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چکیده

کها ای
هدف :هدف پژوهش حاضر مقایسه ش شیوهها ای فرزنددد پ ،هدش کاردا یرور    سبک ک
عمومی تصمیمگیری و گرایشهای شغلی در بین اس هاگشناد دیتا    مممیباشددد .روش :نمونه

تحقیق  021نفر از اساتید دانشگاه شهید بهشتی (  67نف هیاپ مولع ر     و  53نف )یناسنا مولع ر    
بودند که به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .دادهها ا همانشسرپ زا هدافتسا اب    

کها ای
شیوههای فرزندپروری ادراک شده اریندللل ( ) 1999 ،s-EMBUو پرسش همان سبک ک
عمومی تصمیمگیری اسکات و بروس ( )5 99 1 ،GDMSگردآوری شد .رش صخت هت صی   

اساتید نیز به عنوان گرایشهای شغلی آنها در نظر گرفته شد .دادههای جمع آوری شده با ا
استفاده از آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار) و روش تحلیل واریانس چند متغیره مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج :نتایج نشان داد که بین سبکها ای فرزن کاردا یرورپد
ش و هد

گراا ایشهااای ش وافت هورگ ود رد یلغ ت  نینچمه .دراد دوجو رادانعم  در زمینه   

          

سبکهای تصمیمگیری نیز بین دو گروه تفاوت معن دهاشم رادا ه .دش      ک تروص نیدب ههه هههه
شبینییی کنندههه معن رادا ییی
سبک فرزند پروری طرد شده و سبک تصمیمگیری عقالنی پی 
برای گرایشهای شغلی بود (  .)p>0/ 05بحث :با توجه به یافتهها ،شیوههای فرزند پ یرور

شها ای ش دارفا یلغ   
ادراک شده و سبکهای تصمیمگیری هردو از عوامل مرتبط اب گراای 
میباشند .بنابراین توجه به این دو متغی  هرواشم دنیارف رد تیمها زئاح ثحابم زا ر ش یلغ

     

میباشد .آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار) و روش تحلیل واریانس چند متغیره م درو

کهای فرزندپروری ادراک
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافتهها :نتایج نشان داد که بین سب 
ش و هد

گراا ایشهااای ش وافت هورگ ود رد یلغ ت  نینچمه .دراد دوجو رادانعم  در زمینه   

          

سبکهای تصمیمگیری نیز بین دو گروه تفاوت معن دهاشم رادا ه .دش      ک تروص نیدب ههه هههه
شبینییی کنندههه معن رادا ییی
سبک فرزند پروری طرد شده و سبک تصمیمگیری عقالنی پی 
برای گرایشهای شغلی بود (  .)p>0/ 05نتیجهگیری :با توجه به یافتهها ،شیوهها ای فرزند

شها ای ش یلغ
مگیری هردو از عوامل مرتبط با گرای 
پروری ادراک شده و سبکهای تصمی 
افراد میباشند .بنابراین توجه به این دو متغیر از مباحث حائز اهمیت در فرایند مشاوره شغلی
میباشد.

