نام و نام خانوادگی دانشجویان
سمیرا بیدخوری و منا افضلی

استاد راهنما

موضوع پایان نامه

استاد مشاور

رابطه سبک های هویت با کنترل

سرکار خانم

سرکار خانم

خشم

دکتر خدیجه

مهدیه مهدوی

ابوالمعالی

کنی

چکیده پایان نامه
شکل گیری بهنجار هویت و کنترل خشم هر دو از جمله اهداف تربیت صحیح نسل جوان است .از این رو بررسی
آن ها برای کنترل نابسامانی های دوران نوجوانی حائز اهمیت است .هدف شناسایی رابطه دو متغیر هویت و کنترل
خشم است در همین راستا مفهوم هویت وکنترل خشم در زمینه روانشناسی تخصصی و اسالمی بررسی شده است.
در نگاه تخصصی و دیدگاه اسالمی به بررسی هویت و ابعاد آن در دوره نوجوانی و نظریه های مطرح در این
محور به ویژه دیدگاه برزونسکی پرداخته شد .همچنین در هر دو بعد تخصصی و اسالمی ،خشم و پرخاشگری و
انواع و اسباب آن و همچنین نظریات مطرح در این زمینه به همراه روش های های کنترل خشم در هریک بررسی
شد .و در چشم انداز اسالم بررسی قرآنی و روایی ملحوظ گردید .به منظور سنجش دو متغیر سبک های هویت و
کنترل خشم نوجوانان ،دو پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی  ISI6Gو کنترل خشم  AGQمورد استفاده قرار
گرفت .جامعه در این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر دبیرستان های منطقه  41آموزش و پرورش شهر تهران در
سال  4831بود .پرسشنامه در یک گروه نمونه  441نفری از دانش آموزان دختر از 1دبیرستان منطقه  41استان
تهران اجرا شد .داده ها به روش رگرسیون چندگانه تحلیل شد .با توجه به نتایج به دست آمده می توان چنین نتیجه
گرفت که بین سبک هویت سردرگم با رفتار ،فکر و احساس پرخاشگرانه و در کل متغیرکنترل خشم رابطه معنادار
است .یعنی سبک هویت سردرگم با تمامی مولفه ها و در کل با متغیر پرخاشگری همبستگی مثبت دارد .سبک هویت
اطالعاتی نیز با رفتار ،فکر و احساس پرخاشگرانه و در کل با متغیر کنترل خشم همبستگی مثبت دارد .به عبارتی
افرادی که نمره باالتری در سبک هویت ناسازگارانه دارند کنترل خشم آنان کمتر است .همچنین سبک هویت
هنجاری با فکر ،احساس و رفتار پرخاشگرانه و در کل با متغیر کنترل خشم همبستگی مثبت دارد .از سوی دیگر هر
چه نمره مولفه تعهد در آزمون برزونسکی باالتر باشد نشانه تعهد بیشتر است و باال بودن نمره تعهد نشانه کنترل
خشم بیشتر است .متغیر سبک های هویت نیز با کنترل خشم همبستگی مثبت دارد.
کلید واژه ها

واژگان کلیدی :
سبک های هویت ،کنترل خشم  ،بحران هویت ،هویت دینی
فرم چکیده پایان نامه جهت ارائه به دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی

