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 مقایسه ی جو عاطفی خانواده و هویت یابی و خود پنداره در نوجوانان تیز هوش و عادی

 4، شعله امانی 3، محمد جعفر پور 2، زیبا ارحمی عیسی لو 1محمد نریمانی

 چکیده

. نوع  هدف پژوهش حاضر مقایسه ی جو عاطفی خانواده و هویت یابی و خودپنداره در نوجوانان عادی و تیزهوش شهر اردبیل بود

مقایسه ای بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر ، شامل کلیه ی دانش آموزن تیزهوش و عادی متوسطه ی  –پژوهش از نوع علی 

بودند ، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای نمونه ای به  1354-59شهر اردبیل در سال تحصیلی 

( ، انتخاب شدند . برای جمع آوری داده ها از سه پرسش نامه ی جو عاطفی خانواده هیل برن ، عادی  36تیزهوش و  36)  06حجم 

سبک های هویت برزونسکی و خودپنداره راجرز استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیری )مانوا ( 

زهوش از لحاظ جو عاطفی خانواده ،هویت یابی )اطالعاتی ،هنجاری ، استفاده شده است . نتایج مطالعه نشان داد که نوجوانان تی

 (.p <6061تعهد هویت ( و خودپنداره در سطح باالتری هستند )

 جو عاطفی خانواده ، هویت یابی ، خودپندارهواژه های کلیدی : 

                                                           
 -استاد گروه روان شناسی ، دانشگاه محقق اردبیلی1 

 (نویسنده مسئول، ziba.arhami@gmail.com،09145975988)-دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی ،دانشگاه محقق اردبیلی2 

 انشگاه محقق اردبیلیدانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی ،د 3-

 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی ،دانشگاه محقق اردبیلی 4-
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 مقدمه

 وران جوانی و بزرگسالی است. در این دوره،نوجوانی یک دوره انتقال از وابستگی دوران کودکی به استقالل و مسئولیت پذیری د

نوجوان با دو مسئله ی احساسی درگیر است، بازنگری و بازسازی ارتباط با والدین، بزرگساالن و جامعه و بازشناسی و بازسازی 

احد خود به عنوان یک فرد مستقل. در همین مرحله انسجام جنبه های مختلف بدنی،جنسی و تصور از خویش به صورت هویت و

(. یکی از مباحث 1339به تدریج در ذهن نوجوان تحقق می یابد)لطف آبادی،"من کیستم"شکل میگیرد و پاسخگویی به سوال 

هویت را به عنوان پیشرفت مهم شخصیت و گامی مهم به سمت تبدیل شدن به  2اریکسون است، 1مهم دوره ی نوجوانی هویت

ض روانشناختی نوجوانی را هویت در برابر سردرگمی هویت نامید بزرگسالی ثمر بخش و خوشحال،تشخیص داد و تعار

هویت از سازمانی درونی، خودجوش و پویا برخوردار است و از سائق ها، توانایی ها، باورها و  4(. به اعتقاد مارسیا 3،2661)برک

باورها،آرزو ها، عقاید، تجارب گذشته ی فرد نشات میگیرد. هویت سازمان دادن یک خود درونی شامل ساخت خود، سیستم 

( هویت در 2612)9(. به اعتقاد فایر کلوس1333مهارت ها و تاریخچه ی فردی است که در واقع نتیجه ی یک بحران است)هاشمی،

محیطی شکل میگیرد که فرد در آن واقع شده است و همین هویت شکل گرفته پاسخی به محیط سازنده ی آن است. نوجوانانی که 

همیشه حاضر و در صحنه میبینند و احساس کنند که می توانند بر آنها متکی باشند بهتر رشد می یابند و روان سالم والدین خود را 

(. احساس هویت به عنوان مهم ترین رویداد مرحله ی نوجوانی متاثر از همانند سازی با والدین 1339تری نیز دارند)لطف آبادی،

گرشی که در فرزندان خود به وجود می آورند، در هویت آنها تاثیر خواهد داشت)موسوی است، نحوه ی رفتار والدین با عنایت به ن

( و همچنین نفوذ 1356(. پژوهش ها نشان داده است که شیوه های فرزند پروری)پور ابراهیم ،حیدری و خوش کنش،1339پور،

( می تواند هریک از سطوح 1353حدی، والدین، میزان مذهبی بودن و سالمت روان دانش آموزان )حاجلو،رضایی شریف و وا

 هویت یابی را به خوبی پیش بینی کنند. 

عبارت است از اینکه فرد خودش  0یکی دیگر از ویژگی های دوره نوجوانی که اهمیت زیادی دارد، خود پنداره است. خودپنداره

 1339سهم عمده ای دارند)ابراهیمی و یزدان دوست، را میبیند. تصویر و پنداشتی که ما از خود داریم در تعیین رابطه ی ما با دیگران

(. یکی از انواع تقسیم بندی هایی که در خصوص خودپنداره صورت گرفته است،می 1351،به نقل از ساربان ، عیسی مراد ، طبیبی ، 

ان کسی که دارای توان به خود پنداره ی مثبت و منفی اشاره کرد.خودپنداره ی مثبت نشانگر این است که شخص،خود را به عنو

نقاط قوت و ضعف است پذیرفته است و این امر موجب باال رفتن اعتماد به نفس در او شده، روابط اجتماعی وی را ارتقا میبخشد. 

( در مطالعاتش به این نتیجه 1503اگر خودپنداره ی فرد منفی و نامتعادل باشد، از لحاظ روانی ناسالم شناخته می شود.کوپراسمیت)

                                                           
1 - Identify 
2 - Erikson 
3 - Berk 
4 Marcia 
5 Faircloth 
6 - Self - concept 
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انی که در کودکی خودپنداره ی مثبت و نیز عزت نفس باالیی داشتند در بزرگسالی موفق تر از کسانی بودند که رسید،کس

خودپنداره ی منفی داشتند. خودپنداره ی منفی از شرایطی ناشی می شود که در این شرایط نوجوانان نمی توانند تصورشان را نسبت 

یطی مستعد انجام رفتار بزهکارانه می شوند ویکی از موفقیت هایی که باعث ایجاد چنین به خودشان بیان کنند، بنابراین در چنین شرا

(. در همین راستا 1333،چناری،1،1535شرایطی می شود، رفتار والدین و از آن جمله طرد شدن از طرف والدین است)کواک لیانگ

آزادی والدین رابطه ی مثبت معنادار وجود دارد -کنترلپژوهش ها نشان داده است که بین خوپنداره های واقعی و ایده آل با بعد 

بعبارتی سبک های تربیتی استبدادی و طرد کننده ی والدین در مقایسه با سایر سبک های تربیتی، معتبرترین پیش بینی کننده ها 

مچنین پژوهش های مختلف (. ه1333برای انواع خودپنداره های فرزندان است )صادقی،انصاری نژاد،فدایی،روبن زاده و ابراهیمی،

بر نقش والدین و کیفیت تعامل والدین با نوجوانان، در شکل گیری خودپنداره ی مثبت در نوجوانان تاکید می کنند )فالین 

؛ آنتاکو 4،2661؛ دانلوپ،بورتز و برمینگام3،2666؛ دومن1553؛ هانت ترزال، 1553؛ مارش، 1550، 2؛ بروین و اندروز1553تیموتی،

(. بنابراین سبک تربیتی والدین و جو 2612، 0؛ ویلیامز2665؛ گارسیا و گارسیا، 2663،  9؛ براون و وایت ساید2663ن، و تاک چا

( نشان داد که 1333عاطفی خانواده در هویت یابی و خودپنداره نوجوانان تأثیر زیادی دارد چنانچه در این راستا نجارپوراستادی)

اجتماعی باال داشته و از نظر شکل -ساعد،خودپنداره ی مثبت،عزت نفس باال و پایگاه اقتصادیافراد دارای جو عاطفی خانوادگی م

گیری هویت بهتر از سایرین هستند. پژوهش های زیادی در این زمینه انجام گرفته است که در آن هر کدام به نقش جوعاطفی 

( در پژوهشی نشان دادند 1552)3وان مثال راسبرگ و کیدرخانواده در تشکیل هویت و خودپنداره نوجوانان اشاره شده است. به عن

که شکل گیری هویت زنان با جو عاطفی خانواده،یعنی یک سیستم عاطفی شرم مدار رابطه دارد. در پژوهش دیگری مشخص شد 

که وجود اختالل هویت جنسی،در افرادی که دچار مسائل و مشکالت عاطفی،احساسی و هیجانی بیشتری در خانواده 

(نشان داد که بین جو عاطفی خانواده و بحران هویت رابطه 1333(.احمدی نیز )1330ستند،محتمل تر است)رضایی و همکاران،ه

وجود دارد. همچنین در پژوهشی دیگر نشان داده شد که بین دو گروه نوجوانان بزهکار و عادی از لحاظ هیجان خواهی،عزت 

 9ماعی تفاوت معناداری وجود دارد.همچنین نشان داده شد که دو گروه از لحاظ اجت-نفس،جو عاطفی خانواده و وضعیت اقتصادی

(. 1333خرده مقیاس جو عاطفی)تایید کردن ، تشویق،محبت ،امنیت و اعتماد(تفاوت معنی دار دارند)شکر کن ،نیسی ،سپه وند،

دختر و پسر پرداخت،نتایج نشان داد که در ( در پژوهشی به بررسی جو عاطفی خانواده با گرایش به مشاغل نوجوانان 1334نجفی )

مجموع نوجوانانی که در خانواده هایی با جو عاطفی سرد بزرگ شده اند،گرایش به مشاغل ابزاری دارند. یافته های پژوهش فرزانه 

توسطه (که با هدف بررسی تاثیر عملکرد کلی خانواده بر وضغیت هویت دانش آموزان دختر م1333خو،یارمحمدیان و مولوی )

                                                           
1 - Kwak leung 
2 - Brewin&Andrews 
3 - Doman 
4 - Dulpo , Burns & Bermingam 
5 - Brown &Whiteside  
6 - Wiliams 
7 - Rothberg & kidder 
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شهر اصفهان بود،نشان داد که خانواده هایی که پذیرای فرزندان نبوده و رابطه ی سردی بین اعضای خانواده حاکم است،فرزندانشان 

به شکل معناداری سبک هویت سردرگم یا آشفته را نشان می دهند و از سویی دیگر والدین گرم و صمیمی که قاطع و اطمینان 

یشتر هویت پیشرفته را از خود نشان می دهند. همانطور که در باال اشاره شد تحقیقات زیادی در این بخش هستند، نوجوانانشان ب

زمینه انجام گرفته است و در آن بیشتر بر ارتباط بین جوعاطفی خانواده، هویت یابی و خودپنداره در گروه های مختلف پرداخته 

موزان تیزهوش و عادی انجام نگرفته است لذا این تحقیق سعی دارد با شده است اما تحقیقی در زمینه مقایسه بین گروه دانش آ

روش مقایسه ای و با استفاده از تحلیل مانووا به این سوال پاسخ دهد که آیا بین دو گروه دانش آموزان تیزهوش و عادی از لحاظ 