شهای شغلی
واژگان کلیدی :سبکهای تصمیمگیری؛ فرزند پروری ادراک شده؛ گرای 
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Abstract:
Objective: This study aimed to compare perceived style
of parenting, general styles of decision-making and
occupational tendencies in two groups of professors from
faculties of humanities and basic sciences of Shahid
Beheshti University. Method: The research sample is
constituted by 67 faculty members from basic sciences
(physics, chemistry, and mathematics) and 53 professors
from humanities who have been classified using random
sampling. The data was collected via perceived parenting
style questionnaire by Arrindell. (S-EMBU, 1999) and
general decision-making styles questionnaire developed
by Bruce and Scott (1995). Professors’ specialized major
was considered as their occupational tendency. The
collected data was analyzed using Pearson correlation
coefficient, multivariable regression, and variance
analysis. The collected data was analyzed using
descriptive statistics (mean, standard deviation) and
multivariate variance analysis. Results: The results
showed that there are significant relations between the
perceived styles of parenting and occupational tendencies.
Regarding decision-making styles, there was seen a
considerable difference between rational decision-making
style and occupational tendency such that this style was
more noticed among basic sciences faculty members. As
for other components, no significant difference was
observed. Conclusion: Hence, rational decision-making
style and rejected parenting are useful ways of predicting
one’s occupational tendency.
Keywords: decision-making styles, perceived parenting,
occupational
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مقدمه
اشتغال برای ادامه زندگی و بقای جامعه ضرورتی اجتنابناپذیر است .زندگی هر فرد از طریق کار کردن تأمین میشود و خودکفایی
هر کشور به میزان و نوع عملکرد شاغلین آن کشور بستگی دارد (شفیع آبادی .) 1389 ،از طرفی در عصری که مشخص یغت نآ ه ی تار   
سریع اقتصادی ،اجتماعی و فناوری به همراه تنوع و پیچیدگیهای روز افزون است ،بسیاری از شاغلین دائمًاًا با خواستهها ،مح ححیطها ا و
گروههای کاری گوناگون در تعامل میباشند (ساویکاس 2و همکاران .) 2009 ،این ش بجوم ،راک طیحم رد طیار     
درطول زندگی خود حرفههای متعددی را به محک آزمایش بگذارند (بایمن ،زاچر و فل مد ننن2 01 2 ،3؛ س ،ساکیوا

م ممیگ در ددد اف دار
 .) 006 2از ای ور ن

یکی از مباحث حائز اهمیت در زندگی هر فرد به ویژه مردان مسأله انتخاب شغل میباشد .انتخاب شغل فرایندی پیچیده و مبهم هدوب

ل را رفت را ی ی
ی
که برخی آن را آگاهانه و برخی نا آگاهانه میپندارنددد .گینز رب گگگ ،گینز مره ،ردناسکلا ،گرب ااا اااا ) 1951 ( 4انتخاببب شغل ل
ل قائلنددد .در ای تسار ن اا ااا پی اور ننن نظریههه
ی شغل ل
مگیری ی
یدانند و اهمیت فراوانی برای نقش فرد در فرایند انتخاب شغل و تصمی 
آگاهانه م 

خصیصه-عامل و همچنین سوپر ) 1957 (5نیز انتخاب شغل را فرایندی آگاهانه میدانند .اما به نظر فرویددد و پی اور ننن مکتببب روانک وا ییی

انتخاب شغل به صورت ناآگاهانه صورت میگیرد و انسان از عوامل این فرایند و نیروهایی که باعث تال ششش فرددد در جهتتت انتخاببب
یگردد ،آگاهی ندارد (شفیع آبادی .) 1389 ،آنا رو انتخاب شغل را منوط به روابط والدین با فرزند میداند .ای لماعت هویش ن    
شغل م 
والدین با فرزندان سبکهای فرزند پروری 6نامیده میشود (جاکو 7و همکاران .) 2011 ،همچنین در تعریف سبکها ای فرزن ورپ د ری   

ی ی یرورپ دنزرف ا     نامی هد م ممیشوددد
کها ای وا نیدل ی ی
آمده است که ساختاری که ماهیت روابط والد-کودک را منعکس میکند ،سبک ک
(استینبرگ ،لمبورن ،دارلینگ ،مونتس ،دورنباخ.) 1994 ،8

به عقیده رو در مشاغلی که گرایش اصلی به سوی انسانهاست افرادی کار خواهند کرد که در خانوادههایی با زمینهههها ای محبتتت و
دوستی و عشق و حمایت تربیت شده باشند ،در حالی که افرادی به مشاغل ابزاری گرایش دارند که در خانوادههایی با روابط سرد و
به دور از روابط صمیمانه رشد و پرورش یافتهاند (شفیع آبادی .) 1389 ،در این راستا نتایج پژوهش نجفی (  ) 1374حاکی از این است
ش دارنددد و آنها ایی کههه در جووو
ی گ یار ش ش
که نوجوانانی که در خانوادههایی با جو عاطفی گرم بزرگ شدهاند ،به سمت مشاغل انس نا ی ی
خانوادگی سرد رشد یافتهاند ،به سمت مشاغل ابزاری گرایش نشان میدهند ،اما نتایج به تفکیک نشان میدهد که جو ع فطا ییی ارب ییی
پسران تأثیر معنا داری در گرایش شغلی آنان ندارد اما بین جو عاطفی خانواده دختران و گرایش به مشاغل آنان رابطه معناداری وجود
دارد .این امر به این معنی است که ،دخترانی که در محیطهای خانوادگی گرم و ایمن زندگی میکنند ،مشاغل انسانی و دخترانی که
در خانوادههای سرد زندگی میکنند مشاغل ابزاری را انتخاب میکنند .اما پور ابراهیم ،حیدری و خوش کنش ( )0931در پژوهشییی
شبینییی نم ممیکننددد .ویگن ،یلو
ی را پیش ش
ل ا رازب ی ی
ی و مش غا ل ل
نشان دادند که هیچ کدام از شیوههای فرزند پروری گرایش به مشاغل انس نا ی ی

