيه  تصميماشخاص مهم به ويژه والدين يا اجتماع براي 

   شود. مي  تي مشخصگيري ناسازگار و اجتناب از مسائل هوي تصميمراهبردهاي  ،وسيله خودآگاهي محدود

زمينه  در چوب تجربيات بين شخصي و بيشترگيري هويت در چار شكلاريكسون  بر طبق نظر

هاي زيادي ديدگاه اريكسون در زمينه تاثير خانواده  ). پژوهش32: 1968،اريكسوندهد ( ميخانوادگي رخ  

در پژوهش خود  ،) 55: 2004 ( 10و يونيس 9كند. ريس مييد گيري هويت نوجوان را تأئ شكلو والدين در 

دريافتند مسائلي چون شكست در هويت به طور كلي يا فقدان وضوح در مورد خود، ممكن است ناشي از 

كه در  ،)151: 2008( در پژوهش اسميت  و همكاران. اثرات بافتي چون روابط با والدين و دوستان باشد

                                                 
1 Bulanda 
2 Majumdar 
3 Luke 
4 Coyne 
5 Berzonsky 
6 Information 
7 Normative 
8 Diffuse/Avoidant  
9 Reis 
10 Younis 
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هاي هويت  شناختي ) و سبك و كنترل روان مورد ابعاد فرزندپروري ادراك شده (حمايت، كنترل رفتاري

نتايج نشان  ،تعدادي از نوجوانان انجام شد پيرامونبرزونسكي (اطالعاتي، هنجاري و سردرگم/ اجتنابي) 

داد سبك اطالعاتي به گونه مثبت به وسيله حمايت والدين و نيز برخالف انتظار به وسيله كنترل 

بيني شد و  پيشبه گونه مثبت به وسيله حمايت و كنترل رفتاري بيني شد. سبك هنجاري  پيش شناختي  روان

با كنترل رفتاري مادر شناختي و به گونه منفي  سردرگم/ اجتنابي به گونه مثبت به وسيله كنترل روانك سب

   .بيني شد پيش

وري ي فرزندپرها هتوجه به مباني نظري عنوان شده در ابتداي بحث در رابطه با اهميت عملكرد و شيو با

ي فرزندپروري والدين با پيامدهاي مثبت  و منفي بي شمار  براي ها هتوان استنباط كرد كه شيو ميوالدين 

گيري  هويت و حرمت  شكلتواند در چگونگي  ميفرزندان همراه است و نوع ارتباط والدين و نوجوان  

پرسش گويي به اين  وهش پاسخخود نوجوان تاثير مطلوب و يا  نامطلوب داشته باشد. لذا هدف كلي اين پژ

هاي هويت در نوجوان رابطه  سبكي مختلف فرزندپروري با ميزان حرمت خود و ها هاست كه آيا شيو

  دارد. 

   

  پژوهش روش

و هويت در  حرمت خودي فرزندپروري، ها هبا توجه به اينكه هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه شيو 

  مقطعي از نوع همبستگي است. -يفيان است، اين پژوهش يك مطالعه توصآموز دانش

  

  جامعه آماري و نمونه تحقيق 

در نواحي يك و  ان دختر دبيرستاني مشغول به تحصيلآموز دانشجامعه آماري پژوهش را جمعيت  

. در انتخاب نمونه دهند ميتشكيل  1388 -1389شهرستان رشت در سال  تحصيلي   دو آموزش و پرورش

آموزش و  ناحيه دين صورت كه از دوب ،اي استفاده شد مرحلهاي چند  خوشهگيري  نمونهروش مورد نظر از

 دخترانه دبيرستان 2دولتي و  دخترانه دبيرستان 4به تصادف انتخاب و از اين ناحيه   ناحيه  يك پرورش

پايه تحصيلي يك كالس به تصادف  از هر ها آنغيردولتي به تصادف انتخاب گرديد و با مراجعه به 

ظور كه به من،شدند نفر به عنوان نمونه   375)، 1970( 2و مورگان 1با توجه به جدول كريسي . شدانتخاب 

پرسشنامه  375 ها هبين اين پرسشنام از  گيري به عمل آمد. نمونهنفر   450پيشگيري از افت سيستماتيك از

له قرار داشتند و سا 14-17ان در محدوده سني آموز دانشاين آماري قرار گرفت.  تحليل مورد تجزيه و

                                                 
1 Krejci  
2 Morgan 
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  رشته تحصيلي در اين مقطع درنظر گرفته نشده است.

