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دوره  تيزهوش در دانش آموزان تيهو يبا سبکها یجانيارتباط هوش هبررسی  

 دبيرستان

 قيلو رقيه عليزاده

Ro.alizadeh@urmia.ac.ir 

 

 چکيده

تیزهوش صورت گرفته است.برای  این پژوهش با هدف بررسی ارتباط هوش هیجانی با سبکهای هویت در دانش آموزان دختر و پسر

گویه ای که براساس  06انتخاب شدند و پرسشنامه های هوش هیجانی  صورت دربستبه  دختر و پسر دانش آموز 06این منظور 

گویه  06که حاوی    (ISI- 6Gمایروسالووی است و نیز پرسشنامه سبکهای هویت پرسشنامه )  (TMMSمقیاس رگه فرا خلقی )

و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده گردید.تحلیل اطالعات  t.برای تحلیل اطالعات از روشهای همبستگی، آزمون است، اجرا شدند

های هویتی اطالعاتی، هنجاری و تعهد، رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین بین هوش هوش هیجانی با سبک نشان داد که 

هوش  در تیزهوش آموزان دختر و پسرداری وجود دارد. بین دانشمنفی و معنی هیجانی با سبک هویتی سردرگم/ اجتنابی نیز رابطه

 های هویتی تفاوت وجود نداشت.سبک هیجانی و
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 مقدمه -1

شود، ولی یابی از سنین طفولیت آغاز میچند هویتهای تحول در دوران نوجوانی کسب هویت  است، هر یکی از مهمترین جنبه»

ای دهندهشاك اسمیت و هندری معتقدند، که وارد شدن به مرحله نوجوانی، تأثیرات تکان (1)گردددر دوران نوجوانی تشدید می

ه، یافتن پاسخی عملی .در نتیجه یکی از تکالیف عمده نوجوانان در جامع(2)برای فرد از نظر کسب هویت و ارزیابی خویش در بردارد

شود، احساسی است که (. هویت افتراق و تمیزی است که فرد بین خود و دیگران قایل می3)«من کیستم؟»به این سوال است که 

کند که مطابق آن (. سبک هویت، به روشی اشاره می2)شودواقعیت اجتماعی خویش ناشی میهشیارانه تجربه و از تبادل فرد با 

 (.0کنند )شوند، و یا از روشن کردن تکلیف هویت خود اجتناب میتن هویت و اصالح آن وارد عمل میافراد برای ساخ

دهند و سپس از مطابق الگوی برزونسکی، افرادی که به طور فعال اطالعات مربوط به خود را پردازش کرده و مورد ارزیابی قرار می

های هویت و دی که با پیروی از انتظارات افراد مهم )نظیر والدین( به سؤال. افرااندای سبک اطالعاتیکنند، دارآن استفاده می

دهند، دارای سبک هویت هنجاری  و افرادی که از رویارویی با مسایل و تصمیم شخصی طفره گیری پاسخ میهای تصمیمموقعیت

 (.5)کنند، دارای سبک سردرگم/اجتنابی  هستند گیری میروند و براساس موقعیت تصمیممی

اریکسون معتقد است که رشد هویت برای مردان و زنان ممکن است کامال متفاوت باشد. او پیشنهاد می کند که تفاوت های 

پژوهشگران نتیجه گرفته اند که  کالبدشناختی ممکن است بر ویژگی های فرایند رشد هویت اثر بگذارند. بعد از چندین مطالعه،

از جنبه های شکل گیری هویت و در آنچه هویت موفق را تشکیل می دهد موثر واقع  تفاوت های جنسی ممکن است در برخی

شوند. لیکن در مطالعاتی که واترمن آنها را شرح داده است، هم مردان و هم زنان در سطح دبیرستان و دانشگاه از الگوهای مشابه 

شد، زودتر از مردان بالغ می چندین جنبه از ر .تحقیقات دیگر نشان داده اند که زنان در(0)شکل گیری هویت پیروی کردند

 های جنسی را در رشد روان شناختی نشان می دهند. (. با این حال نتایج ضد و نقیض هستند و بعضی مطالعات تفاوت7)شوند