ی 10و
کرویتی_بلز ،چاپلند ،فیلیپس و گارسیا ) 2005 ( 9در پژوهشی با هدف بررسی نقش سبکهای فرزند پروری ،سبکهای دلبس گت ی ی
اضطراب بر کشف شغلی به این یافته رسیدند که اضطراب عمومی و فراگیر و س ورپدنزرف کب ر و نمیاان یگتسبلد اب ریگ لهس ی      
2

Savickas
Biemann, Zacher & Feldman
4
- Ginzberg, Ginsburg, Alexander & Herma
5
- Super
6
parenting styles
7
- Jago
8
- Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts & Dornbusch
9
- Vignoli, Croity-Belz, Chapeland, Fillips & Garcia
10
attachment styles
3
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ههای فرزند پروری ادراک شده...
مقایسه شیو 

کشف شغلی به شکل معناداری رابطه منفی دارد .همچنین برونکان و کرایتز ) 1964 ( 11در تحقیقی بیان نمودند که انتخاب نوع شغل با
تربیت اولیه و تجارب کودکی ارتباط دارد .لوین ) 1963 ( 12و کیناین و پی بل ) 1962 ( 13نیز در پژوهشی نظریه رو را تأیید نمودند .هب

عبارتی در یک رابطه خطی ،روابط والد-کودک تا حدی تعیین کننده شخصیت فرزند و ص تیصخش تاف ی لماوع زا ،یو      م ثؤ ررر رب
فرایند انتخاب شغل و عملکرد شغلی میباشد .در این عرصه پژوهشگران به ای شا هتکن ن ا هر     ک در هههانددد ک یتیصخش تافص یخرب ه     
ل 15و همک ،نارا
تاثیرات نسبتًاًا ثابت و پایداری بر روی شغل و عملکرد شغلی دارند (بریک ،مونت و جاججج 2001 ،14؛ کیلب زا لقن هب للل للل
.) 2015
یت او ننن نح و تیبرت هو
همچنین م مم 

 یرورپدنزرف کبس و وع زا ار نیدلا ا تسناد نادنزرف یراتفر تالکشم یرادیاپ و لوحت لم      

      

(دیاز 2005 ،16؛ کانگر 17و همکاران .) 1992 ،در یک تقسیم بندی ،با در نظر گرفتن رفتارهای فرزند پروری ،سه ح هزو نس تب ًاًا ًاًا مس و لقت
جهانی قابل مشاهده و بررسی میباشد :حمایت (پاسخدهی و اتصال) ،کنترل رفت ادبتسا و یرا د اتفر یهد مظن(  ر کدوک 

     

قیرط زا

قوانین سخت و محکم) و کنترل روان شناختی (کنترل رفتارهای کودک به واسطه ابزارهای روان ش زا ندرک مورحم لیبق زا یتخان
عشق و محبت و القای احساس گناه) (پرینزی ،استامس ،دکوویچ ،ریجنتز و بلسکی 2009 ،18؛ به نقل از اگبرتز 19و همک ،نارا

  

.) 2015

نتایج تحقیقات نشان میدهد که والدینی که سبکهای فرزندپروری مستبدانه دارند بیشتر از رویکرد تنبیهی شامل تهدیدکردن ،انتق دا
و دیکته کردن قوانین به صورت اجباری استفاده میکنند (دهارت ،پلهام ،تنن ) 006 2 ،20و به محدود کردن خودپیروی کودکان خ دو