  

  ابزارهاي پژوهش

  پرسشنامه شيوه فرزندپروري بامريند -1

توسط  1374بر اساس نظريه وي ساخته و در سال  1991اين پرسشنامه توسط بامريند در سال  

به شيوه فرزندپروري ه آن گوي 10باشد كه  ميگويه  30شامل  به فارسي ترجمه شد و اسفندياري

 فرزندپروري مستبدانه تعلق دارد. گويه نيز به شيوه 10گويه به شيوه فرزندپروري قاطعانه و  10گيرانه و سهل

مخالف  موافق تا كامال اين پرسشنامه به شكل مقياس ليكرت است و در مقابل هر سوال پيوستاري از كامال

ضريب  )1374( اسفندياري شوند. در پژوهش ميگذاري  نمره 4 تا 0ازبه ترتيب  ها هگيرد. اين گزين ميقرار 

به  73/0، و براي شيوه قاطع و اطمينان بخش  77/0 مستبدانه، براي شيوه  69/0گيرانه  سهلپايايي براي شيوه 

. در پژوهش حاضر نيز ضريب همساني دروني با استفاده از آلفاي كرونباخ براي شيوه قاطع و دست آمد

  بدست آمد. 81/0گيرانه  سهلو براي شيوه  82/0، براي شيوه مستبدانه 83/0بخش  ناطمينا

  كوپر اسميت حرمت خودپرسشنامه -2

توسط دادستان به فارسي  1377در سال  شد و ساخته 1967اين پرسشنامه توسط كوپر اسميت در سال   

آن از ماده  8بلي و خير است و  باشد كه داراي پاسخ ميماده  58اين پرسشنامه داراي  ترجمه شده است.

اجتماعي،  حرمت خودكلي،  حرمت خودخرده مقياس  4ماده آن به  50سنج هستند. در مجموع  دروغ

 1و  0گذاري اين مقياس به شكل  نمرهتحصيلي مربوط هستند. شيوه  حرمت خودخانوادگي و  حرمت خود

خواهد بود. ضريب آلفاي  50كثر نمره و حدا 0اي كه يك فرد ممكن است اخذ كند  نمرهاست و حداقل 

 85/0و  97/0)، به ترتيب  1380نژاد ( رحيميكرونباخ و ميزان پايايي بازآزمايي اين پرسشنامه در پژوهش 

  محاسبه گرديد.  90/0بدست آمده است. در پژوهش حاضر آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه برابر با 

  1(ISI)پرسشنامه سبك هويت برزونسكي  -3

عبارت خبري است كه براي سبك  40) ساخته شد و داراي  1992پرسشنامه توسط برزونسكي (  اين 

سوال و براي  10سوال، سبك هويت سردرگم/ اجتنابي  9سوال، سبك هويت هنجاري 11هويت اطالعاتي 

 5بر اساس يك مقياس ليكرت  نظر گرفته شد. آزمودني با خواندن هر سوال سوال در 10مقياس تعهد نيز 

درسال   2كند. برزونسكي و ساليوان ميسوال مشخص   هربا  اي، ميزان موافقت يا مخالفت خود را  درجه

اند.  نمودههاي هويت پشنهاد  سبكبندي افراد در  طبقهرا براي  Z ، تبديل نمرات خام به نمره1992

                                                 
1  Identity Style Inventory 
2  Sullivan 
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رسد. اما بررسي ميانگين  ميمقياس، يك روش ساده به نظر  بندي افراد بر اساس باالترين نمره خام در طبقه

 دهدكه بيشتر افراد در ميي مختلف نشان ها ههاي سه سبك هويت ( با نمرات خام ) درنمون سوالپاسخ  

دهد.  ميعامل قوي پذيرش اجتماعي را نشان مسئله اين  .گيرند ميطبقه سبك اطالعاتي يا هنجاري قرار 