است. هوش هیجانی به عنوان یکی از ناشناخته ترین حوزه  یجانی، هوش هباشد یافراد مرتبط م تیکه با هو ییها ریاز متغ یکی

افراد دارد.گاردنر دیدگاه سنتی متخصصان هوش شناختی را گسترش داد. به نظر  تیهای  شخصیت آدمی ارتباط تنگاتنگی با هو

ی است که تحت وی هوش ابعاد متعددی دارد که ترکیبی از ابعاد شناختی و هیجانی است. بعد هیجانی هوش شامل دو جزء کل

کند که به تمام اعمال، افکار، فردی است. هوش درون فردی به فرد کمک می نهای بیهای درون فردی و مهارتعنوان قابلیت

احساسات، زمان و روابطی که میان تمام این امور وجود دارد، معنا بخشد. هوش بین فردی، امکان تنظیم روابط با دیگران، همدلی با 

نظریه گاردنر را وسعت بخشیدند و یک مفهوم جدید به  . سالووی و مایر(0)کندن و فهم روابط بین فردی را فراهم میآنها، برانگیخت

های خود و دیگران و تمایز بین آنها و استفاده از این اطالعات، برای که عبارت است از توانایی شناسایی هیجان«هوش هیجانی»نام 

بیان  شد. اما مایر و سالوویند. اگر چه این تعریف خودآگاهی هیجانی و همدلی را شامل میهدایت تفکر و اعمال فرد معرفی کرد

و ارزیابی  دراكای که شامل امی کنند که این تعریف بر تفکر در مورد احساسات تأکید ناکافی دارد. آنها تعریف تجدید نظر شده

انها و به کارگیری آگاهی هیجانی و  تنظیم هیجانات بمنظور ارتقا هیجانات، بیان هیجانات، تسهیل هیجانی تفکر، فهم و تحلیل هیج

رشد هیجانی و عقالنی است، را مطرح کردند.افراد در میزان درك و فهم و به کارگیری اطالعات هیجانی از مهارتهای متفاوتی 
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د و موفقیت وی را ممکن سطح هوش هیجانی یک فرد در سالمت و رشد عقالنی و هیجانی او سهم بسزایی دار وبرخوردارند 

 (.16گیرد )دهد که چگونه فردی واکنش خود را در موقعیتی بالفاصله به کار میسازد، زیرا نشان میمی

در مجموع، پس از بررسی ادبیات پژوهش و مالحظه: الف( اختالف نظرها درباره وجود یا عدم وجود تفاوت جنسی در زمینه رشد و 

(، ب( تاثیری که تجارب مربوط به جنس می تواند بر توالی شکل گیری هویت و 7سران نوجوان )شکل گیری هویت در دختران و پ

هوش هیجانی داشته باشد و اینکه رشد هویت برای زنان و مردان با توجه به تفاوت های کالبدشناختی ممکن است متفاوت باشد. 

م ولی مستقل از هم هستند که می تواند باعث تقویت هوش هیجانی و هویت بالیده روانی ـ اجتماعی فرایندهای مرتبط با ه

(. این پژوهش اطالعات جالب و مفیدی را در جهت 11)نوجوانی و قبل از تثبیت هویت شوداحساس هویت فردی حتی در اوایل 

 موارد ذیل فراهم کند:

 شناخت درباره شیوه ترجیحی نوجوانان در برخورد با تکالیف هویتی )سبک هویت( -1

قش تفاوت های جنسی در سبک های هویت با توجه به متغیر فرهنگ )تحکیم و تقویت مواضع روان شناسی آگاهی از ن -2

 بین فرهنگی(. 

 آگاهی از ارتباط سبک های هویت و هوش هیجانی.  -3

رورش، نظیر آموزش و پ ،کنندهای فرهنگی و آموزشی که در زمینه نوجوانان فعالیت میتواند برای سازماننتایج پژوهش حاضر می

 سازمان ملی جوانان، سایر نهادهای فرهنگی، والدین و مشاوران مفید باشد. 