 جوعاطفی خانواده، هویت یابی و خودپنداره تفاوت وجود دارد یا نه؟

 روش

مقایسققه ای بققود. جامعققه ی آمققاری پققژوهش حاضققر را دانققش آمققوزان تیزهققوش و عققادی   -توصققیفی از نققوع علققی تحقیققق حاضققر

مشققغول تحصققیل بودنققد.برای انجققام ایققن     59-54دبیرسققتان هققای دو ناحیققه ی شهرسققتان اردبیققل تشققکیل میققداد کققه در سققال      

اده شققد بققدین ترتیققب کققه از بققین مققدارس  پققژوهش بققا اسققتفاده از روش نمونققه گیققری تصققادفی خوشققه ای چنققد مرحلققه ای اسققتف 

مدرسققه ) دو پسققرانه و دو دخترانققه (بققه صققورت تصققادفی انتخققاب شققدند کققه تعققداد دانققش آمققوزان      4دبیرسققتان اردبیققل ابتققدا  

عققادی ( از بققین دانققش آمققوزان ایققن مققدارس  36تیزهققوش و  36نفققر ) 06بققود ، در مرحلققه ی بعققد نمونققه ای بققه حجققم  326شققان 

بققه بققاال در طققول سققال   13سققاده انتخققاب شققدند. مققالک انتخققاب دانققش آمققوزان تیزهققوش داشققتن معققدل    بققه صققورت تصققادفی

( بود،کققه بققا مراجعققه بققه اسققناد و مققدارک تحصققیلی موجققود در پرونققده ی تحصققیلی دانققش آمققوزان و بققه کمققک 54-53گذشققته)

 متصدیان امور دفتری صورت گرفت.

 ابزار

)بققه نقققل از 1504جققو عققاطفی خققانواده توسققط هیققل بققرن در سققال   مقیققاس مقیاااج جااو عاااطفی خااانواده هیاال باارن: 

 3والققدین سققاخته شققد و در بردارنققده ی   -(جهققت سققنجش میققزان مهققرورزی در تعققامالت کققودک    1331موسققوی شوشققتری  

خققرده مقیققاس محبت،نوازش،تاییققد کردن،تجربققه هققای مشققترک،هدیه دادن،تشققویق و احسققاس امنیققت مققی باشققد.این مقیققاس       

باشقد کقه هققردو سقوال،به یقک خققرده مقیقاس مقرتبط است،پاسققخ بقه سقواالت بققه صقورت مقیقاس لیکققرت           سقوال مققی   10شقامل  

(در تحقیققق خققود ضققرایب 1331گزینققه ای مققی باشققد.در خصققوص پایققایی ایققن پرسققش نامه،موسققوی شوشققتری)  9و رتبققه بنققدی 

،و بققا اسققتفاده از روش   6035 تققا 6000خققرده مقیققاس جققو عققاطفی خققانواده را بققا اسققتفاده از آلفققای کرونبققا  بققین         3پایققایی 

خققرده مقیققاس ایققن پرسققش نامققه بققا اسققتفاده از   3محاسققبه نمققود.در تحقیققق دیگققری نیققز ضققرایب   6033تققا  6093بازآزمققایی بققین 

محاسققبه مققی گردیققد و ضققریب پایققایی   6031تققا  6045و بققا اسققتفاده از روش تنصققیف بققین   6034تققا  6092آلفققای کرونبققا  ،بققین 

محاسققبه گردیققد  6031و بققا اسققتفاده از روش تنصققیف برابققر بققا   6033از روش آلفققای کرونبققا  برابققر بققا   کققل مقیققاس بققا اسققتفاده 

 (.1333که گویای پایا بودن پرسش نامه ی جو عاطفی خانواده می باشد)شکر کن،نیسی و سپه وند،
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ی سقنجش  سقوالی ، بقرا   46( فقرم   ISIو  G0پرسقش نامقه ی سقبک هقای هویقت )      پرسش ناماه ی سابه هاای هویات :    

( سققاخته شققده اسققت . ایققن پرسققش نامققه دارای سققه خققرده مقیققاس اطالعققاتی ،     1535سققبک هققای هویققت توسققط برزونسققکی )  

سققوال آن مربققوط بققه مقیققاس هنجققاری   5سققوال آن مربققوط بققه مقیققاس اطالعققاتی ،   11هنجققاری ، و سققردرگم ناجتنققابی اسققت .  

ل دیگققر مربققوط بققه مقیققاس تعهققد اسققت . ایققن پرسققش نامققه بققا  سققوا 16سققوال آن مربققوط بققه مقیققاس سققردرگم ناجتنققابی و   16و 

(  1535( انققدازه گیققری مققی شققود . برزونسققکی )     1 _و کققامال مخققالف   9_مقیققاس لیکققرت پققنج درجققه ای )کققامال موافققق     

 6033و مقیقققاس سقققردرگم اجتنقققابی را  6000، مقیقققاس هنجقققاری  6002پایقققایی درونقققی )ضقققریب آلفقققا ( مقیقققاس اطالعقققاتی را 

(ضققرایب آلفققای کرونبققا  بققرای سققبک   1333ده اسققت . در مطالعققه ی خققدایی ، شققکری ، کروسققیتی و گراونققد )  گققزارش کققر

بققه دسققت آمققده اسققت   6032،  6009،  6093،  6031هققای هققویتی اطالعققاتی ،هنجققاری و سققردرگم ن اجتنققابی و تعهققد بققه ترتیققب   

بققه دسققت آمققد  6030نامققه بققا روش آلفققای کرونبققا  ( نیققز پایققایی ایققن پرسققش 1353. در پققژوهش قققادری ، نبققی زاده و اسققمعلی )

 . 

