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 چکیده
هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل علی رفتار محیطزیستی بر اساس

هاي پردازش هویت  اي سبک هاي فرزندپروري والدین و نقش واسطههشیو
هاي دخترانه شهر داراب است. بدین منظور  از آموزان دبیرستاندر دانش

آموز دختر مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل در دانش 13480بین  
اي نسبی، تعداد  گیري طبقهدر شهر داراب با روش نمونه 94 -95سال 
گیري آموز به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهاي اندازهدانش 375

 نامه سبک)، پرسش1965نامه فرزندپروري شیفر (سششامل پر
نامه رفتار محیطزیستی و پرسش) 1979هویت برزونسکی( پردازش
هاي آمار توصیفی و در این پژوهش از روشباشد. ) می1390امامقلی(

و تحلیل مسیر  به منظور آزمون فرضیات  همبستگیاستنباطی نظیر 
هاي فرزندپروري از داد که سبکشان پژوهش نهاي یافتهاستفاده گردید. 

اثر  هاي پردازش هویت بر رفتار محیطزیستی دارايطریق سبک
ترین تأثیر غیرمستقیم بر ترین تا کمباشد و بیشو معنادار می غیرمستقیم

تفاوت ، قاطعانه، بی مستبدانه ي رفتار محیطزیستی به ترتیب مربوط به شیوه
چنین هویت اي پردازش هویت است. همهگیرانه از طریق سبکو سهل

اطالعاتی و هنجاري بر رفتار محیطزیستی داراي اثر مستقیم و مثبت و 
اجتنابی بر رفتار محیطزیستی داراي اثر معنادار و منفی -هویت سردرگم

هاي فرزندپروري و هاي این پژوهش سبکباشد. بر اساس یافتهمی
ات رفتار محیطزیستی را تبیین درصد از تغییر 41هویت هاي پردازشسبک

 کنند. می

ي هاهویت، شیوه هاي پردازش رفتار محیطزیستی، سبک: کلیديهايواژه
 .فرزندپروري

Abstract 
The aim of the present research is to offer a causal 
model of the environmental behavior based on 
parenting styles and interactive role of identity 
processing styles among high school girls in Darab. 
For this  purpose , among 13480  high school girls 
studying in grade 2 in 2015-2016  in Darab , about 
375 of  high school girls  were selected  as  the 
research sample  through  relatively stratified 
sampling. Measurement tools were Schiffer's 
parenting questionnaire (1965), Berzonsky's identity 
processing style questionnaire (1979) and 
Emamgholi's environental behavior questionnaire 
(2011). In this research descriptive and inductive 
statistical methods such as correlative and route 
analysis were used to analyze the hypotheses. The 
research findings showed that  the  parenting styles 
through identity processing styles had  an indirect 
and meaningful effect on the  environmental 
behavior, and the most to the least indirect effect on 
the environmental  behavior was related  to the 
dictatorial , decisive, indifferent, and neglectful 
parenting  respectively  through identity processing 
styles. Also, informational and normative identity 
had an indirect and positive effect and bewildered-
avoiding identity had a negative and meaningful 
effect on the environmental behavior. Based on the 
findings of this research, parenting styles and 
identity processing styles express 41% of changes in 
the environmental behavior. 

Keywords: Environmental Behavior, Identity 
Processing Styles, Parenting Styles. 
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 مقدمه 
 هايبررسیز مفاهیم نوینی است که امروزه درا زیستیمحیطرفتار 

مفهوم در  مدرن مطرح گردیده است. طرح این جوامع محیطزیستی
این   نقش    از اهمیت  حاکی محیطزیستییاري از رویکردهاي بس

 .)Emamgholi,2011:5(است طبیعی  در محیطرفتارها  
هاي  از کنش  اي ، مجموعهمحیطزیستی رفتارهاي ،  نظرمفهومی از     

زیست است که در یک طیف وسیع از افراد جامعه نسبت به محیط
براي رفتار نسبت به  هاي خاص ، تمایالت و آمادگی احساسات

 ).Aghili et al,.2009:237( شود زیست را شامل می محیط 
 مسائلهاي بسیار زیادي  تاریخ براي مدت  در طول     

 ائل مسشد؛ اما امروزه  نادیده انگاشته می محیطزیستی
قابل تفکیک  و غیر به دلیل وابستگی متقابل محیطزیستی

،  ، اقتصاد جمله فرهنگ انسانی از زیست با مباحث کالن محیط
هاي مادي و معنوي  توسعه و سیاست و بسیاري دیگر از جنبه

شناسان   جامعه گران از جمله  ، توجه بسیاري از پژوهش حیات انسان
 Esmaeili).   (2009:23,کرده است   جلب خود  را به

،  : بحران انرژي مانند محیطزیستی مسائلامروزه با افزایش    
یب منابع طبیعی و افزایش مواد زاید ناشی از توسعه اتالف و تخر

گران  ، اثر انسان بر محیط مورد توجه پژوهش نشینی و صنعتی شهر
معضالت را ناشی از بسیاري از اینآنها ؛ زیرا  گرفته است قرار 

 دانند رفتارهاي انسان می  مستقیم مستقیم و غیر پیامدهاي 
)Williams, 2002, quoted by Ferdowsi et 

al,.2007:15.( 
 محیطزیستی مسائلبا توجه به محرز شدن نقش انسان در    

 است. شده برخوردار امروزه مطالعه رفتار انسانی از اهمیت زیادي

شود که  در ادبیات نیمه قرن بیستم به بعد چنین مطرح می 
دست انسان به وجود آمده است،  که به محیطزیستیمشکالت 
کارگیري فناوري صرف، حل شوند و تغییر در  بهتوانند با  تماماً نمی

رفتار انسان مورد نیاز است و اهمیت این موضوع تا حدي است که 
از علوم محیطی و فیزیکی به  محیطزیستیسمت و سوي علوم 

 ,Mahbobi( سمت علوم رفتاري در حال تغییر و انتقال است

2009:58(. 
عنوان یکی از  ه، ب انسان محیطزیستیدر قرن حاضر رفتارهاي    

توجه   ، مورد  زیست ترین و تأثیرگذارترین عوامل بر محیط مهم

 قرار گرفته است.  محیطزیستیشناسان  از جامعه بسیاري  
تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله  محیطزیستیرفتارهاي    

سیاسی، اجتماعی، فردي و روان   اقتصادي،  عوامل فرهنگی،
) عوامل 2000( 1تحقیقات استرن بر اساس شناختی و غیره است.

دانش، مهارت، متغیرهاي   شامل   محیطزیستیمؤثر بر رفتار 
هاي عمومی، عادت به روش  ، انجام رفتار قابلیت شناختی جمعیت

ها)  ، باورها و ارزش عملکرد استاندارد و عوامل نگرشی (هنجارها
 محیطزیستیعمومی را براي نیت   باشد که این عوامل زمینه می

تواند تمامی رفتارهاي  هم به نوبه خود می  کند که آن فراهم می
 .تأثیر قرار دهد فرد را تحت محیطزیستی

شان عامل  زیست اطراف رفتار شهروندان در برخورد با محیط   
است و تنها تغییر در  محیطزیستیمهمی در کاهش مخاطرات 

 دهد.را کاهش  محیطزیستیاین مشکالت  تواند  می رفتار انسانی 
  ها، هنجارها و غیره است انگیزش  تأثیر تمایالت،  فتار افراد تحت ر      
)quoted by  Lagzian.2014:335 Smarkola,2008 ( و در

اجتماعی مؤثر بر رفتارهاي   و فردي  عوامل این راستا شناسایی 
 Mokhtari Malek(ضروري است  شهروندان محیطزیستی

abadi ,2014:1.( 
هاي مختلف  ثیر رفتار گروهأتحت ت محیطزیستیمسائل     

گیري  و عوامل زیادي از جمله هویت افراد در شکل اجتماعی است
هاي از گروه شخصیت و ایجاد این رفتار مؤثر هستند. یکی 

 بسیاري اهمیت از محیطزیستی مسائل با ارتباط در که اجتماعی 
 آموزانشدان خصوص به و آموزان دانش و نوجوانان برخوردارند،

 باشند. متوسطه می دوره
و بلوغ   گیري تفکر انتزاعی دوره نوجوانی از نظر درونی با شکل   