 باشد و ميهاي كاهش اين سوگيري  روشيكي از  ، Zبندي افراد بر حسب باالترين نمره  طبقهتوصيه به 

اين شيوه استفاده شده  پژوهش حاضر از دهد كه در ميطبقه سردرگم/ اجتنابي قرار  افراد بيشتري را در

  ).1383 ،(غضنفري است

) ضريب پايايي با استفاده از آلفاي كرونباخ براي سبك 1383در پژوهش آقاجاني و همكاران ( 

گزارش شده است.  76/0و تعهد  69/0، سبك  سردرگم/ اجتنابي 70/0بك هنجاري ، س 73/0اطالعاتي 

و براي  48/0، سبك هويت هنجاري 62/0در پژوهش حاضر آلفاي كرونباخ براي سبك هويت اطالعاتي 

ي ها هگوي پژوهش حاضر محاسبه شده است. الزم به ذكر است كه در 76/0سبك هويت سردرگم/ اجتنابي

هاي هويت برزونسكي مورد تحليل قرار نگرفت به دليل اينكه  سبكدر پرسشنامه  خرده مقياس تعهد

ي خرده ها ه)  نيز گوي1385پيش از اين در پژوهش  جوكار(  داند. ميبرزونسكي آن را يك سبك هويت  ن

  مقياس تعهد مورد تحليل قرار نگرفت.

  

  ها هروش تجزيه و تحليل داد

هاي توصيفي مانند ميانگين و انحراف معيار به كار  شاخص، ها هدر پژوهش حاضر براي توصيف داد 

، رگرسيون خطي گام  1هايي نظير تحليل واريانس يك راهه آزمونگرفته شد. در قسمت آمار استنباطي از 

  استفاده شده است.  3، ضريب همبستگي  پيرسون 2به گام

  

  ي تحقيقها هيافت

مورد ميانگين و انحراف  اطالعاتي در ،ها نيآزمودهاي توصيفي  شاخصبا در برداشتن  1جدول  

  دهد. ميان مدارس دولتي و غيردولتي ارائه آموز دانشاستاندارد گروه نمونه به تفكيك 

  

                                                 
1  ANOVA 
2 Stepwise  
3 Pearson Correlation Coefficient 
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ان  آموز دانش به تفكيك  حرمت خود هويت و  ي فرزندپروري،ها ههاي توصيفي متغيرهاي شيو شاخص: 1جدول

  مدارس دولتي وغيردولتي

  هاي آماري شاخص

  رهامتغي

  انحراف استاندارد  ميانگين  

  غيردولتي  دولتي  غيردولتي  دولتي

  14/7  20/7  53/28  62/27  قاطعانه     

  11/8  80/6  43/15  35/16  مستبدانه   هاي فرزندپروري شيوه

  61/7  99/6  26/17  16/ 36  سهل گيرانه   

  71/5  18/6  8/38  01/40  اطالعاتي   

  45/4  68/4  75/32  25/32  هنجاري   هاي هويت سبك

  40/7  16/6  12/26  85/24  سردرگم   

  71/8  93/7  29/34  32/ 58    حرمت خود

  

 براي بررسي ميزان حرمت خود در سه شيوه فرزندپروري نتايج تحليل واريانس يك راهه  2درجدول 

 داري بين مقادير حرمت خود از نظر اين سه شيوه فرزندپروري وجود دارد معنيكه تفاوت  نشانگر آن است

) 000/0 <P ،47/32 =Fها از آزمون تعقيبي شفه بهره گرفته شد. نتايج نشان  تعيين جايگاه تفاوت ). براي

ي قاطعانه وجود فرزندپرورداري به نفع سبك  معنيمستبدانه تفاوت  دادكه بين شيوه فرزندپروري قاطعانه و

داري به نفع سبك  معنيتفاوت  گيرانه سهل). همچنين بين سبك فرزندپروري قاطعانه و  P> 000/0دارد ( 

  ). 2). ( جدول  P> 000/0(  فرزندپروري قاطعانه بدست آمد

  متفاوتي فرزندپروري ها هان با شيوآموز دانش در : تحليل واريانس يك راهه مقياس حرمت خود2جدول 