یقک آزمقون دو بعقدی اسقت کقه بقرای تعیقین خودپنقداره ی مثبقت و منفقی بقه کقار             پرسش ناماه ی خودپناداره راجار :   

تهیققه کققرده دارای دو پرسققش نامققه ی الققف و ب اسققت،که پرسققش نامققه ی الققف بققرای    1539مققی رود و راجققرز آن را در سققال 

ت بققه خققود واقعققی و پرسققش نامققه ی ب نگققرش فققرد نسققبت بققه خققود ایققده آل را مققی سققنجد.هر دو    سققنجش نگققرش فققرد نسققب 

صققفت شخصققیتی را در دو قطققب متضققاد مققی سققنجد. بققه طققور مثققال،قوی در برابققر ضققعیف یققا مهربققان در برابققر     29پرسققش نامققه

=خودپنققداره ی  6-3درجققه ای نمققره گققذاری مققی شققود.) نمققرات     3سالم.فاصققله ی بققین دو صققفت متضققاد بققا یققک مقیققاس     

نفققری  06بققا یققک نمونققه ی   1331بققه بققاال =خودپنققداره نوروتیققک ( .اعتبققار آن در سققال    16=خودپنققداره منفققی و3-16مثبققت،

،از نوجوانققان دبیرسققتانی شققهر تهققران،از طریققق زود و فققرد کققردن سققواالت ارزیققابی شققده اسققت کققه ضققریب همبسققتگی             

(. رقیبققی و مینققا  1331ارش شققده اسققت)نادری ، یققزدی ف حسققینیان،  گققز 6035و ضققریب تشققخیص اعتبققار آن    6031سققواالت 

و بققرای پرسققش نامققه ی ب  6005(نیققز اعتبققار آن را بققا روش آلفققای کرونبققا  بققرای پرسققش نامققه ی الققف برابققر بققا  1356خققوانی )

مققه ی گققزارش کققرده انققد.در یققک پققژوهش دیگققر ضققریب پایققایی آن بققر اسققاس آلفققای کرونبققا  بققرای پرسققش نا  6006برابققر بققا 

 (.1353به دست آمد )تقی زاده و محمدی، 6033و برای پرسش نامه ی ب  6032الف 

بقرای گقرد آوری اطالعقات مقورد نیقاز از پرسقش نامقه اسقتفاده شقد ، بعقد از تهیقه ی فهرسقت             روش اجرا و ابازار ممااری :  

تحقیقق در اختیقار آن هقا ققرار     دانش آموزان و انتخقاب آن هقا ابتقدا هقدف تحقیقق بقرای آن هقا بیقان شقد و سقپس آزمقون هقای             

داده شققد و از آنهققا خواسققته شققد نظققر خققود را بققا دقققت بیققان کننققد . اطالعققات بققه صققورت گروهققی و در محققل تحصققیل دانققش    

مققورد تجزیققه و تحلیققل  MANOVAآمققوزان جمققع آوری شققد .سققپس داده هققای بققه دسققت آمققده بققا اسققتفاده از ابققزار آمققاری  

 قرار گرفت . 

 نتایج
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( و عققادی  3039)  03013نحققراف معیققار ( نمققرات دانققش آمققوزان تیققز هققوش در متغیققر جققو عققاطفی خققانواده          میققانگین و ) ا

( ، در هویققت اطالعققاتی بققه   3036)  5036( و  2054)  0033( مققی باشققد و نیققز در متغیققر خققود پنققداره بققه ترتیققب     16062) 94036

( ،هویقققققت  9050) 30046( ، 9042) 33056( ،هویقققققت هنجقققققاری بقققققه ترتیقققققب     9032) 36006( و  9023)  32096ترتیقققققب 

)  33043( ،  0010)  33. 30( و تعهققققد هویققققت بققققه ترتیققققب   4034)  23036( ،  0045)  23063سققققردرگمناجتنابی بققققه ترتیققققب 

 ( می باشد.  4053

 : میانگین و انحراف معیار نمرات دانش آموزان تیز هوش و عادی در متغیرهای تحقیق 1جدول 

 عادی

36= n 

 تیزهوش

36= n 

 متغیر

SD M SD M 

 جو عاطفی خانواده 03053 3039 94036 16062

 خودپنداره 0033 2054 5036 3036

 هویت اطالعاتی 32096 9033 36006 9032

 هویت هنجاری 33056 9042 30046 9050

 هویت سردرگمناجتنابی 23063 0045 23036 4034

 تعهد هویت 30033 0010 33043 4053

مالحظققه مققی شققود بررسققی نتققایج جققدول فققوس حققاکی از آن اسققت کققه میققانگین نمققرات گققروه         1در جققدول همققانطور کققه  

تیزهققوش درمتغیققر هققای جققو عققاطفی ، هویققت اطالعققاتی ، هنجققاری ، تعهققد هویققت بققاالتر از گققروه عققادی اسققت ولققی در خققود   

 پنداره و هویت سر درگمناجتنابی پایین تر از گروه عادی است. 