زند که  می رقم  نوجوان  در زندگی   را  شود، فصل جدیدي شروع می
 ).Rahmanpur 2010:2 , (  یابی قرار دارد در مرکز آن هویت

  هاي ینهاز زم ،  فردي هاي  نوجوان و هویتش عالوه بر جنبه
) نیز تأثیر  اجتماعی(مثل تعامالت بین اعضاي خانواده و همساالن

 دوره در هویت گیري شکل بر خانواده تأثیر بررسی پذیرد. امروزه می
هاي  است. روش قرارگرفته شناسان روان توجه مورد نوجوانی

که   هستند مهمی از این زمینه اجتماعی فرزندپروري والدین بخش 

1-Struan 



 1395 پاییز اول،، شماره پنجم فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، سال
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تجربه   در آن خود را    زندگی  هاي  فردي و انتقال  رشد نوجوان 
 Bronfenbrenner quoted by)  1986 , (130:  کند می

Khabaz , 2010 .(ترین بخش از محیط  جا که خانواده مهم  از آن
کردن کودکان  ترین عامل اجتماعی دلیل قوي کودك است به همین

ت و ، خصوصیا دادن به شخصیت شود که در شکل می  تلقی
ها و  . نگرش)Sandy, 2010:2(  ها نقش کلیدي دارد انگیزه

اعتقادات و رفتارهاي والدین که در قالب الگوي خانوادگی یا 
عامل بسیار مهمی در  ،  کند هاي فرزندپروري نمود پیدا می شیوه

تکوین شخصیت و تثبیت خصوصیات اخالقی فرزندان و هویت 
 ,Kargar Shuli & Paknejad(  شود محسوب می

2003:170.( 
هاي فرزندپروري که والدین اتخاذ  به گفته برنستاین شیوه     

هاي خود  تا توانایی کنند اهمیت زیادي در باورهاي فرزندان دارد  می
  ). Bornstein, 2008:498(را بشناسند 

هاي خاصی را در تربیت فردي و اجتماعی  شیوه  هر خانواده     
هاي  برد که از آن به عنوان سبک کار می فرزندان خویش به

که والدین کدام نوع از انواع  این شود و  فرزندپروري یاد می
هاي مختلف فرزندپروري را در خانواده اتخاذ کنند، تأثیر  سبک

 گذارد.  مهمی بر ابعاد مختلف زندگی فرد می
شناس آمریکایی از جمله کسانی است که  )روان1965( 1شیفر     

شماري انجام  هاي بی هاي فرزندپروري پژوهش وهدر رابطه با شی
ماهه  3تا  1داده است. او بر اساس مشاهداتی که از تعامل کودکان 

با مادرشان انجام داد، چهار الگوي فرزندپروري را براساس دو بعد 
گیري در مقابل  (سهل  آزادي و کنترل یعنی  رفتار والدین 

 طرد) ارائه نمود مقابل  در     (پذیرش گرمی  – سردي  ) و گیري سخت
)Khajehpur ,2005:34.( 

(گرمی): که شامل حمایت و پرورش عاطفه مثبت بین  الف)پذیرش 
والدین و کودك است. ب)کنترل: شامل آن دسته از رفتارهاي 

: کنند مانند والدین است که رفتار کودك خود را هدایت می
 Mehrabi,2004(کننده بازدارنده یا تسهیل – راهنمایی و کنترل

 quoted by Hoseininasab. 2007:28.( 
چهارگونه سبک تربیتی  - محبت و کنترل -بر اساس این دو بعد   

1.Shaffer 

 اند از : توان توصیف کرد که عبارت را در والدین می
والدین  .4 ؛ گیر سهل والدین.3؛ مستبد والدین.2    ؛قاطع  والدین. 1

به نیازهاي فرزندان توجه تفاوت. والدین قاطع در عین حال که  بی
پردازند و قواعد و  دارند به بیان انتظارات و توقعات خویش می

، پذیراي  نمایند. والدین مستبد مقرراتی را در منزل اعمال می
نیازهاي فرزندان نیستند؛ اما بر اطاعت از قوانین تأکید دارند. 

گیر برعکس والدین مستبد هستند؛ بدین معنی که  والدین سهل
تفاوت در هر  . والدین بی کنند بت زیاد و مهار کمی را اعمال میمح

کنند. بدین معنا که نه  توجهی می دو بعد محبت و کنترل بی
ها نظارت دارند  پذیراي نیازهاي فرزندان هستند و نه بر رفتار آن

 (Fooladchang et al,.2010:6). 
ندان خود هاي مختلفی در برخورد با فرز ها از شیوه خانواده     

هاي  موارد خود نیز از شیوه نمایند که در بسیاري از  استفاده می
کار برده شده و پیامدهاي آن از جمله تأثیر زیاد آن بر هویت و  به

 شخصیت فرزندان بی اطالع هستند.
دهی به شخصیت  هاي فرزندپروري، شکل هدف همه سبک     

که براي بررسی  با توجه به الزاماتی. روانی و هویت نوجوان است
آن با رشد هویت وجود دارد و توسط برخی   سیستم خانواده و رابطه

 ) Allison & Sabbatelli 1988:3,(محققان بیان شده است
که در  شان و روابطی که روابط نوجوانان با والدین بررسی این

کل، تا چه اندازه بر رشد   کنند به عنوان یک خانواده تجربه می
 & Adams( توجه است  جالب گذارد،  ثیر می تأ آنهاهویت 

Shawn, 2014:79.(     
هویت، سازمان دادن یک خود درونی شامل  2از نظر مارسیا     

ها و تاریخچه  ، سیستم باورها، آرزوها و عقاید ، مهارت ساخت خود
&Ansari(فردي، که در واقع نتیجه یک بحران است، می باشد

Oskooee,2001quoted by Mohammadi, 2008:41.( 
نگرش افراد و نقش اجتماعی و  عبارتی هویت شامل هنجارها،به 

کند که  می  ادراك وي از آن است که به معناي یک چارچوب عمل
هدف و تجارب شخصی و گفتگو درباره معنا، فرد به منظور تفسیر 

Erikson,1968(کند خود از آن استفاده می  گیري زندگی جهت
quoted by Berzonsky,2005:130.( 

2. Marcia 
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  بین نزدیکی بسیار  ارتباط   )1988(نظر برزونسکی  همچنین در     
که فرد درباره رفتار چگونه فکر  وضعیت هویتی هر فرد و این

 Streittmeter,1993quoted by(دارد کند، وجود  می

Keshavarzi rshadi,2009:44.(  
هاي پردازش هویت براي توصیف  ) از سبک1994( برزونسکی     

. او  چگونگی پردازش اطالعات مربوط به هویت استفاده کرده است
هاي  گیري ، بازتابی از جهت هاي هویت بر این باور است که سبک

پردازش اطالعات هستند و نوجوان هنگام ساختن هویت خود و 
بر  . کند استفاده می آنهاها و باورها از  متعهد شدن نسبت به ارزش

برد که  این اساس بروزنسکی از سه نوع سبک هویت نام می
-سبک سردرگم ،  هنجاري سبک اطالعاتی، سبک"اند از : عبارت

 .(Fooladchang ,2010 :4) "اجتنابی
است،   "اطالعات محور" آنهاافرادي که سبک پردازش      

، جستجوگر و ارزیاب هستند و در مورد مفاهیم خود  افرادي فعال
اند و به طور  هاي مربوط به خود گشاده و نسبت به آگاهی شکاك

دهی هویت خود  مداوم در پی کسب اطالعات مناسب جهت شکل
گیري  به پردازش و ارزیابی اطالعات قبل از تصمیم آنهاباشند.  می
پردازند. این افراد به طور عمده خوداندیش هستند؛ بدین معنا  می

کنند.  اعتقادات خود اقدام می که به طور مستمر به بازبینی مجدد
شناس و گیري محتاط بوده و داراي تفکري باز، وظیفه در تصمیم
 Berzonsky & Kuk ,2005 quoted by(باشند جدي می

Keshavarzi Arshadi,2009:45.( 
پذیرند که مورد  هایی را میارزش " سبک هنجاري" افراد داراي     

هاي پذیرفته شده،  در قبال ارزش . این افراد قبول افراد معتبر است
احساس تعهد باالیی دارند و به طور معمول تمایلی به دریافت 