  هاي آماري شاخص

  منابع واريانس

مجمـــــــوع  

  مجذورات

 Pدارمق    Fنسبت      ميانگين مجذورات  درجه آزادي 

  000/0     46/32     19/1796     2       39/3592     گروهي بينواريانس 

      32/55     372          20581     گروهي درونواريانس 

        374      39/24173  مجموع

  

ان در سه سبك  هويت  نتايج  تحليل واريانس يك راهه با آموز دانشبراي بررسي ميزان حرمت خود 

نظر اين سه  ي بين مقادير حرمت خود ازدار معنيكه تفاوت  نشان داد   3ول در جد Zتوجه به نمرات 

در بررسي تفاوت ميانگين مقادير حرمت خود ).  P  ،23/14  =F> 000/0سبك هويت وجود دارد ( 
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هاي هويت اطالعاتي، هنجاري و سردرگم/ اجتنابي در  سبكآزمون تعقيبي شفه مقايسه دوبه دو  براساس

شانگر آن بود كه سبك هويت اطالعاتي نسبت به سبك هويت سردرگم/ اجتنابي داراي ان نآموز دانش

). همينطور سبك هويت هنجاري نسبت به سبك  P> 002/0باشند  (  ميسطوح باالتري از حرمت خود 

)، اما بين سطوح  P> 000/0 1باشد (  ميهويت سردرگم/ اجتنابي داراي سطوح باالتري از حرمت خود  

  ). 3وجود نداشت ( جدول  دار معنيدر دو گروه اطالعاتي و هنجاري تفاوت  حرمت خود

  هويتهاي مختلف  سبك ان دارايآموز دانش در : تحليل واريانس يك راهه مقياس حرمت خود 3جدول 

  هاي آماري شاخص

  منابع واريانس

ــوع    مجمــــ

  مجذورات

درجــــــــــه   

  آزادي

ــانگين     ميــــــــــــ

  مجذورات

 Pمقدار      Fنسبت       

  000/0      22/14       84/858         2         68/1717     گروهي بينواريانس 

      36/60         372       71/22455  گروهي درونواريانس 

        374       39/24173  مجموع

  

ان آموز دانشي فرزندپروري ها ههاي هويت و شيو سبكبراي بررسي رابطه ميان  نتايج تحليل همبستگي

شود، بين شيوه فرزندپروري قاطعانه و سبك هويت  ميرائه شده است. همانطور كه مشاهده  ا 4در جدول 

 ) همبستگي مثبت و P    ،32/0  =r> 01/0) و سبك هويت هنجاري  (  P   ،30/0  =r> 01/0اطالعاتي ( 

اند،  افتهياني كه با شيوه فرزندپروري قاطعانه پرورش آموز دانشبه عبارت ديگر ؛ دارد وجود دار معني

اما بين  شيوه فرزندپروري  .اند كسب كردههنجاري  هاي هويت اطالعاتي و نمرات باالتري در مقياس سبك

)؛   P  ،11/0 -  =r>05/0منفي وجود دارد (  و دار معنيقاطعانه و سبك هويت سردرگم/ اجتنابي همبستگي 

ي در مقياس هويت تر نمرات پاييناند  هيافت اني كه با شيوه فرزندپروري قاطعانه پرورشآموز دانشبه عبارتي 

سردرگم/ اجتنابي دارند. بين شيوه فرزندپروري مستبدانه و سبك هويت سردرگم/ اجتنابي همبستگي مثبت 

 اني كه با شيوه فرزندپروريآموز دانشبدين معني كه )؛  P  ،23/0  =r> 05/0وجود دارد (  دار معنيو 

باالتري در مقياس سبك هويت سردرگم/ اجتنابي دارند اما بين شيوه  نمراتاند  همستبدانه پرورش يافت

  ي بدست نيامد.دار معنيفرزندپروري مستبدانه و سبك هويت اطالعاتي و هنجاري همبستگي 
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 ي هويت ها رزندپروري و سبكف ي ها همتغيرهاي شيو : ماتريس همبستگي پيرسون  بين 4جدول 

  6          5          4             3          2           1             ها خرده مقياس