 تحقيق روش -2

های دوم دبیرستانپایه تیزهوش و پسر  آموزان دخترجامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشهمبستگی است.  نوعپژوهش از  روش

مشغول به تحصیلی  خویهای آموزش و پرورش شهر در دبیرستان 1390-1306رشته تجربی که در سال تحصیلی در  دولتی

 باشند.،نمونه برابر جامعه میبا توجه به اینکه در هر شهر فقط یک دبیرستان استعدادهای درخشان وجود داردباشد. می، هستند

برای جمع آوری  خاب شدند.یعنی در مدرسه تیزهوشان دخترانه و پسرانه،کل کالس پایه دوم پسر و دختر به عنوان نمونه انت

گویه است و  06ای که دارای اطالعات مورد نیاز از دو پرسشنامه استفاده شده است. برای تعیین هوش هیجانی از پرسشنامه

 -موافقم -شامل :کامالً موافقم« بسته پاسخ»ای بصورت پنج گزینه  مایروسالووی  (TMMSبراساس مقیاس رگه فرا خلقی )

گویه آن به  11گویه است که  06که حاوی    (ISI- 6Gو نیز از پرسشنامه ) باشدکامالً مخالفم می -مخالفم -تاحدودی موافق

 16یاس تعهد گویه به سبک هویت هنجاری و همچنین برای مق 0گویه به سبک هویت سردرگم/ اجتنابی و  16هویت اطالعاتی و 

های تحقیق هر یک از سئواالت با توجه به اهداف و فرضیات برای تعیین میزان روایی محتوا این پرسشنامه .گویه منظور شده است

ها که باشد.جهت تعیین پایایی پرسشنامهپژوهش توسط اساتید روانشناسی مورد ارزیابی قرار گرفته است و روائی آنها مورد تأیید می

نفری از دانشجویان با میانگین سنی  301آن را بر روی یک نمونه  ایت و همکارانشگیری است ودر واقع درجه دقت و صحت اندازه

 %00و سبک هنجاری  %50درصد آن مرد بودند اجرا کردند و ضریب آلفای کرونباخ برای سبک هویت اطالعاتی  70سال که  5/21

پژوهش پایایی سواالت آزمون هوش هیجانی  .در این(11)را بدست آوردند %50و برای مقیاس تعهد  %79و سبک سردرگم/ اجتنابی 

های هویت با استفاده از روش آلفای کرانباخ بدست آمد. همچنین پایایی سواالت آزمون سبک %70با استفاده از روش آلفای کرانباخ 

 استفاده شده است.  MANOVAمستقل و   t، آزموناز همبستگیها ضیهبرای تحلیل فر بدست آمد. 00%
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 نتايج -3

آموزان دختر تیزهوش های هویت )اطالعاتی، هنجاری، سردرگم/ اجتنابی، تعهد( دانشبین هوش هیجانی و سبک ررسی رابطهبرای ب

 آمده است.  1تفاده شد که نتایج آن در جدولاز ماتریس همبستگی اس

 آموزان دختر تيزهوشهاي هويت با هوش هيجانی دانشماتريس ضريب همبستگی سبک 1جدول 

 سبک اطالعاتی هوش هیجانینمره  منبع
سبک 

 هنجاری
 تعهد سبک سردرگم/ اجتنابی

 * 551/6 * -001/6 * 016/6 * 702/6 *666/1 نمره هوش هیجانی

 * 300/6 * -000/6 * 000/6 * 666/1 * 702/6 سبک اطالعاتی

 * 102/6 * -290/6 * 666/1 *000/6 * 016/6 سبک هنجاری

 * -306/6 * 666/1 * -290/6 * -000/6 * -501/6 سبک سردرگم/ اجتنابی

 * 666/1 * -306/6 * 102/6 * 300/6 * 551/6 تعهد

 

های هویتی اطالعاتی، هنجاری و تعهد رابطه مثبت شود همبستگی بین هوش هیجانی با سبکمالحظه می 1همانطور که در جدول 

 داری وجود دارداجتنابی نیز رابطه منفی و معنیداری وجود دارد. همچنین بین هوش هیجانی با سبک سردرگم/ و معنی

(p<0/01.) 