نیاز زیادي به هاي خود ندارند. این افراد  ارزش اطالعات مغایر با
در سبک  دهند. ساختار ذهنی و ارزشی آماده از خود نشان می

ي این پذیرد. افراد دارا هاي مراجع قدرت را میهنجاري فرد ارزش
 هاي کاري و آموزشی مشخصی ناپذیرند و هدف ، انعطاف سبک

,Berzonsky &Kinney( شود دارند که از بیرون کنترل می

1995 quoted by Samani Fooladchang,2006(. 
اجتنابی برخوردارند، از  -که از سبک سردرگم  افرادي     

کنند این  اب میگیري هستند، اجتن هایی که مستلزم تصمیم  موقعیت
هاي شخصی بیزارند. این نوع  تصمیم و مسائلافراد از رویارویی با 

منفی  همبستگی، خودآگاهی و تالش شناختی  اندیشی سبک با خود
موقعیتی واکنش   هاي . در این سبک فرد همواره به درخواست دارد

گیري  ، در تصمیم . این گروه با تعلل و درنگ زیاد دهد نشان می
 Keshavarzi(شوند شخصی و هویتی مشخص می سائلمبراي 

Arshadi,2009:45.( 

هاي مختلف،  داشتن باورها و ارزشمختلف باهاي بنابراین هویت     
ها  توان گفت انسان  در کل می و رفتارهاي متفاوتی دارند. ها شخصیت

سري اصول  اي که دارند خود را ملزم به رعایت یک با هر نوع عقیده
حیات جامعه نیز  دانند؛ زیرا رمز موفقیت و ردي و اجتماعی میاخالقی ف

زیست  بندي به همین اصول است. امروزه بحرانی که براي محیط پاي
هاي  اخالقی ، نتیجه خارج شدن از این ارزش به وجود آمده است

حل  است. از اینرو براي بیرون آمدن از این بحران باید به دنبال یک راه
یرا فرد متمدن براي ادامه زندگی نیاز به اصول و عقالنی باشیم؛ ز

آن ادامه مسیر غیرممکن هاي اخالقی دارد و بدون  ارزش
  ).Shobeiri et al,.2014:84(است
جامعه مورد تحقیق، شهر داراب، در جنوب شرقی استان فارس      

و  مسائلقرار دارد که مانند بسیاري از مناطق دیگر کشور با اغلب 
از جمله کمبود آب، مصرف باالي انرژي و  یطزیستیمحمعضالت 

نین با وجود داشتن چزیست مواجه است.  هم هاي محیط آلودگی
تواند  هاي تاریخی و طبیعی بسیار زیاد این شهرستان که می جاذبه

موجب جذب گردشگر و به دنبال آن ایجاد منابع مالی براي مردم 
از طرف  یطزیستیمحآن شود، به دلیل بروز رفتارهاي نامناسب 

زدن پوشش  زباله در محیط، آتش  ریختن  مردم محلی و بومی (
گیاهی و تخریب منابع طبیعی و بناهاي تاریخی و...)، این 

مواجهه کرده است.  محیطزیستی  شهرستان را با مشکالت عدیده
ویژه دختران به  در این راستا نقش نوجوانان و جوانان این شهر به

توانند در تربیت فرزندان و در خانواده  ه که میعنوان مادران آیند
 مؤثر باشند، بسیار مهم است. 

شان  تغییر در رفتار مردم در برخورد با محیط زیست اطراف     
منطقه  محیطزیستیهاي  تواند باعث کاهش مخاطرات و بحران می

گردد. اگر فرزندانی پرورش یابند که داراي احساس تعهد باال و 
ي نسبت به خود و جامعه و محیط زیست باشند و پذیر مسئولیت

را بشناسند و به اهمیت و ضرورت حفاظت  محیطزیستیهاي   ارزش
توانند با انجام  از محیط زیست واقف باشند، به طور قطع می
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 محیطزیستیدر کاهش معضالت  محیطزیستیرفتارهاي صحیح 
هند. در مؤثر باشند و این رفتارها را به فرزندان خود نیز آموزش د

کند نقش مهمی در  هاي تربیتی که خانواده اتخاذ می این بین شیوه
بروز رفتارهاي مناسب و تثبیت خصوصیات اخالقی و شخصیتی در 

 نوجوانان و جوانان دارد.
تربیت فرزندان با توجه به نقش مؤثر و مهم والدین در بنابراین      

نقش هویت به  و با تأکید بر مختلففرزندپروري  و اتخاذ شیوه 
گیري شخصیت و تأثیر این  ساز در شکل عنوان یک عامل سرنوشت

بین این پژوهش سعی دارد ،  بر رفتارهاي فرزندانویژگی 
به عنوان  نوعی  محیطزیستیهاي فرزندپروري و رفتار  سبک

هاي پردازش هویت ارتباط و  خاص از رفتار با نقش میانجی سبک
کار بردن  ه والدین با شناخت و بهتا در نتیج  کند پیوند برقرار 

بتوانند با تثبیث و ایجاد یک هویت هاي مختلف فرزندپروري  شیوه
نقش شهروندي کنند  پذیرش موفق در فرزندان خود، آنان را آماده

پذیر، متعهد و دلسوز نسبت به دیگران، اجتماع  و افرادي مسئولیت
  شان پرورش دهند. زیست پیرامون و محیط

، محیطزیستیه تحقیقات زیادي در مورد رفتارهاي در گذشت   
هاي پردازش هویت به طور جداگانه  هاي فرزندپروري و سبک شیوه

 1لیر)، دانلپ و ون1977انجام شده است؛ به طور مثال ذکاوت (
 4)، شان و هولزر1979( 3)، باتل1979( 2)، دانلپ و کاتون1978(
)، 2003( 6و نولوز )، گرافتون1994( 5، فیالو و جکوبسن )1990(

)، به بررسی عوامل 2008) و صالحی (2005زنگنه و الکان ( پري
از جمله متغیرهاي جمعیت  محیطزیستیگذار بر رفتارهاي  تأثیر

شناختی (سن، جنس، طبقه اجتماعی، محل سکونت، وضیت تأهل، 
تعداد فرزندان و سن فرزندان)، گرایش سیاسی، ایدئولوژي سیاسی، 

و عقیده  دینی،  محیطزیستیها، آگاهی ملت تیمحیطزیسعملکرد 
(دورکیم، مارکس  شناسی کالسیک جامعه گذار  بنیان  اند.  سه پرداخته

 زیستی محیط به مباحث طور ضمنی خود بهآثار   و وبر) نیز در
 Woodgate & Redclift,1994quoted by( اندپرداخته  

Ememgholi,2011:7.( 

1. Ven liere     & Dulnap
2. Cotton
3. Buttel
4. Holzer   & Schahn
5. Jacobson   & Fialloo
6. Knowles   &  Grafton

اهمیت پژوهش در باب رفتار اخیر هاي دههتنها در اما عمالً   
 .است افزایش یافته محیطزیستی

  )، امامقلی1388)،  دانشورراد (1386ایران نیز فردوسی( در      
   مختاري  )،1392( همکارانو    صالحی  )،1389( کریمی  ،   )1390(

زاده  حاجی  ، )1393(  فرهمند  ،   )1388(  زاده اسمعیل  )، 1391(  آبادي  ملک
 محیطزیستیکدام عوامل مؤثر بر رفتارهاي  ) هر1393(  میمندي

و  محیطزیستیا آگاهی آنه  اند. قرار داده شهروندان را مورد بررسی
را متغیر مؤثري بر رفتارهاي   محیطزیستی مسائلشناخت 

دانند. محققان مذکور بر این باورند که افزایش  می محیطزیستی
 محیطزیستیهاي  تواند بر نگرش می محیطزیستیمی آگاهی عمو

به  افراد تأثیر گذاشته و نهایتاً منجر به رفتارهاي مسئوالنه نسبت 
    ).Salehi et al,. 2013:174(شود زیست  محیط

ند که عوامل مؤثر بر  ا بسیاري از محققان پیشین تالش کرده      
اند به چند  انستهرا شناسایی کنند و هر یک تو محیطزیستیرفتار 

بین اشاره کنند. از عوامل مؤثر بر رفتار، عوامل فردي و  متغیر پیش
اجتماعی است که از میان این عوامل تأثیر خانواده به عنوان اولین 

هاي پردازش  هاي تربیتی آنان و ایجاد سبک واحد اجتماعی و شیوه
مؤثر  محیطزیستیتواند در بروز رفتار مسئوالنه  هویت در افراد می

هاي پیشین تاکنون تأثیر این متغیرها بررسی  باشد، که در پژوهش
 نشده است.   