             1           . شيوه فرزندپروري قاطعانه1

          1          -50/0**   . شيوه فرزندپروري مستبدانه2

        1          -22/0*   37/0**     گيرانه سهل. شيوه فرزندپروري 3

         1             06/0         01/0         30/0**     . سبك هويت اطالعاتي4

    1          50/0         09/0         -03/0      32/0**     . سبك هويت هنجاري5

  1           -03/0     -07/0      27/0**   23/0**   -11/0*      . سبك هويت سردرگم6

*P < 0/05   
**P<o/o1 

ي سه گانه ها راساس سبكبيني كننده سطوح عزت نفس ب پيشين عوامل تر براي تعيين قوي 

رگرسيون چندمتغيري گام به گام اجرا شد. نتايج اين تحليل شامل  ،هويت و نوع مدرسه فرزندپروري

داري در جدول  معنيو سطح t مقدير  ،) βضريب بتا ( ،) SEخطاي استاندارد برآورد (  )R²( ضريب تعيين

 ارائه شده است. 5

  بيني ميزان حرمت خود پيشبه گام براي : تحليل رگرسيون چند متغيري گام 5جدول

  ها شاخص  متغيرها

  تولرانس                        β                          t                           sigضريب  متغيرهاي منتخب

  فرزندپروري قاطعانه

  هويت هنجاري

  فرزندپروري مستبدانه

  هويت سردرگم

23/0                        85/3                       0001/0                      656/0  

22/0                        15/4                       0001/0                      873/0  

17/0-                    90/2-                       004/0                       702/0  

10/0-                     10/2-                       036/0                       947/0  

 Beta  In متغيرهاي حذف شده

  فرزندپروري سهل گيرانه

  هويت اطالعاتي

  نوع مدرسه

006/0                     104/0                       917/0  

048/0                      851/0                       396/0  

070/0                      453/1                        147/0  

 خالصه مدل                                   

   SE= 12/7            R²= 235/0        

     
  F= 66/25             P< 0001/0      

                               
= حرمت خود                                26/0 79/1 +(قاطعانه)  -(هنجاري)

 
 19/0(مستبدانه )  - 84/0(  سردرگم)  

 

  

به ترتيب  ،گام چهارمن چند متغيري گام به گام درگردد رگرسيو ميجدول مالحظه همانطوركه در

سبك هويت  ،فرزندپروري مستبدانه شيوه ،سبك هويت هنجاري ،انهفرزندپروري قاطع شيوه چهارمتغير
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ان انتخاب كرده آموز دانشسطوح حرمت خود  بيني پيشسردرگم را به عنوان متغيرهاي منتخب براي 

اين در نمايد. ميحرمت خود را تبيين  درصد واريانس مشترك نتايج 5/23متغير به تنهايي  اين چهار است.

 000/0 1(دار بود  معنيهنجاري مثبت و و سبك هويت  ،فرزندپروري قاطعانه شيوهمورد ضريب بتا براي 

<P دانه و سبك هويت سردرگم منفي ظاهر )، در حالي كه ضريب بتا براي متغير سبك فرزندپروري مستب

پيرامون مدل نيز نشان داد كه با وجود ارتباط بين  ، 2با توجه به آماره تولرانس  1خطي همشد.  نتايج تحليل 

خطي بااليي نسبت به يكديگر ندارند. در اين مورد هرچه مقدار تولرانس بيشتر  هم ها آن ،بين پيشمتغيرهاي 

  ست.خطي كمتر ا همباشد ميزان 

  

  گيري نتيجه بحث و

ي فرزندپروران در سه شيوه آموز دانشاين پژوهش ميان حرمت خود  ي حاصل ازها هبراساس يافت

اند نسبت به  يافتهافرادي كه با شيوه فرزندپروري قاطعانه پرورش  و داري وجود دارد معنيمختلف تفاوت 

د باالتري هستند. نتيجه بدست آمده در گيرانه  داراي حرمت خو سهلي مستبدانه و فرزندپروري ها هشيو

هاي  پژوهشهاي انجام شده است و پيشينه موجود در  جهت با اغلب پژوهش پژوهش حاضر همسو و هم