آموزان پسر تیز هوش های هویت )اطالعاتی، هنجاری، سردرگم/ اجتنابی، تعهد( دانشبرای بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک

 آمده است.  2تفاده شد که نتایج آن در جدولاز ماتریس همبستگی اس

 هوشانآموزان پسر  تيزهاي هويت و هوش هيجانی دانشماتريس ضريب همبستگی بين سبک 2جدول 

 سبک اطالعاتی نمره هوش هیجانی منبع
سبک 

 هنجاری

سبک سردرگم/ 

 اجتنابی
 تعهد

 * 961/6 * -700/6 * 002/6 * 936/6 - نمره هوش هیجانی

 * 709/6 * -003/6 * 900/6 - *936/6 سبک اطالعاتی

 * 003/6 * -030/6 - * 6/ 900 * 002/6 هنجاریسبک 

 * -575/6 - * -030/6 * -003/6 * -700/6 سبک سردرگم/ اجتنابی

 - * -575/6 * 003/6 * 709/6 * 961/6 تعهد

 

داری های اطالعاتی، هنجاری و تعهد رابطه مثبت و معنیشود میان هوش هیجانی با سبکمالحظه می 2همانطور که در جدول 

 (.p<0/001داری وجود دارد)وجود دارد. همچنین بین هوش هیجانی با سبک هویتی سردرگم/ اجتنابی رابطه منفی و معنی

 آمده است.  3ایج آن در جدولاستفاده شد که نت tبرای بررسی تفاوت دانش آموزان دختر و پسر در هوش هیجانی از آزمون 
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 دو گروه در نمرات هوش هيجانی tنتايج آزمون  3جدول 

 منبع
 انحراف استاندارد میانگین

t 
درجه 

 آزادی

سطح 

 پسر دختر پسر دختر داریمعنی

 60/6 59 005/6 00/05 5/33 36/205 336 هوش هیجانی

 

(. p>0/05نیست. )دار آموزان دختر و پسر معنیدهد که تفاوت بین میانگین نمرات هوش هیجانی دانشنشان می 3نتایج جدول 

آموزان توان نتیجه گرفت که بین میانگین نمرات هوش هیجانی دانششود و میبنابراین فرض صفر تأیید و فرض تحقیق رد می

 دختر و پسر تیزهوش تفاوت وجود ندارد.

هد( از تحلیل واریانس های هویت )اطالعاتی، هنجاری، سردرگم/ اجتنابی، تعبرای بررسی تفاوت دانش آموزان دختر و پسر در سبک

 چند متغیره استفاده شد که نتایج آن در جدول ذیل آمده است.

 هاي هويتینتايج تحليل واريانس چند متغيري دو گروه در سبک 4جدول 

 ضریب بتا معنی داری خطا F Df Df ارزش منبع
توان 

 آزمون

 اثر پیالیی

 المبدای ویلکز

 اثر هتلینگ

 بزرگترین ریشه

60/6 

03/6 

67/6 

67/6 

007/6 

007/6 

007/6 

007/6 

0 

0 

0 

0 

55 

55 

55 

55 

01/6 

01/6 

01/6 

01/6 

609/6 

609/6 

609/6 

609/6 

20/6 

20/6 

20/6 

20/6 

 

 .(p> 0/05های هویتی تفاوتی وجود ندارد. )شود بین دو گروه در سبکهتلینگ مشاهده می tو در اثر  0همانطور که در جدول 

 بحث و نتيجه گيري -4

دار و های هویتی اطالعاتی و هنجاری و تعهد رابطه مثبت و معنیاطالعات حاکی از آن است که بین هوش هیجانی و سبکتحلیل 

دار وجود دارد. همگی روابط موجود بین متغیرها در سطح سردرگم/ اجتنابی رابطه منفی و معنی بین هوش هیجانی و سبک

P>0/05 در فرضیه فوق بیشترین رابطه را با سبک اطالعاتی و کمترین رابطع را با  باشند. همچنین هوش هیجانیدار میمعنی

های پیشین همسو و هماهنگ است. برای سبک هنجاری داشت است. نتایج حاصل از فرضیه فوق با نتایج بدست آمده از پژوهش

های پژوهش برزونسکی و یج با یافتههماهنگ است. همچنین این نتا( 12های سیتون و بیومونت )مثال نتایج این پژوهش با یافته

 همسو است.  (0کوك)

گر تعهد به عنوان عاملی که زمینه ساز وجود یا عدم وجود در تبیین روابط بین هوش هیجانی و سبک هویتی بر نقش میانجی

اه داشته و به مشابه نماید. در واقع تعهد برای افراد احساس هدفمندی و جهت گیری به همربهزیستی روان شناختی است، تأکید می

اند که گردد. مطالعات نشان دادهها رفتار و بازخورد کنترل، ارزیابی و تنظیم میکند که در محدوده آنیک چارچوب مرجع عمل می

کاری، دلیل تراشی، جهت گیری  گیری نسنجیده و حساب شده و مقابله مساله مدار رابطه مثبت و با اهمالقدرت تعهد با تصمیم

گیری و کم رویی کلی رابطه منفی دارد. از طرفی هوش هیجانی نیز با بر دیگران، تمایل به تجربه وحشت قبل از تصمیممبتنی 
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-پذیری، مسآله گشایی، خودآگاهی هیجانی و بطور کلی با بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت و معنیروابط بین فردی موثر، انعطاف

های هویتی با هوش هیجانی به میزان رسد که رابطه هرکدام از سبکشد اینگونه به نظر می داری دارد. حال با توجه به آنچه گفته

شود. بنابراین افراد دارای سبک هویتی اطالعاتی به دلیل دستیابی به تعهد برپایه برخورداری آن سبک هویتی از تعهد مربوط می

عمق درباره خود، مقابله مساله مدار، بهزیستی ذهنی، سازگاری، های هویتی با نیاز به شناخت، پیچیدگی شناختی، تجستجو انتخاب

های همراه آن زمینه ساز ارتباط این توان گفت دستیابی به تعهد ویژگیگردند. در واقع میوظیفه شناسی و توافق، مشخص می

 باشد.سبک هویتی با هوش هیجانی می

دهند. اما تعهد در ن میاشوند نیز میزان تعهد باالیی از خود نشیافراد دارای هویت زودرس که با سبک پردازش هنجاری مشخص م

-باشد. با توجه به دستیابی به تعهد، این افراد با درونی کردن ارزشهای هویتی نمیافراد با سبک هنجاری برپایه جستجوی انتخاب

وعات مرتبط به هویت به صورت خودکار مواجه های سنجیده، با موضهای و باورهای دیگران و به دلیل عدم استفاده از خود ارزیابی

دهند و احساس مثبتی از شوند. افراد هنجاری، وظیفه شناس و سازگار هستند، احساس جهت گیری آشکاری از خود نشان میمی

-باشد. همچنین عدم جستجوی انتخابساز رابطه مثبت سبک هنجاری با هوش هیجانی میبهزیستی دارند که همین عوامل زمینه

شود که این عامل های هویتی در افراد دارای سبک هنجاری زمینه ساز رابطه منفی میان این سبک و مقابله مبتنی بر مسئله می

 گردد.تر این سبک با هوش هیجانی در مقایسه با سبک اطالعاتی میباعث ارتباط پایین

شوند. در خصوص رابطه منفی این سبک مشخص میافراد  دارای هویت سردرگم که با سبک پردازشی هویت سردرگم/ اجتنابی 

هویتی با هوش هیجانی نیز نقش میانجی گر عامل تعهد از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. همانطور که در نتایج نیز مشاهده 

باشد که ( می13)رابطه میان سبک سردرگم/ اجتنابی در همگی موارد با تعهد پایین است. این یافته مطابق نظر برزونسکی  دشومی

معتقد است افراد با سبک پردازشی هنجاری و اطالعاتی در مقایسه با همتایان سردرگم/ اجتنابی خود تعهدات هویتی نیرومندتر و 

کنند که از مواجهه با مسائل فردی، تعارضات و خود آشکارسازی بیشتری دارند. در نتیجه تعهد پایین این افراد همواره تالش می

گیری رات کنترل بیرونی، راهبردهای تصمیمای هیجان مدار، انتظاای مقابلهجتناب کنند. همچنین این سبک با راهبردهتصمیمات ا