شناسان زیادي مانند: دارلینگ و  و روان  نین محققانچهم     
)، 1959اریکسون( )،2002( )،  استین1965( شیفر )، 1995( استرلینگ

در مورد تأثیر  )، 1378)،  مهرافروز (1983و مارتین ( کوبی  مک
هاي فرزندپروري بر رفتارهاي مختلف مانند عملکرد  یوهش

شناختی و  تحصیلی، مشکالت رفتاري کودکان و متغیرهاي روان
اند ولی هیچ کدام در مورد تأثیر  رفتاري دیگر مطالعاتی انجام داده

،  به عنوان نوعی خاص از رفتار محیطزیستیاین متغیر بر رفتار 
 اند.   تحقیقی انجام نداده

)، 2005طرفی محققانی از جمله: برزونسکی و کوك( از   
، حجازي و همکاران  )1378آقاسلطانی (  )،2006بولز ( و بیگلن

) و بسیاري دیگر از 1393)، برزو (1387گودرزیان( )، پاشا  و 1386( 
هاي مختلف  گران مطالعاتی در مورد تأثیر هویت بر رفتار پژوهش

در مورد تأثیر هویت بر رفتار اند ولی تاکنون تحقیقی  انجام داده
 به عنوان نوع خاصی از رفتار انجام نشده است. محیطزیستی



...اي  هاي فرزندپروري والدین و نقش واسطه بر اساس شیوه محیطزیستیرفتار  ارائه مدل علیمظلومیان و همکاران، 

کنون تحقیقی که  همچنین با توجه به بررسی تحقیقات گذشته تا 
این متغیرها را در قالب مدل، مورد آزمون قرار دهد، انجام نگرفته 
است؛ بنابراین پژوهش حاضر به دنبال آن است که مدلی را در 

 ارائه دهد. محیطزیستیتبیین رفتار 
  هامواد و روش

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردي است و از لحاظ نحوه
 -. در میان زیر (غیرآزمایشی) است ها توصیفی  گردآوري داده

براي انجام این  همبستگیهاي تحقیق توصیفی، طرح  مجموعه
جامعه آماري تحقیق حاضر شامل کلیه  پژوهش انتخاب شد.

هاي شهر  آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم دبیرستان انشد
  تعدادبود که  94-95داراب مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 

نفر) بر اساس جدول 13480آموزان (از میان نفر از دانش 375
 کرجسی و مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند.

بودن داراي  که شهر داراب به دلیل مهاجرپذیر با توجه به این     
هاي متفاوت است و از طرفی داراي  هاي مختلف با فرهنگ قومیت

شاهد،   مدارسی خاص در سطح شهر همانند (مدارس تیزهوشان ،
آموز  ورودي، دانش  هاي دولتی و...) است که با آزمون نمونه

آموزان در مدارس شهر یکسان نیست؛  پذیرند، توزیع دانش می
  گیريدر این پژوهش از روش نمونه گیري بنابراین براي نمونه

ها در تحقیق  آوري داده ابزارهاي جمع  اي نسبی استفاده شد.  طبقه
 هاي ذیل است: نامه نامه بود که شامل پرسش حاضر، پرسش

فرزندپروري والدین که توسط نقاشیان در  هاي  نامه شیوه پرسش .1
ده و ) تهیه و تنظیم گردی1965بر مبناي کار شیفر( 1358سال 

نامه بر اساس دو بعد محبت  این پرسش گویه است. 77شامل 
آزادي) تدوین شده است و  -(سردي و گرمی) و کنترل (کنترل

گذاري این  ي نمره شیوهباشد.  گزینه مثبت و منفی می 77شامل 
خیلی "اي لیکرت از دامنه  گزینه 5نامه بر اساس مقیاس  پرسش

هاي مثبت به ازاي  راي گویهباشد. ب می "موافقم تا خیلی مخالفم
 "خیلی مخالفم"و به ازاي پاسخ  5نمره  "خیلی موافقم"پاسخ 
هاي منفی برعکس عمل  شود و براي گزینه منظور می 1نمره 

نامه  پایایی این پرسش  این پژوهش به منظور محاسبه  در شود. می
نامه ضریب  کرونباخ استفاده شد و براي کل پرسش آلفاي از روش 

پایایی   ضریب  قاطع  آن شامل فرزندپروري  هاي  و مؤلفه 83/0یپایای
 به دست آمد.   80/0 تفاوت  و بی 84/0 گیر ، سهل81/0 مستبد ، 84/0
گویه است.  30شامل  ) که1992(نامه هویت بروزنسکی پرسش .2

آلفاي کرونباخ محاسبه شد و براي کل  ضرایب پایایی آن با روش
  هاي آن شامل سبک و مؤلفه  69/0نامه ضریب پایایی  پرسش

 71/0اجتنابی -و سردرگم 69/0هنجاري ، هویت 67/0 اطالعاتی
 مقیاس اي گزینه 5مقابل هر گویه یک طیف دست آمد. در  به

تا  1، نمره "اصالً به من شباهت ندارد"لیکرت قرار دارد و از گزینه 
  شود. را شامل می 5ي  نمره "کامالً شبیه من است"گزینه 

 28) که شامل 1390( نامه رفتار محیطزیستی امامقلی  پرسش .3
  کرونباخ  آلفاي گویه است. در این تحقیق ضریب پایایی آن با روش

نامه رفتارهاي محیطزیستی داراي شش  پرسش به دست آمد. 0/ 79
مؤلفه مصرف بهینه گاز، مصرف بهینه برق، مصرف بهینه آب، 

رد محیطزیستی، حفاظت از منابع استفاده از تولیدات داراي استاندا
در مقابل هر گویه باشد که طبیعی و استفاده از وسایل بازیافتی می

اي مقیاس لیکرت قرار دارد و از گزینه گزینه 5یک طیف 
شود. در  را شامل می 1نمره  "اصالً"تا گزینه 5نمره  "همیشه"

سؤال، آماده و در بین  145نامه واحدي حاوي  مجموع پرسش
 آموزان توزیع گردید. دانش

ها،  نامه هاي حاصل از اجراي پرسش تحلیل داده براي     
هاي آماري توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد،  شاخص

ترین نمره مورد استفاده  کجی و کشیدگی باالترین نمره و پایین
که در  هاي آمار استنباطی با توجه به این قرار گرفت و از شاخص

اي (میانجی)وجود داشت، براي  ، متغیرهاي واسطه پژوهش حاضر
بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرها از روش تحلیل مسیر 

روایی محتوایی    با استفاده از نرم افزار آماري لیزرل استفاده شد.
ابزار پژوهش با نظر اساتید راهنما و مشاور و صاحب نظران آموزش 

 مورد تأیید قرار گرفت.شناسی تربیتی  محیط زیست و روان
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 هاي آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش شاخص. 1جدول 

 ها یافته
هاي آمار توصیفی براي نمونۀ مورد  شاخص 1در جدول شماره 

گیري میانگین  براي اندازه ) آورده شده است. =375nبررسی (
هاي هر متغیر با هم جمع و بعد میانگین  االت مربوط به مؤلفهسؤ

شود  مشاهده می 1طور که در جدول شماره  همانگرفته شده است. 
با توجه به مقادیر بدست آمده کجی و کشیدگی براي متغیرهاي 

و توزیع تمامی متغیرها نرمال  + قرار دارد2و  -2پژوهش بین 
هاي پژوهش  توانیم جهت تجزیه و تحلیل یافته یاست، بنابراین م

که شیوه  از مدل تحلیل مسیر استفاده کنیم. ضمناً با توجه به این
اي لیکرت  گزینه 5گذاري ابزارهاي پژوهش بر اساس مقیاس  نمره

بوده است و بر این اساس حداقل و حداکثر  5تا  1و دامنه نمرات 
قرار  5تا  1به شده بین هاي محاس شود، میانگین نمرات تعدیل می

به  نیز   هاي هویت) زا (سبک از میان متغیرهاي درون گرفته است.
  )-48/0اجتنابی (   -سردرگم  هویت  )، 53/0اطالعاتی ( ترتیب هویت 