دهد كه فرزندپروري قاطعانه به ايجاد حرمت خود، احساس مسئوليت، سالمت رواني،  ميمختلف نشان 

 ،كند ( باقرپور و همكاران ميفرزندان كمك  توانش اجتماعي، خودمختاري و رابطه نزديك و مثبت با

3؛ سانتراك2007 ،اسميت ؛2008، ؛ لوك و كوين2008، بوالندا و ماجامدار ؛1386
پژوهش  ). در1984 ، 

نشان داد كه نزديكي، كنترل و حمايت زياد والدين كه از  ها ه) ، يافت508: 2006(  5و واسوناي 4فليگر

 7و بنسون 6شود.  پاركر ميت منجر به حرمت خود باال در فرزندان ي قاطعانه اسفرزندپرورهاي  ويژگي

) در پژوهش خود نشان دادندكه ادراك صميميت و نزديكي با والدين همبستگي مثبت با 527: 2004(

شناختي نوجوانان هم شامل رشد  حرمت خود نوجوان دارد. بنابراين يك معيار مثبت از سالمتي روان

  م روابط نزديك با والدين است. احساس استقالل هويت و ه

اين والدين  .گو هستند والدين قاطع و مقتدر، گرم و با محبت، مسئول، داراي روحيه همكاري و پاسخ

كنند و براي نظرات و عقايد فرزندان خود هرچند  ميخودمختاري و استقالل فرزندان خود را تشويق 

، ها آنفرزندان و احترام گذاشتن به عقايد و نظرات  اند. توجه مثبت به قائلمخالف با نظر آنان، احترام 

                                                 
1 Co-linearity 
2 Tolerance 
3 Santrock 
4 Pfliger 
5 Vazsonyi 
6 Parker 
7 Benson 
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تواند منجر به ايجاد  ميدرنظر گرفتن خودمختاري و استقالل و پرورش روحيه همكاري در فرزندان  

كفايت، خود ارزشي، ادراك شايستگي بيشتر و در نتيجه حرمت خود بيشتر در فرزندان والدين قاطع و 

  مقتدر شود.

داري بين مقادير حرمت خود در سه سبك هويت  معنيحاضر نشان داد تفاوت وهشپژ يها ههمچنين يافت

اني كه داراي سبك هويت اطالعاتي و آموز دانشاطالعاتي، هنجاري و سردرگم/ اجتنابي وجود دارد و 

اما  .هنجاري بودند نسبت به سبك هويت سردرگم/ اجتنابي داراي سطوح باالتري از حرمت خود بودند

ي به دست نيامد. دار معنيت اطالعاتي و سبك هويت هنجاري در ميزان حرمت خود تفاوت بين سبك هوي

هاي پيشين است.  به عنوان مثال، در  از جهتي متفاوت با پژوهش نتايج پژوهش حاضر از جهتي مشابه و

ك افراد داراي سبك هويت اطالعاتي نسبت به افراد داراي سب) 567: 1997و همكاران (  1پژوهش نورمي

و همكاران   2اليكس  پژوهشهويت هنجاري داراي نمرات باالتري در حرمت خود بودند. اگرچه در 

اما با سبك هويت اطالعاتي  ،با سبك هويت هنجاري داشته ي دار معني) حرمت خود رابطه 1108: 2007(

ي ها ابطه با سبك) در ر1021: 2007(  4و پيتمن 3داري نداشته است. نتايج پژوهشي كه فيليپس معني رابطه

نشان داد نوجوانان سردرگم/  به انجام رساندند،ان دبيرستاني آموز دانششناختي در  هويت و سالمت روان

اظهار نااميدي بيشتر و  . اين دسته از نوجواناني داشتندتر بين بودند و حرمت خود پايين اجتنابي كمتر خوش

و نتايج  ها هويت اطالعاتي يا هنجاري داشتند. يافتنگرش خودتقصيري باالتري نسبت به نوجوانان داراي ه

اين زمينه نشان دهنده اين است كه رابطه بين حرمت خود و  هاي مختلف در ناهماهنگ در پژوهش

به عنوان مثال ، ؛ اين ممكن است بخشي وابسته به طبيعت عزت  نفس باشد ي هويت پيچيده است وها سبك

) ممكن است با سبك  ها آني شخصي و رضايت از ها يي شخصي حرمت خود (يعني ويژگها هجنب

ي ها بيشتر بر ويژگي  هنجاري  اما افراد داراي هويت. اطالعاتي نسبت به سبك هنجاري بيشتر مرتبط باشد

بنابراين  .كنند ميي شخصي تاكيد ها نسبت به ويژگي  ي اجتماعي و هنجاره )ها بين شخصي (يعني نقش

ي شخصي حرمت خود تكيه كنند و در مقابل بر حرمت خود نشأت ها هبكمتر بر جن ها آنممكن است 

  ).1148: 2009 ، 6و كرپلمن 5كنند (اريجيت ميگرفته از روابط بين شخصي تكيه 

ي ها هبيني كننده سطوح حرمت خود بر اساس شيو پيشين عوامل تر براي تعيين قوينتايج اين پژوهش 

بيني كننده ميزان حرمت خود بين تمامي  پيشين عامل  تر ي هويت نشان داد قويها ي و سبكفرزندپرور

                                                 
1 Nurmi 
2 Luyckx 
3 Phillips 
4 Pittman 
5 Eryigit 
6 Kerpelman 
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پروري قاطعانه و ت. درمرحله دوم مجموع شيوه فرزندي قاطعانه اسفرزندپرورمتغيرهاي مستقل، شيوه 

ي مستبدانه و در فرزندپرورسبك هويت هنجاري داراي باالترين ميزان حرمت خود هستند. در مرحله سوم 

اني آموز دانشرگم/ اجتنابي به متغيرهاي مراحل اول و دوم اضافه شدند و مرحله چهارم سبك هويت سرد

و داراي سبك هويت سردرگم/ اجتنابي هستند داراي اند  هي مستبدانه پرورش يافتفرزندپروركه با شيوه 

بين  پيشين عامل تر در تبيين اين يافته كه شيوه فرزندپروري قاطعانه قوي كمترين ميزان حرمت خود هستند.

خانواده محيطي است كه افراد از بدو تولد در آن  توان گفت ميان است آموز دانشدر  حرمت خودميزان 

ترين عوامل تاثيرگذار بر شخصيت فرزندان  پذيرند. خانواده يكي از مهم ميكنند و از آن تاثير  ميزندگي 

ال فرزندان نقش بسزايي گيري رفتار و اعم شكلي كه متاثر از خانواده است در فرزندپروراست و شيوه 

ي قاطعانه به دليل توجه مثبت و احترام به فرزندان همينطور در نظر گرفتن فرزندپروري ها هدارد. شيو

باالتر در فرزندان  حرمت خود خودمختاري واستقالل آنان منجر به ايجاد احساس كفايت ، خود ارزشي و 

  شود. مي

ي هويت است. بين  ها ي و سبكفرزندپروري ها هر بين شيودا معنيي اين پژوهش رابطه ها هديگر يافت از

همينطور . دار وجود دارد معني اي ي هويت اطالعاتي و هنجاري رابطهها پروري قاطعانه و سبكشيوه فرزند

به دست  دار معنيگيرانه با سبك هويت سردرگم/ اجتنابي رابطه  سهلي مستبدانه و فرزندپروري ها هبين شيو

جهتي متفاوت با پژوهش حاضر است.  هاي انجام شده دراين زمينه ازجهتي مشابه و از شآمد. نتايج پژوه

گيري  شكل بر نقش مهم افراد اطراف نوجوان در شناسايي، حمايت و بنابراين در 1968اريكسون در سال 

ران بح مورد رابطه بين كارايي خانواده و هويت نوجوان تأكيد دارد. نتايج پژوهش نجفي و همكاران در

هويت، بيانگر نقش و اهميت تاثيركارايي خانواده بر بحران هويت در نوجوان است. نقش والدين و به تبع 

يابي نوجوان بسيار مهم است. والدين با دادن آگاهي و بينش به  هويتآن عملكرد خانواده، در ميزان 

تواند نوجوان را  ميشان به هر دليل، توانند آينده آنان را در اجتماع بيمه كنند و عملكرد نامطلوب مينوجوان 