های افسرده گونه رابطه مثبت و با آگاهی از خود، مقاومت شناختی، غیر انطباقی تغییر پذیری مقطعی، روانر بخورخویی و واکنش

ساز رابطه منفی میان این سبک و هوش ( که همین عوامل زمینه15طه منفی دارند)های بهزیستی رابوظیفه شناسی و شاخصه

 .گرددهیجانی می

آموزان دختر و پسر تفاوتی وجود ندارد. نتایج حاصل از این دانش هوش هیجانی حاکی از آن است که بین همچنینتحلیل اطالعات 

( در پژوهشی بر روی 16ان ) -همسو و هماهنگ است. برای مثال بارهای پیشین های بدست آمده از پژوهشها با یافتهفرضیه

در تبیین یافته فوق، این پژوهش بر تفاوت دو ر دو جنس بدست نیاورد. زن و مرد تفاوتی در نمره کلی هوش هیجانی د 7766

های خود خرده مقیاسی از آن هستند که مردان در کنماید. تحقیقات حاجانی تاکید میهای متفاوت هوش هیجنس در مولفه

های کنند در حالیکه زنان در خرده مقیاسشکوفایی، جرأت، کنترل استرس، کنترل تکانه و سازگاری نمرات باالیی کسب می

(. سیمونز نیز در همین راستا معتقد است که زنان در عوامل 16کنند )همدلی، ارتباط و مسئولیت اجتماعی نمرات باالیی کسب می

کنند. بینی و اعتماد به خود بهتر عمل میهای بین فردی قویتر بوده و مردان در مدیریت استرس، خوشی، مهارتخودآگاهی، همدل

ها کامالً مشهود بوده ولی به دلیل نمرات قوی هر جنس در برخی خرده مقیاسها و در نتیجه تفاوت دو جنس در خرده مقیاس
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نمرات ضعیف خنثی شده و هر دو جنس در نمره کل هوش هیجانی نتیجه  نمرات ضعیف در سایر خرده مقیاسها نمرات قوی توسط

 نمایند.تقریباً مشابهی را کسب می

شین همسو و هماهنگ است. های پیآموزان تیز هوش و عادی نیز نتایج حاصل از این پژوهش با پژوهشدرخصوص تفاوت دانش

( بین هوش عمومی و برخی از ابعاد هوش هیجانی وجود 67/6که در بهترین شرایط همبستگی اندکی ) هشی دریافتدر پژوگلمن 

دختر و  ددارد. جک بالك در پژوهشی در زمینه مقایسه بین هوش هیجانی و هوش عمومی براساس پژوهش طولی بر روی یکص

در  (.0اشد)بپسر در دوره نوجوانی و سالهای نخستین بیست سالگی، به این نتیجه رسید که همبستگی این دو در حد متوسط می

شود. در واقع هوشبهر و هوش هیجانی تبیین یافته فوق عموماً بر استقالل هوش هیجانی و هوش عمومی از یکدیگر تاکید می

به ما  IQباشند. نظریه پردازان هوش هیجانی معتقدند که توان گفت که متمایز از یکدیگر میهای متضادی نیستند ولی میقابلیت

شامل  IQگوید که چه کاری را باید انجام دهیم. توانیم انجام دهیم در حالیکه هوش هیجانی به ما میگوید که چه کار میمی

در جهت موفقی  IQگوید که چگونه از شود. در حالیکه هوش هیجانی به ما میتوانایی ما برای یادگیری، تفکر منطقی و انتزاعی می

شود همچنین ما را در شناخت ما در جهت خودآگاهی هیجانی و اجتماعی می در زندگی استفاده کنیم. هوش هیجانی باعث توانایی

شود. با توجه پذیری در مقابل وظایف میاحساسات خود و دیگران و مهارتهای کافی در ایجاد روابط سالم با دیگران و حس مسئولیت

-ضادی نیستند ولی متمایز از یکدیگر میهای متتوان گفت که هرچند هوش عمومی و هوش هیجانی قابلیتبه آنچه گفته شد می

-باشند. در نتیجه عدم تمایز میان افراد تیزهوش و عادی در میزان هوش هیجانی به استقالل این دو مفهوم از یکدیگر استناد می

 شود.