 همبستگیضریب  ترین ترین تا کم بیش   )34/0(هنجاري   و هویت
نیز از دارا هستند که هر سه این ضرایب  محیطزیستی را با رفتار

باشند و هویت اطالعاتی و  دار می معنا 01/0در سطح  نظر آماري
 همبستگیاجتنابی    -مثبت و هویت سردرگم همبستگیهنجاري 

 دارد. محیطزیستیمنفی با رفتار
مربوط به  همبستگیضمناً در این ماتریس کمترین ضریب      

) 06/0تفاوت و هویت اطالعاتی ( فرزندپروري بی  سبک رابطه بین 
باشد. عالوه بر این، باالترین  دار نمی است که از نظر آماري معنا

، مربوط به رابطه بین سبک هویت اطالعاتی و  همبستگیضریب 
 01/0) است که از نظر آماري در سطح 53/0(محیطزیستیرفتار 
 ).2(جدول شماره  باشد  دار می معنی
  قیم شیوهدهد اثر مست نشان می 3جدول شماره   هاي یافته     

آموزان برابر با  گیرانه بر هویت اطالعاتی دانش فرزندپروري سهل
و بر  -25/0آموزان برابر با  ، بر هویت هنجاري دانش -24/0

که هر سه در  24/0آموزان برابر با  اجتنابی دانش -هویت سردرگم
 دار است. معنا 01/0سطح 

 کشیدگی کجی استاندارد انحراف میانگین متغیر

 61/0 26/1 22/3 80/3 قاطعانه  شیوه

 79/1 08/1 79/4 87/2 گیر سهل  شیوه

 -64/0 -13/0 07/2 39/2 مستبدانه  شیوه

 -54/0 37/0 98/2 17/3 تفاوت بی  شیوه

 25/1 66/0 11/3 53/4 اطالعاتی هویت

 59/1 26/0 37/3 56/3 هنجاري هویت

 -36/1 -21/0 48/3 44/4 اجتنابی  -سردرگم

 42/0 -22/1 54/3 72/3 محیطزیستی رفتار
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 ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش.  2جدول 

اثر مستقیم شیوه فرزندپروري قاطعانه بر هویت اطالعاتی      
دار است و بر  معنی 01/0و در سطح  32/0آموزان برابر با  دانش

دار  معنا 05/0و در سطح  17/0آموزان برابر با  اري دانشهویت هنج
 .است

با این حال، اثر مستقیم شیوه فرزندپروري قاطعانه بر هویت      
دار  باشد که معنا می -10/0آموزان برابر با  اجتنابی دانش -سردرگم

،  3چنین با توجه به اطالعات مندرج در جدول شماره  نیست. هم
فرزندپروري مستبدانه بر هویت اطالعاتی شیوه    اثر مستقیم

دار است و بر  معنا 05/0و در سطح  -18/0برابر با آموزان  دانش
 -و بر هویت سردرگم 27/0آموزان برابر با  هویت هنجاري دانش

دار  معنا 01/0و  هر دو در سطح  39/0آموزان برابر با  اجتنابی دانش
بر هویت هنجاري  تفاوت اثر مستقیم شیوه فرزندپروري بی است.
اجتنابی  -بر هویت سردرگم و  -17/0آموزان برابر با  دانش
 دار است،  معنا05/0 که هر  دو  در سطح 23/0برابر با   آموزان دانش

اطالعاتی   تفاوت بر هویت بی فرزندپروري     با این وجود شیوه

 باشد.  دار نمی است که معنا -07/0آموزان برابر با  دانش
دهد که اثر  حاصل از این جدول نشان می  ین نتایجنهمچ     

آموزان  دانش اجتنابی -، هنجاري، سردرگم اطالعاتی هویت  مستقیم 
 -27/0،41/0،  46/0آنان به ترتیب با ضرایب محیطزیستیبر رفتار 

 ).3دار است (جدول شماره  معنا 01/0و همگی در سطح 
رمستقیم متغیر ضرایب اثرات غی برآورد 4در جدول شماره      

اثر  دهیم. بین بر متغیر مالك را مورد بررسی قرار می پیش
 محیطزیستیگیرانه والدین بر رفتار  غیرمستقیم سبک سهل

؛ اثر غیرمستقیم سبک مستبدانه  -24/0آموزان برابر با  دانش
؛ اثر  26/0آموزان برابر با  دانش محیطزیستیوالدین بر رفتار 

 محیطزیستیالدین بر رفتار غیرمستقیم سبک قاطعانه و
تفاوت والدین  مستقیم سبک بی و اثر غیر 21/0آموزان برابر با  دانش

همگی  در   -18/0برابر با  آموزان دانش محیطزیستیبر رفتار 
 ).4(جدول شماره  دار است معنا 01/0سطح 

 متغیرها
۱ ۲ ۳ ٦ ٥ ٤ ۷ ۸ 

 ۱ قاطعانه .1

گیر سهل .2  **- ۲۰/۰  ۱ 

-** مستبدانه .3 ۱٦/۰  **- ٤٤/۰  ۱ 

تفاوت بی .4  **- ۲۸/۰  ** ۲۲/۰  **- ۳٥/۰  ۱ 

-** اطالعاتی .5 ٤۱/۰  **- ۲۹/۰  **- ۲۳/۰  - ۰٦/۰  ۱ 

هنجاري هویت .6  ** ۲٤/۰  **- ۳۱/۰  ** ۳۳/۰  **- ۲۱/۰  ۱۰/۰  ۱ 

اجتنابی -سردرگم .7  *- ۱۳/۰  ** ۲۸/۰  ** ٤٦/۰  ** ۲٦/۰  **- ۲٥/۰  *- ۱۷/۰  ۱

محیطزیستی رفتار .8  * ۱٦/۰  * ۱۲/۰  **- ۱۹/۰  **- ۳۱/۰  ** ٥۳/۰  ** ۳٤/۰  **- ٤۸/۰  ۱ 
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برآورد ضرایب اثر مستقیم.3جدول  
  

    
 .برآورد ضرایب اثر غیرمستقیم4جدول

01/0 P < **     05/0 P <*

ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم، غیرمستقیم .5 جدول 
محیطزیستیو اثرات کل متغیرها بر رفتار 

متغیرها
 برآوردها

پارامتر 
استاندارد 

 شده

خطاي 
د استاندار
 برآورد

t 

 سبک اثرغیرمستقیم
 بر گیرانه سهل

 -88/4 03/0 -24/0** محیطزیستی رفتار

 سبک  غیرمستقیم اثر
 بر مستبدانه

 35/5 02/0 26/0** محیطزیستی رفتار

 سبک غیرمستقیم اثر
 بر قاطعانه

 42/3 02/0 21/0** محیطزیستی رفتار

 سبک غیرمستقیم اثر
 تفاوت بی

 -96/2 03/0 -18/0** محیطزیستی رفتار

پارامتر استاندارد 
 شده

خطاي 
استاندارد 

 برآورد
t 

 :بر گیرانه سهل سبک مستقیم اثر

 69/3 03/0 -24/0** اطالعاتی هویت

 -68/4 03/0 -25/0** هنجاري هویت

 07/4 03/0 24/0** اجتنابی -سردرگم هویت

 مستبدانه سبک مستقیم اثر
 بر:

 27/2 04/0 -18/0* اطالعاتی هویت

 33/4 03/0 27/0** هنجاري هویت

 29/6 04/0 39/0** اجتنابی -سردرگم هویت

 :بر قاطعانه سبک مستقیم اثر

 58/5 02/0 32/0** عاتیاطال هویت

 16/2 02/0 17/0* هنجاري هویت

 -ns 04/0 63/0 -10/0 اجتنابی -سردرگم هویت

 تفاوت بی سبک مستقیم اثر
 :بر

 ns 04/0 18/0 -07/0 اطالعاتی هویت

 32/2 03/0 -17/0* هنجاري هویت

 54/3 03/0 23/0** اجتنابی -سردرگم هویت

 اطالعاتی هویت مستقیم اثر
 :رب

 39/7 03/0 46/0** محیطزیستی رفتار

 هنجاري هویت مستقیم اثر
 :بر

 81/4 04/0 27/0** محیطزیستی رفتار

 -سردرگم هویت مستقیم اثر
 :بر اجتنابی

محیطزیستی رفتار **41/0- 04/0 75/6- 

        متغیرها
 برآوردها

اثرات 
 مستقیم

ات اثر
 غیرمستقیم

 اثرات کل

 رفتار روي به
 :از محیطزیستی
 21/0** 21/0** - قاطعانه فرزندپروري

 -24/0** -24/0** - گیر سهل فرزندپروري

 26/0** 26/0** - مستبدانه فرزندپروري
 بی فرزندپروري

 تفاوت
- **18/0- **18/0- 

 46/0** - 46/0** اطالعاتی هویت

 27/0** - 27/0** هنجاري هویت

 -سردرگم هویت
 اجتنابی

**41/0- - **41/0- 

01/0 P < **     05/0 P <*
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به منظور مقایسه اثرات مستقیم،  5در جدول شماره      
آموزان،  دانش محیطزیستیغیرمستقیم و کل متغیرها بر رفتار 

ب استاندارد شده اثرات مستقیم، اثرات غیرمستقیم و برآورد ضرای
گزارش شده است. نتایج  محیطزیستیاثرات کل متغیرها بر رفتار 

هاي فرزندپروري به عنوان  کدام از سبک دهد هیچ نشان می
  گیرانه، مستبدانه، قاطعانه (سبک سهل زاي پژوهش متغیرهاي برون

در   ر مستقیم نیستند.داراي اث محیطزیستیتفاوت) بر رفتار  و بی
زا شامل سبک  چهار بعد متغیر برون که اثر غیرمستقیم هر حالی
تفاوت بر  گیرانه، سبک مستبدانه ، سبک قاطعانه و سبک بی سهل
که  دار است  معنا 01/0از نظر آماري در سطح  محیطزیستیرفتار 

هاي پردازش هویت در میان  سبک اي متغیر  این امر نقش واسطه
آموزان را  دانش محیطزیستیفرزندپروري والدین و رفتار  هاي سبک

رابطه با واریانس تبیین شده در ).5دهد (جدول شماره  ن می نشا
د ان متغیرهاي پژوهش، متغیرهاي موجود در پژوهش حاضر توانسته

بیین نمایند. عالوه بر محیطی را تدرصد از واریانس رفتار زیست 41
هاي پردازش هویت  یعنی سبک زا، متغیرهاي دروناین، سایر
و  25، 28اجتنابی نیز به ترتیب  -هنجاري و سردرگم  اطالعاتی،

در رابطه کنند.  را تبیین می محیطزیستیدرصد از تغییرات رفتار  26
هاي نکویی برازش ، به علت  با برازش مدل، با توجه به مشخصه

برابر با ) df2x/(که نسبت کاي دو به درجه آزادي  این 

و مقدار جذر برآورد واریانس خطاي تقریب  3کمتر از  92/2
RMSEA  چنین کمتر است. هم 08/0از  052/0برابر با

، نکویی برازش 96/0برابر با  CFIهاي برازندگی تطبیقی شاخص
GFI  و تعدیل شده نکویی برازش  95/0برابر باAGFI  برابر با 

 بینی پیش مدل است، در نتیجه برازش 90/0همگی باالي  94/0
در ادامه، نمودار  باشد. می مطلوبی سطح در محیطزیستی رفتار

در حالت اعداد معناداري  محیطزیستیمسیر مدل برازش شده رفتار 
 .ارائه شده است

آموزان در حالت اعداد معناداري دانش محیطزیستیمدل برازش شده پیش بینی رفتار  .1شکل   

 شیوه هاي فرزندپروري

۶۲/۹  

۴۰/۰  

۳۳/۰  

 سهل گیر

 قاطع

 مستبد

تفاوتبی  

۵۸/۹  

۹۷/۴-  
۸۸/۷-  

۰۸/۷  

۹۰/۷-  

۹۳/۰  

۳۸/۰  

۶۹/۲  

۶۸/۴  
۰۷/۴  

۵۸/۵  

۱۶/۲  
۶۳/۰-  

۲۷/۲  

۳۳/۴  

۲۹/۶  

۱۸/۰  
۳۲/۲  

۵۴/۳  

هویتهاي پردازشسبک  

۰۸/۹  

۳۲/۱۰  

۴۰/۱۰  

۶۰/۱۲  

 هنجاري

 اطالعاتی

 اجتنابی

رفتار 
محیطز
 یستی

۳۹/۷  

۸۱/۴  

۷۵/۶-  
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 گیريبحث و نتیجه
دهد که شیوه فرزندپروري قاطعانه ایج پژوهش حاضر نشان مینت

بر هویت اطالعاتی و هنجاري اثر مستقیم و مثبت دارد ولی با 
باشد. با توجه به عدم اجتنابی معنادار نمی -هویت سردرگم

اجتنابی، -داري اثر مستقیم سبک قاطعانه بر هویت سردرگم معنا
در مورد اثر مستقیم      ها هیافت  این یافته حائز اهمیت است. این

سو  ي فرزندپروري قاطعانه بر هویت اطالعاتی و هنجاري هم شیوه
)، 1991( بامریند )،1985( کوپر و گراتوانت     هاي پژوهش تحقیق   نتایج  با  

   برزونسکی      ، )1996(    اشتنبرگ     )،1995( کینی  و  برزونسکی 
   ، )1389(  همکاران  و  فوالدچنگ   ،  )1386(     پور خواجه       ،  )2004(

االسالمی و  ، شیخ  )1391همکاران ( و   باباپور    ) ،1390(  آذرپیکان
در تبیین این یافته باید  باشد. می  )1393) و برزو (1387همکاران(

کنند، چون نسبت به  مقتدرانه استفاده می  گفت والدینی که از شیوه
کنند و با آنها صمیمی  و دلسوزي رفتار می فرزندان خود با محبت

هستند، به نیازهاي آنها توجه نموده و در کنار این محبت، با کنترل 
پذیرش و اطاعت  متوسط یا باال همراه با استدالل و منطق روحیه

ها  ها و نگرش نموده و او را با واقعیات و بینش  را در کودك تقویت
آگاهی، ابتدا به ارزیابی اطالعات نتیجه آنها با  سازند در آشنا می

کنند. بنابراین سبک هویت  می گیري پرداخته سپس تصمیم
گیرد و افرادي متعهد،  اطالعاتی و هنجاري در این افراد شکل می

شوند که نسبت به خود و دیگران و فعال، جستجوگر و مسئول می
در سبک  .کنند شان احساس مسئولیت زیادي می محیط اطراف

ها و عقایدشان با  گیري فراد تمایل دارند در تصمیمهنجاري ا
ها  نوا شوند و خود را با ارزش دستورات گروه مرجع و افراد مهم هم

و اهدافی متعهد می سازند که اغلب این تعهدسازي با کمک 
گیرد؛ بنابراین دور از انتظار والدین یا مراجع قدرت صورت می

مراجع قدرت در محیط نیست که محبت و گرمی والدین به عنوان 
نتایج پژوهش  خانواده اثر مثبتی بر سبک هنجاري داشته باشد.

)نشان داد که بعد فرزندپروري 1393) و برزو (1389( فوالدچنگ  
پردازش هویت  هاي بین مثبت و معنادار سبک پیش ، محبت

پردازش  منفی و معنادار سبک  بین اطالعاتی و هنجاري و پیش
که نتیجه این پژوهش با پژوهش حاضر   اجتنابی است-سردرگم

فرزندپروري قاطعانه بر   خوانی ندارد. در پژوهش حاضر اثر شیوه هم
اجتنابی معنادار نیست و این یافته جدیدي -سبک هویت سردرگم

شود. با توجه به این که در پژوهش  در این تحقیق محسوب می
رار برزو و فوالدچنگ هر دو جنس پسر و دختر مورد مطالعه ق

تر(شهر  آماري بزرگامعه از طرفی پژوهش در یک جاند و  گرفته
تر نسبت به شهر داراب انجام  شیراز) و با بافت فرهنگی متفاوت

تر  رسد جنسیت و فرهنگ و داشتن بافت سنتی شده، به نظر می
خوانی نتایج این پژوهش با نتایج پیشین  ممکن است علت عدم هم

هایی  کنند و ارزش موجود را حفظ می فرزندان ساختار هویتی  .باشد
نتیجه اتخاذ چنین  پذیرند که مورد قبول افراد معتبر است. را می
باشد. از طرفی چون این  ري در نوجوان میاسبک هنج ، بروز روشی
نظر  نزدیک، پایین و از روابط و پذیرش نظر ي فرزندپروري از شیوه

 والدین است و پایین ،دادن  نظر استقالل از و اجباري، باال  کنترل 
نیستند  شان پاسخگو فرزندان قبال در اما دارند؛ زیادي هاي خواسته

  به نظر اطاعت شود، چرا و   چون هایشان بدون فرمان دارند انتظار و
پایین،   نفس ، عزت رسد این کودکان از سطوح پایین تعهد می

لزم هایی که مست متغیر برخوردار باشند واز موقعیت  خودپنداره
کنند درنتیجه افرادي جستجوگر،  می گیري هستند، اجتناب  تصمیم

فعال و ارزیاب نخواهند بود و این امر منجر به ظهور سبک
 مستبد، همچنین چون والدین اطالعاتی در ایشان نخواهد شد. 