گيري هويت  شكلرا در  ها آندچار سردرگمي و بحران كند. رفتارها و تعامالت درون خانواده ، پيشرفت 

 ). 24: 1385 ،دهد ( نجفي و همكاران ميتحت تاثير قرار 

نشان داد  ي هويتها ي فرزندپروري وسبكها هدررابطه با شيو )218: 2004نتايج پژوهش برزونسكي (

با سبك هويت  دار وجود دارد و نوجوانان معني اي هي هويت رابطها سبك ي وفرزندپروري ها هبين شيو

دراين راستا برزونسكي دريافت  والدينشان را به عنوان مقتدر و با ارتباطات باز معرفي كردند. ،اطالعاتي

و همكاران  1وهش ديگري آدامزپژ در طلب و مستبد مرتبط است. قدرت سبك هويت هنجاري با والدين

                                                 
1 Adams 
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ي ها هدريافتند، بين سبك هويتي سردرگم/ اجتنابي با شيو ) همسان با پژوهش حاضر63: 2005(

وجود دارد و سبك هويت هنجاري به طور مثبت با شيوه يدار معنيرابطه  رگي سهلي مستبد و فرزندپرور

اعضا و قوانين  يك از ي هرها مسئوليت و ها كه نقشيي ها هدرخانواد ي قاطعانه مرتبط است.فرزندپرور

 ،محكم و عاطفي بين اعضاي خانواده وجود نداردمناسب نيست و پيوند  واده روشن ومحيط خان حاكم بر

  هويت  توانند مياعضاي آن ن و  آوردبه اجرا دربه طور صحيح  تواند كاركردهاي خود را  ميخانواده ن

ي مستبدانه و فرزندپروري ها هشيوتوان بيان كرد كه در ميا ين راستادر. منسجمي داشته باشند ثابت و

اعضاي آن  و مناسبي بين والدين و فرزندان وجود ندارد طبيعتا  محكم،گيرانه كه رابطه منسجم سهل

شوند (نجفي و  مييابي  هويت توانند هويت ثابت و منسجمي كسب كنند و دچار سردرگمي در مين

  ).24: 1385 ،همكاران 

يي مواجه بوده است؛ از جمله عدم همكاري ها با محدوديت ها ساير پژوهشنيز مانند  هشپژواين 

ان آموز دانشتوسط  ها همسئولين برخي مدارس بخصوص مدارس غير دولتي، كه تمايلي به تكميل پرسشنام

ن دخترا در موردتنها  پژوهش حاضر همچنين .شدند ميگر حاضر به همكاري  پژوهش نداشتند و به اصرار

شود موضوع  ميمحدوديت دارد، پيشنهاد  آموز دانشانجام شده و در تعميم نتايج به پسران  آموز دانش

  ي پسران اجرا شود تا امكان مقايسه بين دو جنس فراهم گردد.ها هپژوهش حاضر در نمون

           تحت شيوه  افرادي كه  ،گيري كرد نتيجه  توان ميپژوهش حاضر  ي ها هه طوركلي از يافتب

گيرانه پرورش  سهلنسبت  به افرادي كه تحت شيوه مستبدانه يا اند  هي قاطعانه پرورش يافتفرزندپرور

ي والدين با فرزندپروري  ها هحرمت خود هستند. همينطور رابطه شيو داراي سطوح باالتري ازاند  هيافت

وهش حاضر نيز نشان داد ي مختلف اثبات شده است. نتايج پژها ي هويت نوجوانان، در پژوهشها سبك

داراي سبك هويت اند  هگيرانه پرورش يافت سهلي مستبدانه و يا فرزندپرورهاي  افرادي كه با  شيوه

داراي سبك هويت اطالعاتي و يا اند  هي قاطعانه پرورش يافتفرزندپرورسردرگم و افرادي كه تحت شيوه 

ان حرمت خود نتايج پژوهش حاضر نشان داد ي هويت و ميزها هنجاري هستند. در بررسي رابطه ميان سبك

افراد داراي سبك هويت اطالعاتي و يا هنجاري نسبت به افراد داراي سبك هويت سردرگم، داراي سطوح 

  باالتري از حرمت خود هستند.
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