-یافته باید  در تبیین ایننتیجه دیگر پژوهش این بود که بین دانش آموزان دختر و پسر در سبکهای هویت تفاوت وجود نداشت. 

های موجود شد. پژوهشدستیابی به هویت به عنوان یک فرایند جداگانه برای مردان و زنان در نظر گرفته می 1096گفت که قبل از 

کنند شد که هر جنس به طور متفاوتی به هویت دست پیدا مییا فقط بر مردان و یا بر زنان متمرکز بودند. به عبارت دیگر تصور می

گرفت. زنان و مردان هرگز ی برای بررسی شکل گیری هویت در زنان و مردان مورد استفاده قرار میتپژوهشی متفاو هایو روش

توجه بیشتر به مطالعه مشترك هر دو  1096ولی تحقیقات پس از  گرفتندعات مورد مقایسه قرار نمیمستقیماً در اینگونه مطال

های سنتی )انتخاب شغل ، باورهای مذهبی، باورهای سیاسی( زنان و در حوزه: اند کهاین مطالعات نشان داهجنس نموده است. 

 گیری هویت برای هر دو جنس یکسان است.زمان شکل مردان از یک الگوی مشابهی از توزیع حاالت هویتی برخوردار هستند.

در ( 10است) ...( در هر دو جنس مشابههای شخصیتی مرتبط با هر یک از حاالت هویتی)اضطراب، اقتدار، مفهوم تکوین و ویژگی

های جنسی متفاوت، های شغلی مختلف، نقشهای هویتی در زنان و مردان عموماً بر مبنای سوگیریواقع تفاوت در خصوص سبک

بتنی گیری هویت زنان و تمایل مردان برای استقالل و تمایل زنان برای برقراری ارتباط با دیگران موجود موانع اجتماعی در شکل

دید عامل دیگر در این مورد است. بعبارت دیگر فرآیند شکل گیری هویت زنان موانع بیرونی زیادی برای پیشرفت سر راه خود می

شد در واقع تحقیقات ترس از شکست را عاملی مهمی در دستیابی به هویت موفق زنان در نظر برای زنان ترس در نظر گرفته می

های سنتی جنسیتی های جنسیتی کمرنگ شده و نقشای است تا حدی تفاوتط کنونی جوامع به گونهگرفتند. با این حال شرایمی

از بین رفته است. همچنین شرایط تربیتی برای هر دو جنس بصورت تقریباً برابری مهیا شده و امکانات آموزشی و شغلی یکسانی 

های هویتی عدم تفاوت میان دختران و پسران در دستیابی به سبکرسد این امر بر باشد، که به نظر میبرای هر دو جنس فراهم می

 .(17)تأثیر گذار بوده است
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 پيشنهادهاي کاربردي-5

 پيشنهادها براي آموزش و پرورش-5-1

های برند، آشنایی با سبکرسد بسیاری از نوجوانان در سرگردانی هویت به سر میدر حال حاضر که به نظر می پيشنهاد اول:

شود که مبحث هویت توسط مشاورین مدارس ها با یکدیگر، کمک بزرگی به نوجوانان است. پیشنهاد میویت و مقایسه آنپردازش ه

 تواند نشان دهنده راه به نوجوانان باشد.آموزان معرفی شود. مبحث هویت میبه دانش

های ناسان و مشاوران برای آموزش در زمینهشها تدارك ببیند و از روانمدارس جلسات آموزشی را برای خانواده پيشنهاد دوم:

 گیری هویت مدد گیرند.شکل

 پيشنهادها: براي والدين-5-2

بایست شیوه تربیتی اقتدار منطقی را به کار گیرند تا با حمایت، پذیرش بدون قید و شرط دادن استقالل والدین می پيشنهاد اول:

 مؤلفۀ مهم در ایجاد انگیزش درونی است را در نوجوانانشان ایجاد کنند.به نوجوانان، احساس شایستگی و خودمختاری که دو 

اجازه ابراز عقیده به فرزندان داده شود و برای این منظور والدین جلسات خانوادگی را برای بیان عقاید خود  پيشنهاد دوم:  

 فرزندانشان تدارك ببینند. 
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