یپردازند .در واقع والدین ،خود تصمیم میگیرند که چه رفتاره یا ی یارب     فرزن اد نننشاننن بهتراس لبوتلآ ،پاه ،دور ،نمتیر( ت و ووو ووووو،21
م 

 .)2 00 2از پیامدهای این نوع از سبک فرزند پروری میتوان به مواردی چون پرخاشگری (وبستر-استراتون ،) 2005 ،22اختالالت نورب

نمود و درون نمود وکارکرد هیجانی (رابین ،استوارت ،چن5 99 1 ،23؛ استینبرگ 24و همکاران  ) 1994اشاره کرد .کودکان این والدین

عالقهای به همکاری و مشارکت نشان نمیدهند و از عزت نفس پ یا ی و یگدرسفا ،ن

رد تالکشم

ی در بزرگس جنر یلا   
مگیری ی
یمصت مم مم مممم

م 
مگیری ی
ی
یبرند (دوایری ومنشار .) 006 2 ،25بنابراین یکی از پیامدهای سبکها ای فرزن یمصت رد تالکشم داجیا بولطمان یرورپد ممم مم ممممم
یباشد.
م 
تصمیمگیری یک فرآیند ذهنی است که تمام افراد بشر در سراسر زندگی خود با آن سرو کار دارنددد .در وا عق م ممیت او ننن گفتتت همههه
ی م ممیباشددد.
فعالیتها و اقداماتی که در تمام زمینهها به وسیله افراد بش ماجنا ر    م ممیگیرددد ،حاص رف ل آآآینددد و سبکککها ای تصمممیمگیری ی

یکنددد "
سبکهای تصمیمگیری به عنوان " الگوی پاسخ آموخته شده یا عادتی که فرد در هنگام نیاز به تصمیمگیری آن را اتخ ذا م مم 
تعریف شده است (اسکات و بروس5 99 1 ،26؛ به نقل از دوبری 27و همک نارا

 .) 2013در وا عق س اتفر یعون ینعم هب کب ر ،زیامتم        
11

- Brunkan & Crites
- Levine
13
- kinnane & pable
14
Barrick, Mount & Judge
15
Blickle
16
- Diaz
17
- Conger
18
Prinzie, Stams, Dekovic, Reijntjes & Belsky
19
Egberts
20
- DeHart, Pelham & Tennen
21
- Reitman, Rhode, Hupp & Altobello
22
- Webster-Stratton
23
Rubin, Stewart & Chen
24
Steinberg
25
Dwairy & Menshar
26
Scott & Bruce
12
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مشخصه رفتاری یا روشی خاصی از رفتار میباشد .این اصطالح ،که خاص حوزه روانشناسی اس هب هراشا اب تروپلآ هلیسو هب ،ت        

گونههای متفاوت شخصیت یا رفتار معرفی گردید .همچنین از دیدگاه رو و میسن 28سبکهای تصمیمگیری در وهله اول نوعی فرایند

یباشند (اوگارسا.) 2015 ،29
شناختی م 

ی ارائههه شدهههانددد .سبک ک
ک
مگیری ی
کها ای عم مو ییی تص یم م م
مگیری زیر توسط اسکات و ورب سسس ( )5 99 1بههه عن او ننن سبک ک
پنج سبک تصمی 
ی را زاو هتخادنا ریخأت هب    
مگیری ی
تصمیمگیری اجتنابی :افرادی برخوردار از این سبک در هنگام مواجهه با مسائل تا حد امکان تص یم م م
هرگونه واکنش نسبت به مسأله رخ داده طفره میروند (پارکر ،بروین دی بروین و فیچوف .) 2007 ،30سبک تصمیمگیرییی آنییی :این

سبک نشان دهنده اضطراب فرد تصمیم گیرنده و تمایل وی به گرفتن تصمیم نهایی در کوتاهترررین وس تسا نکمم نامز نیرت عیر     

مگیری وابسته نشان دهنده عدم استقالل فکری و عمل میمصت صخش ی    
مگیری وابسته :سبک تصمی 
(تونهولم .) 2004 ،31سبک تصمی 

یهای دیگران در تصمیمگیری است (پارکر وهمکاران .) 2007 ،سبک تصمیمگیرییی ش دوه ییی
تها و راهنمای 
گیرنده و تکیه بر حمای 

:

تصمیمگیری شهودی فرآیندی ناآگاهانه است که به واسطه تجربه استنتاج شده صورت میگی ییرد (رابینززز .)5 38 1 ،32ای رد صاخشا ن   
شرایطی که امکان جمع آوری اطالعات موجود پیرامون موضوع و بررسی دقیق این اطالعات وجود نداشته باشد برای تصمیمگیری از

مگیری عقالنی :این سبک نشان دهنده تمایل ش یمصت صخ م ب هدنریگ  ه همه ییاسانش
فراست درونی استفاده میکنند .سبک تصمی 

    

راهکارهای ممکن ،ارزیابی نتایج هر راهکار از تمام جنبههای مختلف و نهایت ّاّا انتخاب راهکار بهینه و مناسب به وسیله تص هدنریگ میم   
مگیری میباشد (الیورا.) 2007 ،33
در زمان مواجهه با شرایط تصمی 

  

بنا بر آنچه گفته شد میتوان دریافت که از جمله ویژگیهای خانواده ک رد ه جنبهههها ای مختل ناکدوک دشر ف     تأثثیر گ ،تسا راذ
یکه رفتارهای نادرست والدینی از جمل یرگشاخرپ ه   
سبکهای فرزندپروری میباشد (بشارت ،عزیزی و پورشریفی .)0931 ،به طور 
کالمی یا طرد والدینی ممکن است منجر به بینظمی هیجانی گردد .بنابراین کودکانی که والدین خود را به عنوان اف نکدرط یدار ن هد   

درک کنند ممکن است از تالش برای پایه گذاری ارتباط دست کشیده و به درونگرایی روی بیاورند .این امر ممکن است زمینهساززز

شکلگیری عالئم اضطراب اجتماعی در آینده گردد )موررریس 2007 ،34؛ وکنگ و اکآ زا لقن هب زززز ززززز .) 2014 ،35ساسا رب ،هوالع هب     

یافتهها ،بیش حمایتگری و طرد والدینی ممکن است تاثیرات منفی بر بهزیستی یا کیفیت زندگی داشته باشند (ک نیکلا ززز 36و همک ،نارا
 1998؛ رابین و برگس2 00 2 ،37؛ به نقل از آکا و گنکوز .) 2014 ،از نظر بامیرند ، 1987 ( 38به نق نت زا ل ن و ماب نلکا ددد دددد ) 2007 ،39وا نیدل

باتوجه به سبک تربیتی که اتخاذ میکنند به نیازهای فرزندان خود توجه دارند ،به بیان انتظارات خود و اعمال قوانین و مقرر دوخ تا   
یگیرنددد،
ی و اس اهنآ زا ار لالقت    م مم 
مگیری ی
میپردازند .به طوری که والدین مستبد پذیرای نیازهای فرزندان خود نیستند و امکان تص یم م م
والدین سهل گیر بر خالف والدین مستبد عمل میکنند ،بدین معنی که محبت زیاد و مهار کمی را اعمال میکنند و والدین بی تفاوت
27
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ههای فرزند پروری ادراک شده...
مقایسه شیو 

نیز در هر دو بعد محبت و مهار بیتوجهی مینمایند .بنابراین شیوه فرزندپروری و ادراکی که فرد از نحوه ارتباط خود با والدینش دارد
مگیری اثر میگذارد .از طرفی بریک و همکاران (  2001؛ زا لقن هب   
به طور مستقیم بر شکلگیری شخصیت فرد و توانایی او در تصمی 
بلیکل و همکاران ) 2015 ،معتقدند که شخصیت فرد و صفات شخصیتی او ،از عوامل مؤثر بر فراین  درکلمع و لغش باختنا د ش یلغ      
مگیری از جمل شناور یاهریغتم ه ن یتخا    
میباشد .حال با توجه به آنکه شیوههای فرزندپروری ادراک شده و سبکهای عمومی تصمی 
مهم و تاثیرگذار بر تمام جنبههای زندگی فرد از جمله انتخاب رشته تحصیلی و گرایشهای شغلی میباشند و همچنین از آنجایی که
شهای افراد در انتخاب شغل انجام شده ،نیاز به انجام پژوهشی در ای مشچ هب هنیمز ن
تحقیقات اندکی در بررسی این متغیرها با گرای 