 کنترل براي هستند و خشک معیار کننده و داراي طرد و سرد
 کنند و چون می استفاده ترس ایجاد هاي شیوه از خود کودکان

دهند؛  توضیح را است قوانین این پشت که دلیلی توانند نمی
هستند و در  پذیر  و آسیب منزوي محتاط، کودکان این  ،  بنابراین

-تواند منجر به بروز سبک هویت سردرگم نتیجه این امر می
 اجتنابی در فرزندان گردد.

  ، )1384عطار ( و   پور اجهخو  )،2006برزونسکی، آدامز، کیتینگ (       
) 1393)، برزو(1390( ، آذرپیکان   )1389همکاران( و  فوالدچنگ 

مستبدانه با کنترل زیاد فرزندان سعی   والدین در شیوه باشد. می
هاي فرهنگی و  ا را در مسیري قرار دهند که از ارزشنهدارند آن

تأکید  اجتماعی فاصله نگیرند. آنها به شدت بر اطاعت از قوانین
دارند و مرتباً به امر و نهی کردن بدون استدالل و منطق 

پردازند بدون آنکه به نیازهاي فرزندان توجه نمایند، به همین  می
 استقالل ها قدرت انتخاب ندارند و از گیري دلیل کودکان در تصمیم

هاي به دست  یکی دیگر از یافته برخوردارند؛ بنابراین اندکی  رأي 
ي فرزندپروري مستبدانه بر  پژوهش اثر مستقیم شیوهآمده در این 
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اجتنابی  -هنجاري و هویت سردرگم اطالعاتی، هویت هویت
ها سبک فرزندپروري  اساس این یافته بر آموزان است.  دانش

اجتنابی رابطه مستقیم -مستبدانه با هویت هنجاري و سردرگم
منفی دارد. اطالعاتی رابطه معنادار و   معنادار و مثبت و با هویت

)، 1991بامریند (  هاي  پژوهش تحقیق   نتایج  با   سو  هم     ها این یافته
  )، اشتنبرگ 1995( کینی  و برزونسکی   )،1994و گالوتا ( آدامز 

هاي این پژوهش در ارتباط با اثر  یکی دیگر از یافته،  )1996(  
ی، هویت گیرانه بر هویت اطالعات سهل  فرزندپروري   مستقیم شیوه

اساس  آموزان است. بر اجتنابی دانش -سردرگم هنجاري و هویت  
گیرانه با هویت اطالعاتی و  ها سبک فرزندپروري سهل این یافته
اجتنابی رابطه – سردرگم  رابطه معنادار و منفی و با هویت هنجاري 

   تحقیق با نتایج   سو  هم ها  یافته این   معنادار و مثبت دارد.
)، 1999(  دارلینگ )، 1994( گالوتا   و آدامز  ي ها پژوهش

)، 1386پور( خواجه )، 2006( مکارانه  و آدامز ،  )2004( برزونسکی
باشد. در تبیین  ) می1393برزو ( و  )1389فوالدچنگ و همکاران (

بین  تواند پیش توان گفت نقش محبت به تنهایی نمی این یافته می
جاري باشد، الزم است که مثبتی براي هویت اطالعاتی و هن

والدین در کنار اینکه با فرزندان خود رابطه گرم و صمیمی دارند، 
براي رفتارهاي فرزندان خود معیارها و قوانینی را مشخص کنند و 

پراکندگی و  در کنار کنترل متوسط تا زیاد بر رفتار آنان، از 
 يسردرگمی هویت در فرزندان جلوگیري کنند و آنان را به افراد

توانند در  جستجوگر، متعهد با خودپنداره پویا تبدیل کنند که می
 گیري صحیح داشته باشند.  ها، تصمیم و موقعیت مسائلرویارویی با 

تفاوت با  هاي این پژوهش شیوه فرزندپروري بی بر اساس یافته     
اجتنابی اثر معنادار و مثبت دارد ولی با هویت -هویت سردرگم

اثر مستقیم شیوه فرزندپروري  ار و منفی دارد وهنجاري اثر معناد
که با  باشد دار نمی آموزان معنا تفاوت بر هویت اطالعاتی دانش بی

بر هویت  تفاوت بیداري اثر مستقیم سبک  توجه به عدم معنا
اطالعاتی، این یافته نیزحائز اهمیت است و یافته جدیدي در این 

  تحقیق  نتایج   با     سو هم      ها یافته  این شود.  تحقیق محسوب می
و  برزونسکی   ،  )1965) ،شیفر(1985( گراتوانت و کوپر  هاي پژوهش 
و  ماکوبی  ،   )2004( برزونسکی  ،  )1996(  اشتنبرگ  )، 1995( کینی 

و  ،  فوالدچنگ  )1384محمدي(    ،   )1386(  پور خواجه     ،  ) 2006( مارتین

)، 1391( و همکاران  ، باباپور )1390(  رپیکانآذ ،  )1389همکاران ( 
در تبیین نقش محبت و کنترل والدین در  باشد.  می  )1393( برزو
باید اظهار داشت که فرزندانی   هاي پردازش هویت، بینی سبک پیش

شوند و به لحاظ عاطفی با والدین خود  که از جانب والدین طرد می
هایی که  از موقعیت شوند و  فاصله دارند، دچار پراکندگی هویت می

تفاوت به  کنند. در سبک بی هستند، اجتناب می گیري تصمیم مستلزم
کم به همراه سردي، نه تنها دستیابی به  زیاد و کنترل آزادي  دلیل

، بلکه با هویت هنجاري هم  پذیر نیست هویت اطالعاتی امکان
هاي اجتماعی توانند با هنجار گونه افراد نمی رابطه منفی دارد و این

 سازگار باشند.
هاي  سبک و   پروري هاي فرزند در مورد بررسی اثر شیوه     

چون تاکنون تأثیر این دو  ، محیطزیستیهویت با رفتار   پردازش
 نتیجه ارتباط این انجام نشده است در محیطزیستیمتغیر با رفتار 

شیوه فرزندپروري و سبک پردازش هویت) با سایر  متغیر ( دو  
) تحقیق بیان محیطزیستیرفتارهاي نزدیک به متغیر مالك (رفتار 

 . شود که در تبیین نتایج مشخص است می
اطالعاتی و  هاي پژوهش حاکی از آن است که هویت یافته     

اجتنابی به -و هویت سردرگم   صورت مثبت و معنادار  هنجاري به
 زان اثر دارد.آمو دانش محیطزیستی رفتار   صورت منفی و معنادار بر

،  )1393میمندي (  زاده حاجی   هاي پژوهش  ها با نتایج یافته  این
  و  ، برزونسکی )1995(  شیفر و    سیگلمن  ، )1390( اسفندآباد   شمس 

-)، حجازي2006پچن(   ،  )2003( هانت و   )، بوید   2000 2005کوك (
سکري نژاد و ع فارسی -، حجازي )2009شهرآراي و همکاران ( 
باشد. در تبیین اثر مثبت  سو می هم  )1386شامیر ( ) ، سعادتی 1386(

چون   باید اظهار داشت که محیطزیستیرفتار   هویت اطالعاتی بر
اطالعات  هاي پردازش  گیري ، بازتابی از جهت هاي هویت سبک

هستند و نوجوان هنگام ساختن هویت خود و متعهد شدن نسبت به 
 را عمیقی مسئولیت  احساس کند ز آنها استفاده میها و باورها ا ارزش

هاي محکم عاطفی، توأم با آزادي  ، از پایه دارد در نتیجه همراه به
باشند که  پذیري قابل توجهی برخوردار می شخصی و مسئولیت

 آنان نیز نمود کند. محیطزیستیتواند در رفتار  می
بینی رفتار  در تبیین نقش مثبت سبک هویت هنجاري در پیش      

که والدین این افراد تأکید  توان گفت، از آن جایی می محیطزیستی
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پذیرند  هایی را می زیادي بر اطاعت از قوانین دارند، این افراد ارزش
  ، ه شد پذیرفته هاي  ارزش  و در قبال   است معتبر  افراد  که مورد قبول 

ها و عقاید را  ارزش،  خودکار  طور ها بهآن دارند.  باالیی تعهد  احساس
کنند. در نتیجه قوانین  پذیرند و درونی می بدون ارزیابی آگاهانه می

طریق افراد   زیست ممکن است از باره محیط و مقرراتی را که در
و مراجع ابالغ شود، پذیرفته و در قبال محیط زیست احساس  معتبر 

 کنند. افرادي که داراي یک هویت اجتماعی تعهد و مسئولیت می
   دارند. بهتري   رفتارهاي زیست  قوي هستند، در قبال محیط

بینی  اجتنابی در پیش-در تبیین نقش منفی سبک سردرگم     
هویت   نوجوانان برخوردار از سبک باید گفت محیطزیستیرفتار 

اجتنابی به طور قابل توجهی سطح پایینی از تعهد،  -سردرگم
هاي اجتماعی و  فعالیت احساس مسئولیت و مشارکت داوطلبانه در

توانند  ، نمی دهند در نتیجه وغیره را از خود نشان می محیطزیستی
 در قبال محیط زیست رفتارهاي مناسبی از خود نشان دهند. 

اثرات غیر  ، نتایجاز دیگر نتایج به دست آمده در این پژوهش     
زاي پژوهش(شیوه فرزندپروري مقتدرانه،  برون متغیرهاي   مستقیم
  باشد. می محیطزیستیرفتار تفاوت) بر  گیرانه و بی انه، سهلمستبد

فرزندپروري والدین بر  هاي  مستقیم سبک کنون اثر غیر اگر چه تا 
هاي پردازش  آموزان از طریق سبک دانش محیطزیستیرفتار 

ولی با توجه به اثر مستقیم  هویت مورد بررسی قرار نگرفته است، 
  ، نتایج سو  از یک هویت   پردازش هاي  سبک  بر  شیوه فرزندپروري 

   ، )1991)، بامریند (1985(  کوپر  و هاي گراتوانت  پژوهش تحقیق 
  آذرپیکان  )،1389( همکاران     و    فوالدچنگ   ، )1386(   پور خواجه

   مستقیم  اثر     و  )،1393(  ، برزو )1391همکاران (  ، باباپور و )1390(
 نتایج  ،  دیگر سوي   از  رفتار،  بر   هویت  دازش پر هاي  سبک

هانت  و   )، بوید 2000و2005کوك (  و برزونسکی   هاي پژوهش
همکاران   و  شهرآراي  -حجازي  )،2006)، بیگلن و بولز (2003(
،   )1393میمندي (  زاده حاجی  )،1390اسفندآباد ( )، شمس2009(

رفتار   والدین بر قاطعانه   فرزندپروري   سبک  مستقیم غیر  اثر   توان می
هاي پردازش هویت  از طریق سبک آموزان را  دانش محیطزیستی  

 تبیین نمود.
هاي  ها نشان داد که سبک قاطعانه والدین از طریق سبک یافته     

آموزان اثر غیرمستقیم و  دانش محیطزیستیپردازش هویت بر رفتار 

مقتدر  توان گفت که والدین میمثبت دارد. در تبیین این یافته 
ریزي  براي هدایت رفتار کودك خود، قوانین و رهنمودهایی را پی

کنند و در عین صمیمیت و دوستی و نظارت دقیق بر انجام  می
هاي فرزندشان، آنها را در کارهاي مختلف شریک کرده و با  فعالیت

را پذیري  ترغیب ایشان به اطاعت از قوانین، حس تعهد و مسئولیت
 با تا کند می کمک فرزندان به شیوه این کنند  در آنها تقویت می

شوند. افرادي که داراي یک  سازگار بهتر اجتماعی هنجارهاي
هویت اجتماعی قوي هستند، در قبال محیط زیست رفتارهاي 

زیست از خود  تري نسبت به محیط بهتري دارند و رفتارهاي مطلوب
هاي  سبک تدرانه والدین از طریق بنابراین سبک مق دهند.  نشان می

) و با توجه به ایجاد  پردازش هویت (اطالعاتی و بعضاً هنجاري
در نوجوانان بر رفتارهاي  پذیري زیاد  احساس تعهد باال و مسئولیت

گذارد و باعث بروز  مستقیم می آنان تأثیر مثبت و غیر محیطزیستی
 شود. در آنان می محیطزیستیرفتارهاي مثبت 

هاي پژوهش نشان داد که سبک فرزندپروري  همچنین یافته     
هاي پردازش هویت بر رفتار  مستبدانه والدین از طریق سبک

مثبت دارد. در تبیین  آموزان اثر غیرمستقیم و دانش محیطزیستی
توان گفت چون این نوع سبک باعث بروز هویت  این یافته می
رد قبول افراد هاي مو شود، نوجوان با پذیرش ارزش هنجاري می

معتبر که معموالً به شکل قوانین مختلف در جامعه وجود دارد، در 
ها و اطاعت از قوانین موجود احساس تعهد باالیی  قبال این ارزش

احترام  محیطزیستیدارند؛ بنابراین فرزندان این والدین، به قوانین 
 دهند.  مثبت از خود نشان می محیطزیستیگذاشته و رفتارهاي 

هاي پردازش هویت  گیرانه والدین از طریق سبک سبک سهل     
آموزان اثر غیرمستقیم و منفی دارد. در  دانش محیطزیستیبر رفتار 

گیر کنترل و  توان گفت چون والدین سهل تبیین این یافته می
، او را آزاد گذاشته و تأکیدي  نظارت اندکی بر اعمال نوجوان دارند

خودشان نیز معیارهاي اندکی براي  بر اطاعت از قوانین ندارند و
پردازند همین  کنند و کمتر به راهنمایی وي می فرزندان تعیین می

امر باعث پراکندگی هویت در نوجوان می گردد که به سبک 
در این شیوه به دلیل   . شود اجتنابی در وي منجر می -سردرگم

ست، نسبت ااینکه نوجوان فاقد سبک هویت اطالعاتی و هنجاري
از سطوح پایین تعهد و  توجه و ه قوانین و هنجارهاي اجتماعی بیب

شناسی برخوردار است و نسبت به  پذیري و عدم وظیفه مسئولیت
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اهمیت بوده و در نتیجه رفتارهاي  اجتماع و محیط اطراف خود بی
دهد و یا به طور  مثبت کمتري در قبال محیط زیست انجام می

 دارد.ن محیطزیستیکلی رفتارهاي مثبت 
مستقیم این پژوهش این است     یکی دیگر از نتایج اثرات غیر     

هاي پردازش هویت بر  تفاوت والدین از طریق سبک که سبک بی
در  آموزان اثر غیرمستقیم و منفی دارد. دانش محیطزیستیرفتار 

تفاوت در هر دو بعد  چون والدین بیتبیین این یافته باید گفت 
بنابراین نظارتی بر اعمال و    ،کنند هی میتوج محبت و کنترل بی

کارهاي آنها نیست تا نقاط ضعف و اشتباهات خود را بشناسند، 
در نتیجه  آموزد،  هاي گروهی را نمی اي از فعالیت نوجوان تجربه

ناپذیري و عدم تعهد را  از ضعف، مسئولیت فرزندان آنان، درجاتی 
  از یک  هیچ  به  تنداش تعهد  به رغبتی   دهند و چون نشان می

هاي مختلف ندارند، هیچ گونه مسئولیتی در قبال دیگران،  هویت
کنند و در نتیجه  اجتماع و محیط زیست پیرامون خود احساس نمی

 دهند. کمتري از خود نشان می محیطزیستیرفتار 
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