ز آزمققون پارامتریققک تحلیققل واریققانس چنققد متغیققری بققرای رعایققت فققرض هققای آن، از آزمققون هققای بققاکس و   قبققل از اسققتفاده ا

لوین استفاده شقد. بقر اسقاس آزمقون بقاکس کقه بقرای هقیم یقک از متغیرهقا معنقادار نبقوده اسقت، شقرط همگنقی مقاتریس هقای                  

(. بققر اسققاس آزمققون لققوین و    BOX=23ن30و  F=1نP ،22=6ن22واریققانس ن کوواریققانس بققه درسققتی رعایققت شققده اسققت )     

عققدم معنققاداری آن بققرای همققه متغیرهققا، شققرط برابققری واریققانس هققای بققین گروهققی رعایققت شققده اسققت. نتققایج آزمققون المبققدا    

ویلکققز نشققان داد کققه اثققر گققروه بققر ترکیققب متغیرهققای جوعققاطفی خققانواده، خودپنققداره و هویققت یققابی و م لفققه هققای آن معنققی   

= المبققققدا (. آزمققققون فققققوس قابلیققققت اسققققتفاده از تحلیققققل   60032و  F( 0093،) 4،11و  P<0.01= اتققققا و  60313دار اسققققت) 

واریققانس چنققد متغیری)مققانووا( را مجققاز شققمرد. نتققایج نشققان داد کققه حققداقل بققین یکققی از متغیرهققای مققورد بررسققی در بققین دو    

 گروه مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود دارد.

 مون اثرات بین آزمودنی ها: خالصه نتایج حاصل از آز 2جدول 
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 اتا df MS F P متغیر

 6ن219 6ن669 19ن33 1233ن03 1 جوعاطفی خانواده

 6ن123 6ن666 3ن92 59ن332 1 خود پنداره

 6ن653 6ن64 9ن35 94ن196 1 هویت اطالعاتی

 6ن601 6ن645 4ن63 33ن396 1 هویت هنجاری

 6ن635 6ن632 9ن44 40ن313 1 هویت سردرگمن اجتنابی

 6ن639 6ن623 9ن41 136ن613 1 تعهد هویت

گقزارش شقده اسقت در هقر سقه متغیقر )جوعقاطفی خقانواده، خقود پنقداره و م لفقه هقای هویقت یقابی(                2همانطور که در جقدول  

در دو گققروه از دانققش آمققوزان تیزهققوش و عققادی تفققاوت معنققی داری وجققود دارد. یعنققی ایققن تفققاوت بققه نفققع دانققش آمققوزان     

 تیزهوش می باشد.

 بحث و نتیجه گیری

هدف این تحقیقق بررسقی مقایسقه جقو عقاطفی خقانواده، هویقت یقابی و خودپنقداره نوجوانقان تیزهقوش و عقادی بقود. بقه عنقوان                

یققک نتیجققه مهققم در ایققن تحقیققق معلققوم شققد کققه نوجوانققان تیزهققوش از لحققاظ متغیققر جققو عققاطفی خققانواده در وضققعیت بهتققری    

ن زمینقه تحقیقق مشقابهی بقرای بررسقی همسقویی ایقن تحقیقق یافقت نشقد کقه در آن بقه             نسبت بقه نوجوانقان عقادی هسقتند. در ایق     

(، نعققامی و 1333مقایسققه دو گققروه دانققش آمققوز تیزهققوش و عققادی بپردازنققد. بققا ایققن حققال، تحقیقققات شققکرکن و همکققاران)      

تقاضققا، ابوالمعققالی و  ( در زمینققه مقایسققه جققو عققاطفی در بققین نوجوانققان بزهکققار و عققادی و همچنققین تحقیققق      1353پیمققان نیققا) 

( دربققاره مقایسققه جققو عققاطفی در کودکققان بققیش فعققال و عققادی نشققان داد کققه تفققاوت معنققی داری بققین دو گققروه  1351صققابری )

 در شقکل  کقه  اسقت  کقودک  اجتمقاعی  زنقدگی  نهقاد  نخسقتین  وجقود دارد. در تبیقین ایقن نتقایج مقی تقوان گفقت کقه خقانواده         

 دیقدگاههای  و رفتقار  گیقری  شقکل  دارد. در بسقیار مهمقی   نققش  دککقو  اجتمقاعی  هقای  اندیشقه  و هقا  عقادت  گیقری 

 والقدین  کقه  هقایی  خقانواده  در مهمقی دارد،  نققش  فرزنقدان  و والقدین  روابقط  عقاطفی  هقای  جنبقه  اجتمقاعی کقودک،  

 پیشقرفت  انگیقز   و بقه دیگقران   احتقرام  و مثبقت  اخالققی  رفتارهقای  بقا  نیقز  کودکقان  دارنقد، معمقوال    آمیقز  محبقت  رفتارهقای 

 و پنقداری  خویشقتن  .اسقت  شقمار  بقی  کودکقان  اجتمقاعی  رشقد  مختلقف  بقر ابعقاد   خقانواده  نفقوذ  و یابنقد. تقأثیر   یمق  رشقد 

 و پقدر  خصقوص  خقانواده بقه   اعضقای  هقای  نگقرش  از شقدت  بقه  کودکقان  گیقری  حقال شقکل   در خقود  ارزشقمندی  احسقاس 

 توانقایی برققراری   و االنهمسق  سقوی  از کقودک  اجتمقاعی  پقذیرش  پقذیرد. همچنقین میقزان    مقی  تقأثیر  او بقه  نسقبت  مقادر 

وی  بقه  و کننقد  محبقت  کقودک  بقه  صقادقانه  والقدین  اگقر  گیقرد،  نشقأت مقی   او خقانوادگی  محقیط  از آنهقا  بقا  صقمیمانه  روابط

ونقد و   نورالقدین  گیرد)محبقی  مقی  یقاد  را دیگقران بقودن   عالقق   مقورد  و دیگقران  داشقتن  دوسقت  نیقز  او کننقد،  اعتمقاد 

 ر هویت یابی و خودپنداره نوجوان تأثیر می گذارد. (. جو عاطفی خانواده د1356همکاران، 
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یافته دیگر پقژوهش، بقاال بقودن نمقره خقود پنقداره در گقروه عقادی در مقایسقه بقا گقروه دانقش آمقوزان تیقز هقوش بقود کقه ایقن                   

( و گققواردی 2664در واقققع بققه نفققع گققروه دانققش آمققوزان تیزهققوش اسققت. ایققن نتققایج در یافتققه هققای هربققرت و کیققت تققای)       

 عالیقم  اولقین  از ( بقه دسقت آمقده اسقت. در واققع یکقی      1353( و نیقز بشقکانی )  1333(، آققا جقانی، نریمقانی و آسقیانی )    2669)

 فقرد  ذهقن  در آنچقه  ی دربقاره  کقردن  فکقر  بقه  گقرایش  یقا  ورزی ظهقور هویقت و خودپنقداره و بقه عبقارتی اندیشقه       نوجقوانی 

مقی کننقد.    توصقیف  متفقاوتی  صقورت  بقه  و نگرنقد  مقی  دقیقتقر  را خودشقان  نوجوانقان،  .اسقت  خویشقتن  بررسقی  و گقذرد  مقی 

 نوجوانقان  دارد. وجقود  تفقاوت  مقی کننقد   رفتقار  کقه  هقای  نحقو  و مقی کننقد   احسقاس  و فکقر  آنچقه  کقه بقین   می یابنقد  در آنها

 از مسقتعد نارضقایتی   بگیرنقد،  نظقر  در را امکانقات  دهقد  مقی  اجقازه  آنهقا  بقه  کقه  رشقد  بقه  رو عقالنقی  مهارتهقای  با بکقارگیری 

 مقی  و کننقد  مقی  دیگقران مقایسقه   بقا  را خودشقان  مقی کننقد،   انتققاد  خقود  شخصقی  ویژگیهقای  از هسقتند.آنها  نخودشقا 

 (. 2660)اسالوین، کنند عوض را خود کوشند

یافتققه دیگققر پققژوهش، بققاال بققودن نمققره هویققت یققابی اطالعققاتی، هنجققاری، تعهققد و پققایین بققودن نمققره هویققت سققردرگم ن اجتنققابی 

یسققه بققا گققروه دانققش آمققوزان عققادی بققود کققه ایققن در واقققع بققه نفققع گققروه دانققش آمققوزان تیزهققوش     در گققروه تیزهققوش در مقا

 تقالش  هویقت  کسقب  بقرای  مقداوم  طقور  بقه  ( همسقو بقود. نوجقوان،   1330اسقت. یافتقه هقای ایقن پقژوهش بقا نتقایج اسقماعیلی )        

 هقایی  ارزش شقود  مقی  صقل حا نیازهقا  ی نتیجقه  در کقه  خصایصقی  خقود،  از هایشقان  بقا برداشقت   نوجوانقان  هویقت  مقی کنقد.  

از  کقه  ارزشقهایی  انقدازه  هقر  بقه  مقی شقود.   حاصقل  دیگقران،  بقا  همانندسقازی  و مقی کننقد   دریافقت  طقرف دیگقران   از کقه 

 بهتقر  هویقت نوجوانقان   گیقری  شقکل  باشقد،  هماهنقگ  و همخقوان  مقی گقردد،   ابقراز  مربیقان  و همسقاالن  والقدین،  طقرف 

بخقاطر اینکقه بقه ایقن کودکقان بیشقتر اهمیقت میدهنقد و بقرای تمقام            بقود. بقه نظقر مقی رسقد والقدین کودکقان تیزهقوش         خواهقد 

کارهققای کققودک ارزش قائققل میشققوند و کققودک در انجققام تکققالیف خققود احسققاس غققرور مققی کنققد و بققالطبع پیامققد چنققین         

رفتارهایی افقزایش عقزت نفقس کقودک اسقت کقه در خودپنقداره آن نیقز تقأثیر مقی گقذارد. در واققع خقود پنقداره یعنقی تصقویر                 

پنداشقققتی کقققه مقققا از خقققود داریقققم و ایقققن در تعیقققین رابطقققه ی مقققا بقققا دیگقققران سقققهم عمقققده ای دارد)ابراهیمقققی و یقققزدان    و

( بققر نقققش  2612( و ویلیققامز )2665(. در ایققن راسققتا گارسققیا و گارسققیا)  1351،بققه نقققل از سققاربان و همکققاران ،   1339دوسققت،

کل گیققری خودپنققداره ی مثبققت و افققزایش خودکارآمققدی و   والققدین و کیفیققت ارتبققاط و تعامققل والققدین بققا نوجوانققان،در شقق    

عققزت نفققس در نوجوانققان تاکیققد مققی کننققد. در کققل، تحقیقققات زیققادی دربققاره ارتبققاط هرکققدام از متغیرهققا انجققام گرفتققه اسققت   

 گیقری  شقکل  و خودپنقداره  عقاطفی خقانواده،   جقو  متغیرهقای  بقین  کقه  دهقد  مقی  نشقان  آمقده  بدسقت  هقای  کقه در آن یافتقه  

؛ 1333احمققدی،  و 1330همکققاران، و ؛ رضققایی1552کیققدر ، و دارد) راسققبرگ وجققود داری سققتگی معنققیهمب هویققت،
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( امقققا دربقققاره مقایسقققه دانقققش آمقققوزان تیزهقققوش و عقققادی از لحقققاظ متغیرهقققای جوعقققاطفی    1551، مارسقققیا،1559، 1شقققیلدز

 خانواده، هویت یابی و خودپنداره تحقیقات بسیار کمی انجام گرفته است.