   

یخورد.
م 
رو ش
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پس رویدادی یا علی مقایسهای میباشد .جامعه آماری این پژوهش را کلیه اساتید دانشکدههای
علوم پایه و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی  94 -39تشکیل میدهند .نمونه شامل  021نفر از اساتید (  67نفر گروه
کها ای
علوم پایه و  53نفر گروه علوم انسانی) بودند که با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شده و پرسشنامهها ای سبک ک
مگیری را تکمیل نمودند.
کهای تصمی 
فرزند پروری ادراک شده و سب 
ابزار

کهای فرزند پروری ادراک شده )(s- EMBU
پرسشنامه سب 

40

پرسشنامه شیوههای فرزند پروری ادراک شده اریندل (  ) 1999برای ارزیابی سبک فرزند پروری ادراک شده بزرگساالن ساخته شده
یباشد و بر روی طیف لیکرتی قرار دارد و سه شیوه طرد ،گرم عاطفی و بیش حمایتگری را میسنجد .اعتبار فرم
که دارای  23آیتم م 
کوتاه این پرسشنامه برای آلفای کرونباخ بین  0/ 70تا  0/ 90گزارش شده است .اعتبار و روایی این پرسشنامه در ایران توسط حسنی و
ی با ا
ش حم رگتیا ی ی
همکاران ( )1931مورد ارزیابی قرار گرفته که ضریب اعتبار آن برای سه خرده مقیاسسس گرمییی ع یفطا  ، ،طرددد و یب ش ش
استفاده از روش بازآزمایی به ترتیب  0/39 ،0/ 83 ،0/ 89به دست آمده است .همچنین ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده به ترتیب
 0/77 ،0/ 69 ،0/ 81میباشد .روایی همگرا این پرسشنامه با پرسشنامه پیوند والدینی برای خرده مقیاس گرمی عاطفی و مراقبت  0/77و
همبستگی بین نمرات فزون حمایتگری در دو پرسشنامه  0/ 72به دست آمد .همچنین روایی واگرا آن با پرسش مان ههه اض ارط ببب بررسییی
شد که همبستگی خرده مقیاس گرمی عاطفی ،طرد و فزون حمایت گری با اضطراب به ترتیببب  ،0/15 ،0/ 31و 45

د.
 0/بههه دستتت آمد د

همچنین پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر  0/ 78بدست آمد.
مگیری عمومی ()GDMS
کهای تصمی 
پرسشنامه سب 

41

مگیرییی عم مو ییی اس اک تتت و ورب سسس ( )5 99 1اس دافت ههه شددد .ایننن
کها ای تص یم م م
مگیری از پرسش مان ههه سبک ک
کهای تصمی 
برای بررسی سب 
پرسشنامه پنج بعد مختلف منطقی ،شهودی ،وابسته ،اجتنابی و فوری را اندازه میگیرد .پرسش مان ههه دارای  25س اؤ للل ( ارب ییی هررر بعددد 5
سؤال) است که در طیف لیکرت  5گزینهای از کامألمخا فل

ی و روایییی ایننن پرسش مان ههه
تا کامأل موافق درجه بندی شده استتت .پای یا ی ی

ل قبوللل گ راز ششش نم دو هههانددد ( یاب وووکو،42
مگیری به وسیله مطالعات مختلف بررسی شده و آن را قابل ل
کهای تصمی 
برای اندازهگیری سب 

القی 43و دی آلیسیو .) 2009 ،44پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای سبکهای مختل ففف از  0/26تا ا  0/ 87گ راز ششش

40

}-Short form of Egna Minnen Betraande Uppfostran {My memories of upbringing
General decision making styles
42
Baiocco
43
Laghi
41
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فصلنامه روانشناختی  -تحلیلی  /سال هفتم  /شماره  /25بهار و تابستان 1395

ب آلفاییی
شده است (لو 000 2 ،45؛ اسکات وبروس  .)5 99 1زارع و اعراب شیبانی ( )0931مقدار پایایی پرسشنامه طریق محاسبههه ض یر ب ب
ی  4هفتههه
ی با ا فاصلههه زم نا ی ی
کرونباخ برای کل مقیاس را  0/ 75به دست آوردند .آنها همچنین برای این پرسشنامه از طریققق بازآزم یا ی ی
ضریب همبستگی  0/ 68و برای روش فرم موازی ضریب همبستگی  0/ 75به دست آوردند .همچنین پایایی این پرسش شهوژپ رد همان   
حاضر  0/ 74بدست آمد.
یافتهها