تققایج نشققان داد کققه دانققش آمققوزان تیزهققوش در متغیرهققای جوعققاطفی، هویققت یققابی و خودپنققداره دارای وضققعیت   بطققور کلققی ن

بهتققری نسققبت بققه دانققش آمققوزان عققادی هسققتند. ایققن یافتققه ممکققن اسققت بعلققت داشققتن برخققی خصققلت هققای خققاص تیزهوشققان   

 را آن نتقایج  و انجقام گرفقت   مقوزان دانقش آ  روی حاضقر  باشقد کقه در برخقورد خقانواده بقا آنهقا تقأثیر میگقذارد. پقژوهش         

 سقنین  در قشقرها و  سقایر  بقین  در پقژوهش  ایقن  میشقود  داد. پیشقنهاد  جامعقه تعمقیم   قشقرهای  سقایر  بقه  سقادگی  بقه  نمیتقوان 

دانققش آمققوزانی کققه در هویققت و  بققه کمققک در میشققود نیققز پیشققنهاد روانشناسققان و مشققاوران شققود. بققه اجققرا مختلققف

دهنقد. همچنقین پیشقنهاد مقی شقود ایقن پقژوهش         ققرار  مقورد ارزیقابی   را آنهقا  خقانواده  جقو  دارنقد، وضقعیت   مشقکل  خودپنقداره 

 با نمونه های بیشتری در بین دانش آموزان تیزهوش و با روش مقایسه ای تکرار گردد.

 در همکقاری  خقاطر  بقه  معلمقان و دانقش آمقوزان    کلیقه  و آمقوزش و پقرورش اسقتان اردبیقل     معاونقت  از قادردانی:  و تشاکر 

 میآید. به عمل تشکر پژوهش ینا اجرای

 منابع 

(. مقایسه هوش هیجانی و خودپنداره دانش آموزان تیزهوش و عادی. پژوهش در حیطه کودکان 1333آقاجانی، سیف اله؛ نریمانی، محمد؛ آسیانی، مریم)-

 333-313استثنایین سال هشتم، شماره سوم، 

ه و بحققران هویققت نوجوانققان کققانون اصققالح و تربیققت شققهر تهققران . پایققان نامققه ی       (.بررسققی رابطققه ی جققو عققاطفی خققانواد   1333احمققدی، صققدیقه ) -

 کارشناسی ارشد . تهران . دانشگاه تربیت معلم .  

 (.تهران: روان.1339الف).محمدی سید یحیی ی ترجمه کاربست. و نظریه -تربیتی نشناسی روا (.2660ای) رابرت. اسالوین،-

 نامه تهران. پایان شهر اول دبیرستان راهنمایی و دوم و های پایه عادی و تیزهوش دانش آموزان در هویت رانبح .مقایسه (1330جواد ) اسماعیلی،-

 .معلم تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی

( . چقققاپ دوم. تهقققران : 1333( . روان شناسقققی رشقققد : از نوجقققوانی تقققا پایقققان زنقققدگی ، ترجمقققه ی یحیقققی سقققید محمقققدی ) 2661بقققرک، لقققورا ، ای )-

 باران .ارس

فتاری، بررسی و مقایسه خودپنداره در دانش آموزان دخترو پسر مدارس نمونه دولتی، دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم ر (.1353 )بشکانی، لیال-

 http://www.civilica.com/Paper-PSYCHOCONF02-PSYCHOCONF02_020.htmlتهران، موسسه اطالع رسانی نارکیش، 

( . رابطه ی شیوه های فرزند پروری با سبک های هویت یابی و گرایش به مشاغل در 1356پور ابراهیم ،تقی؛حیدری ، جعفر؛خوش کنش ، ابولقاسم )-

.11-22( .صفحه 3) 3نوجوانان . مجله مشاوره شغلی و سازمانی .   

.5-20(. صفحه 11)4(. مقایسه جو عاطفی خانواده کودکان بیش فعال و عادی. مجله علوم رفتاری، 1351ا، مژگان؛ ابوالعالی، خدیجه؛ صابری، هایده )تقاض-  

 دانش و ( . نقش رضایت زناشویی مادران در پیش بینی اضطراب و خودپنداره دختران نوجوان . مجله1353تقی زاده ، محمد احسان ؛ محمدی ، نرگس )-

. 35-33( . صفحه 4)19پژوهش در روان شناسی کاربردی .   

                                                           
1 - shields 

http://www.civilica.com/Paper-PSYCHOCONF02-PSYCHOCONF02_020.html
http://www.civilica.com/Paper-PSYCHOCONF02-PSYCHOCONF02_020.html
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. فصل نامه  ( .مقایسه ی خودپنداره دانش آموزان واجد والدین دارای نگرش تربیتی مثبت و منفی با توجه به جنسیت دانش آموزان1333چناری ، مهین )-

.56-166( . صفحه 4) 2خانواده و پژوهش .   

جله ( . همبسته های هویت یابی فردی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان اردبیل . م1353ریف ، علی؛واحدی ، شهرام )حاجلو ، نادر ؛ رضایی ش-

. 21-33( . صفحه 2) 1روان شناسی مدرسه .   

جی نسققخه فارسققی پرسققش نامققه  ( . سققاختار عققاملی و ویژگققی هققای روانسققن 1333خققدایی ، علققی ؛ شققکری ، امیققد ؛کروسققیتی ، الیزابتققا ؛گراونققد ،فریبققرز )  -

 46-43( . صفحه 2)11سبک های هویت . مجله تازه های علوم شناختی . 