مگیری در دو گروه مورد مقایسه
کهای فرزندپروری و سبکهای تصمی 
جدول  1شاخصهای توصیفی سب 
تعداد

متغیر
علوم پایه

67

ادراک شده علوم انسانی

53

میانگین
5 52.3 1

کهای فرزندپروری
سب 
علوم پایه

43 . 11

173.56

53

علوم انسانی

76 . 14

135.13

67

کهای تصمیمگیری
سب 

انحراف معیار

44 . 17

162.43

79 . 16

با توجه به جدول  1میانگین و انحراف معیار سبکهای فرزندپروری ادراک شده در دو گ هب یناسنا مولع و هیاپ مولع هور        ترتیببب
(  135.13 ) 43 . 11 ( ،5 52.3 1 ) 76 . 14و میانگین و انحراف معیار سبکهای تصمیمگیری در دو گروه علوم پایه و علوم انسانی به ترتیب
(  162.43 ) 79 . 16 ( ، 173.56 ) 44 . 17میباشد.
شهای شغلی (درجه آزادی =)1
کهای فرزندپروری ادراک شده به تفکیک گرای 
جدول  .2نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره در مورد مقایسه سب 
شاخص

F

مجموع مجذورات

سطح معناداری

منابع تغییرات
طرد شده

42.291

4.393

0.039

احساسی

26.014

3.066

0.083

حمایت گری

94 2 6.

0.334

0.564

کهای فرزندپروری ادراک شده
سب 

72 . 98

6.864

2 0.03

با توجه به دادههای جدول  2مقدار F= 4.393با درجه آزادی ( )1در مؤلفه سبک فرزند پروری طرد شده و F= 6 .864با درجه آزادی
ح =0/ 05
کهای فرزندپروری کلی در سطح ح
( )1در نمره سب 

کها ای
معن رادا م ممیباشنددد .اذل م ممیت او ننن نتیج نیب هک تفرگ ه      سبک ک

فرزندپروری ادراک شده و سبک فرزندپروری طرد شده در دو گروه تفاوت معناداری است و میزان نمرات سبکها ای فرزن یرورپد
شهاییی ش رد سیردت یلغ    رشتهههها ای عل زا رتشیب یناسنا مو ا رف ا ب د ا    
ادراک شده و سبک فرزندپروری طرد شده در اف ب دار ا    گراای 
شهای شغلی تدریس در رشتههای علوم پایه میباشد.
گرای 
شهای شغلی (درجه آزادی=)1
مگیری عمومی به تفکیک گرای 
جدول  .3نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره در مورد مقایسه سبکهای تصمی 
شاخص

مجموع مجذورات

F

سطح معناداری

منابع تغییرات
1.342

0.164

0.686

وابسته

50 2 0.

0.064

0.868

شهودی
عقالنی

62.975

5 0.39 1

2 0.00

اجتماعی

27.597

1.393

41 2 0.

فوری

31 . 334

2 .82 2

0.096

که اااااا ای
سب کککککک 

142.07

16.982

0.048

تصمیمگیری

D’Alissio
Loo

44
45
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ههای فرزند پروری ادراک شده...
مقایسه شیو 

ی عقالنییی و F= 16.982با ا درج ججه آزادی ()1
مگیری ی
ک تص یم م م
با توجه جدول  3مقدار F= 5 0.39 1با درج ججه آزادی ( )1در مؤلفههه سبک ک
مگیری کلی در سطح =0/ 05
کهای تصمی 
سب 

یو
ی عم مو ی ی
مگیری ی
معنادار میباشد .لذا میتوان نتیجه گرفت ک یمصت کبس نیب ه مم مم مممم

کهای تصمیمگیری عم یمو
سبک تصمیمگیری عقالنی در دو گروه در تفاوت معناداری وجود دارد به این صورت که سب 
تصمیمگیری عقالنی در افراد با گرایشهای شغلی تدریس در رشتههای علوم پایه بیش اب دارفا زا رت     گراایشهاییی ش یلغ