 دانقش  ای مدرسقه  عملکقرد  بقا  والقدین  زنقدگی  کیفیقت  (. رابطق  1330، یوسقف )  کریمقی  شقریفی، حسقن ؛   احدی،حسقن ؛ پاشقا   فاطمقه؛  رضقایی، - 

 نهقم،  خوراسقگان. اصقفهان، سقال    واحقد  اسقالمی  آزاد دانشقگاه  نشناسقی  روا رد پقژوهش  و دانقش  مق   اصقفهان، فصقلنا   شقهر  ابتقدایی  مقطقع  آمقوزان 

 .136 143- ،صفحه (33)

(. 4)1( .ارتباط مدیریت بدن با تصویر بدنی و خودپنداره .مجله دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی. 1356رقیبی ، مهوش ؛ مینا خوانی ،غالمرضا )-

.32-31صفحه   

عامل اجتماعی ) خود پنداره و ت –( . ارتباط نگرش های تربیتی والدین با ابعاد سالمت روانی  1351مراد ، ابولقاسم ؛ طبیبی ، زهرا )ساربان ، حمیده؛ عیسی -

.53-124( . صفحه 3) 2اجتماعی ( نوجوانان دختر . مجله روان شناسی مدرسه .   

مقایسه ی هیجان خواهی ، عزت نفس ، جو عاطفی خانواده و وضعیت اجتماعی ،  ( .1333شکر کن ، حسین ؛ نیسی ، عبدالکاظم ؛ سپهوند ، اسفندیار )-

.163-124(. صفحه 1) 4اقتصادی در نوجوانان پسر بزهکار و عادی . مجله دستاورد های روان شناختی ) علوم تربیتی و روان شناسی ( .  

( . نقش سبک های تربیتی والدین در 1333زاده ، شرمین ؛ ابراهیمی ، سید محمد )صادقی ، منصوره السادات ؛ انصاری نژاد ، فاطمه؛ فدایی ، زهرا ؛ روبن -

.146-193( . صفحه 13) 9شکل گیری انواع خود ها وفاصله بین آن ها در فرزندان . مجله خانواده پژوهی .   

 و نوجوانان عادی و بزهکار. دو ماهنامه علمی(. مقایسه سبک های فرزندپروری و سبک های هویتی در کودکان 1353عزیزی، مهدی؛ مژگان، مرتضی )-

، آذر و دی.9، شماره 13پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، سال   

و  (. سبک های هویت ، احساس تنهایی و ترس از صمیمیت در افراد معتاد به اینترنت1353قادری ، هالله ؛ نبی زاده چیانه ، قسیم ؛ اسمعلی کورانه ، احمد )-

. 113-130( . صفحه 4)19مطالعات ملی .  افراد بهنجار. مجله  

: نوجوانی ، جوانی و بزرگسالی .چاپ هشتم . تهران : انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .  2( . روان شناسی رشد 1339لطف آبادی ، حسین )-  

 و اجتمقاعی  هقای  رشقد مهقارت   بقا  ادهخقانو  عقاطفی  جقو  بقین  (. رابطق  1356وند،محمدحسقین؛ مشتاقی،سقعید؛ شقهبازی، مسقعود)     نورالقدین  محبقی -

درسقی، سقال    برنقامهریزی  در سقلیمان. پقژوهش   مسقجد  شهرسقتان  ابتقدایی  پقنجم  چهقارم و  هقای  پایقه  دختقر  و پسقر  آمقوزان  تحصقیلی دانقش   پیشقرفت 

 ( .36)2هشتم، 

. پایان نامه ی  یابی فرزندان آن ها در شهر اراک( . بررسی رابطه ی بین شناخت خویشتن والدین فرهنگی و غیر فرهنگی با هویت 1339موسوی پور ، سعید )-

 کارشناسی ارشد . تهران . دانشگاه تربیت معلم .

و روان  ( . بررسی رابطه ی جو عاطفی خانواده با سازگاری فردی ، اجتماعی و عملکرد تحصیلی . مجله علوم تربیتی1331موسوی شوشتری ، مژگان )-

( . 3،4) 3شناسی .   

 ( . مقایسه رابطه بین خودپنداره ، تیپ شخصیتی و آرزوهای شغلی ، دانش آموزان پیش1335ا ؛ یزدی ، سیده منور؛ حسینیان ، سیمین )نادری ، خیرالنس-

. 33-96. صفحه  33دانشگاهی شهر کرد .   

( .5) 3 ماعی بر شکل گیری هویت جوانان .( . رابطه جو عاطفی خانواده ، خودپنداره ، عزت نفس وپایگاه اقتصادی ، اجت1333نجارپور استادی ، سعید ) -  
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جدیداستان  ( . بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با گرایش به مشاغل و مقایسه آن در دانش آموزان پسر و دختر دوره متوسطه نظام1334نجفی ، غالمحسین )-

 بوشهر . پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران . دانشگاه تربیت معلم

.139-146، صفحه 3(. تحلیل نقش جو عاطفی خانواده بر خودپنداره در نوجوانان بزهکار. مجله طب انتظامی، دوره 1353پیمان نیا، بهرام ) نعامی، عبدالزهرا؛-  

د . سال ایرانی از دیدگاه مارسیا . پایان نامه ی کارشناسی ارش 12-24( . بررسی تحولی ابعاد وضعیت هویت نوجوانان و جوانان 1333هاشمی ، الدن )-

 دانشگاه شیراز .

(. تاثیر عملکرد کلی خانواده بر وضعیت هویت دانش آموزان.مجله علوم رفتاری. 1333یارمحمدیان ، احمد ؛ فرزانه خو ، مرجان ؛ مولوی ، حسین )-

139-142(.صفحه 2)  
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