و س کب
س در
ت یرد س س

رشتههای علوم انسانی میباشد.
بحث و نتیجهگیری
ی دراس د سیردت هب لغاش دیتا رررر ررررر
مگیری ی
کهای عمومی تصمی 
کهای فرزندپروری ادراک شده و سب 
هدف این پژوهش مقایسه سب 
ی ادراک شدهه و همچن کبس نی   
کهای فرزنددد پ رور ی ی
شهای تحصیلی مختلف بود .نتایج پژوهش نشان داد که به طور کلی سب 
گرای 
ت دیگررر می از ننن طرددد
فرزندپروری طرد شده در بین اساتید رشتههای علوم پایه و علوم انسانی تفاوت معناداری وجود داشت .به عب را ت ت
کها ای
ی) وب ددد .از سوییی دیگررر ،سبک ک
ل ا رازب ی ی
ی) بیشتررر از اس یتا ددد علوممم پایههه (مش غا ل ل
شدگی در بین اساتید علوم انسانی (مشاغل انس نا ی ی
شهاییی ش لغ ییی اس یتا ددد نداش نت ددد .یافتههههاییی این
فرزندپروری ادراک شده گرم عاطفی و بیشحمایتگری نقش چندانی در تبیین گراای 
پژوهش با یافتههای پژوهشهای پور ابراهیم و همکاران ( ،)0931نجفی (  ) 1374و ویگنولی و همکاران (  ) 2005ناهمسو میباشد .این
یتوان توجیه کرد که به احتمال زیاد افرادی که طرد میشوند نیاز به روابط اجتماعی در آنان ارضاء نمیشوددد و هب
نتیجه را اینگونه م 
همین دلیل به مشاغلی روی میآورند که این نیاز را دست یافتنی کنند .برای همین میزان طرد شدگی در افرادی که به مشاغل انسانی
یآورند از مشاغل ابزاری بیشتر است.
ر وی م 

از دیگر نتایج پژوهش حاضر این است که سبک تصمیمگیری عقالنی در دو گروه به طور معناداری متفاوت است به این صورت کههه
مگیری در بین اساتید علوم پایه بیشتر اساتید علوم انسانی میباشد .همچنین بر اساس نتایج بدست آمده در س یا ررر زیررر
این سبک تصمی 
ی مش دها ههه نشددد .بن یاربا ن ن
ن
ی) در دو گ هور تف وا تتت معن رادا ی ی
مگیری (شهودی-فوری-وابستههه-اجتن با ی ی
کهای عمومی تصمی 
مولفههای سب 
مگیری عقالنی میتواند پیشبینی کننده قوی برای مشاغل ابزاری نظیررر مهندسییی و علوممم ریاضییی،
یتوان نتیجه گرفت سبک تصمی 
م 
فیزیک و شیمی باشد.

یافتههای این بخش از پژوهش با نظریه رو (  1964به نقل از شفیع آبادی ) 1389 ،مبنی بر اینکه افرادی به سوی مشاغل با گرایشهاییی
انسانی خواهند رفت که در خانوادههایی با زمینههای دوستی و محبت و عشق و حمایت تربیت شدهاند و افرادی که به مشاغل ابزاری
یآورند در خانوادههایی با روابط سرد و به دور از روابط صمیمانه رشد یافتهاند ،حال آنکه یافتههای این پژوهش نه تنها نظریه
ر وی م 
یکند ،بلکه در جهت خالف آن گام بر میدارد ،به این صورت که هرچه طرد شدگی در فرد بیشتر باشد به همان میزان
رو را تأیید نم 
احتمال بیشتری وجود دارد تا وی به مشاغل انسانی روی آورد.

الزم به ذکر است با توجه به اهمیت این مسئله بهتر است در پژوهشهای بعدی برای جمعآوری اطالعات از ابزار دیگر چون مصاحبه
استفاده شود .همچنین پیشنهاد میشود که این پژوهش در ابعاد وسیعتری بر روی نمونههای مرددد و زن انجاممم پ ریذ ددد تا ا نقش

متغیررر

جنسیت نیز در گرایش به سوی مشاغل و رشتههای تحصیلی هم مورد بررسی قرار گیرد.
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