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 چکیده
توجه  دکه همواره موری نوجوانی است های رایج دورهاز هیجانی آن در محیط مدرسه و تجربهخشم 

حسوب مبروز هیجان خشم ی زمینهاحساس شرمساری پیشتانگنی،  ینظریهان بوده است. بر اساس شناسروان
ر دکاهش خشم نوجوانان دختر در اثربخشی آموزش مدیریت شرم  تعیینپژوهش حاضر با هدف  شود.می

آزمون با پس –آزمون ، از روش تحقیق نیمه آزمایشی، طرح پیشآنی تحقق برا .انجام گرفتمحیط مدرسه 
هر شی دخترانهدولتی  یمدرسهدو راهنمایی  یدورهآموزان دانشدر این راستا،  گروه کنترل استفاده شد.

 سیهایت، در ن .غربال شدندای انتخاب و ای چندمرحلهخوشهتصادفی گیری با استفاده از روش نمونهتبریز 
. خاب شدندانت خشم چندبعدی مدرسهمقیاس گیری هدفمند و مبتنی بر نتایج روش نمونهمدرسه به هر نفر از 

 های آزمایشی و کنترل فرضگروه، شد؛ مدارس به صورت تصادفی ی تشکیلنفر 35در هر مدرسه دو گروه 
 راههی یکمتغیرهتحلیل کوواریانس تکنتایج  را دریافت کردند.آموزشی و پالسیبو  یبستهشدند و به ترتیب 

( و F  ،13/1 >P=  14/33اثربخش بوده )مداخله نشان داد که  ،آنهای فرضپیشتحقق بررسی و پس از 
تبیین را ای مدرسهخشم تغییرات  %35 ،ایدقیقه 55هفتگی ی آموزش مدیریت شرم در طی هشت جلسه

چندبعدی  خشمهای مولفهراهه از میان ی یکنتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیرهاساس بر همچنین،  کند.می
= 35/1داری یافت )مقیاس خشم کاهش معنیخردهی نمره(، ی سازنده و مخرب)خشم، خصومت و مقابله

Eta  ،28/2  =F  ،13/1 >P .)گیری کارب های آن،و با در نظر گرفتن محدودیت های پژوهشیمطابق با یافته
 . شودمیپیشنهاد دختر  نوجوانانی ابرای کاهش خشم مدرسه حاضر آموزشی یبسته

 نوجوان ،مدیریت شرم ،مدرسه، دختر، خشم کلیدی: واژگان
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 مقدمه
اوانی زای فرآید که با عوامل تنیدگینوجوانی یکی از مراحل مهم تحول انسان به شمار می

باشد. این دوره معرف تغییر عمیقی است که کودک را از بزرگسال جدا ساخته و همراه می
به نقل از برغندان، ترخان  3154آورد )منصور، مختلفی را در او به وجود میهای دگرگونی

 کند که خاص دورهها و تغییرات مسائلی را ایجاد می(. این دگرگونی3193و قائمی خمامی، 
به نقل از  8112، 3ترین این مسائل است )اونیلنوجوانی است، هیجان خشم یکی از عمده

 (.3193می، برغندان، ترخان و قائمی خما
ی -خشم  –مدل شرمساری  های یکی از کارآمدترین نظریه 8پرخاشگری تانگن

 1شود. شرمها تاکید میشناسی برای تببین خشم است که در آن بر نقش و اهمیت هیجانروان
 شودی هیجان خشم به پرخاشگری منجر میهیجان محوری این مدل است و به واسطه

است که نقش آن در  منفی و دردناک درباره خود فردشرم، احساس (. 8114، 4)کاورت
به نقل از  8119، 5های اصلی آسیب مرتبط با اختالل شناسایی شده است )بادنی طبقههمه

احساس شرم با مشکالت روانی متعددی چون اختالل  یتجربه(. 3191رجبی و عباسی، 
رف ، و مصافسردگیژندگرایی، اضطراب و ن، وسواس اجباری، روانضربهاسترس پس از 

؛ اورس، برکینگ و 8111، 2)فرگوسن، استگه، ایره، ولمر و آشباکرهمراه است  الکل
الف و ب؛  3998، 9؛ تانگنی، واگنر و گرامزو3995، 2؛ کویلز و بایبی8112، 5بورخاردت

حتی شرم در افزایش احتمال بازگشت  .(8133، 31تانگنی، استوینگ، ماشک و هستینگ
پور، های بیمار اسکیزوفرن تاثیرگذار است )کرملو، متقیو سالمت خانواده های بیمارینشانه

تماعی اجدر رفتار شرم بسیار فراتر بوده و (. تاثیرگذاری 3195پور، برجعلی، صادقی و خانی
؛ تانگنی، 8131، 33کلوکسیافراد نیز، نقش دارد )استوینگ، تانگنی، هیگل، هارتی و مک

                                                           
1. O’Neill 
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انحرافات (. تحقیقات نشان داده که 8112، 3سی و روبینز؛ تری8115استوینگ و ماشک، 
ی اختالل اساسی در ظرفیت کنندهجدی و مداوم از معیارهای اخالقی و اجتماعی منعکس

انه و کارآن با رفتارهای جنایت ارتباطای که ؛ به گونهشوندی شرم محسوب میتجربه
ی بینی کنندهتواند پیشمیو (، 8133شناخته شده است )تانگنی و همکاران،  8ستیزیجامعه

خوبی برای ارتکاب به جرم و جنایت در نوجوانان و جوانان باشد )هوسر، ویندزی و 
های اخالقی با رفتارهای مخرب نوجوانان رابطه دارد (. به طور کلی، هیجان1،8112گریوی

 اخالقییک هیحان شناسی، شرم ادبیات روان درو  (1328، 4)مازون، کامادوکا و سالمیوالی
 (.8132، 5)نیکولزشود محسوب می

های تحصیلی نیز مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات ی شرم در محیطفرایند تجربه
از سوی  ، به احتمال بیشتردارندآموزانی که عملکرد تحصیلی ضعیفی دانشنشان داده است 

، 2شوند )باکر، دنسون، بوسمن، کرینگر و بوتسیا نادیده گرفته می همساالن خود، طرد شده
دهد و در نتیجه، سعی در اجتناب خصمانه قرار می محیط(، چنین بازخوردی آنان را در 8115

شان دارند )فری، کونور، سولیس، از بازخوردهای منفی از طریق عدم افشای خود و شرایط
(. طرد و بازخوردهای منفی به ارزیابی 8131، 2نگ، زائو و یوبه نقل از زا 8115، 5واله و ولپیتا

و  شود، فرد برای حفظ تمامیتی هیجان منفی شرم منجر میمنفی از خویشتن فرد و تجربه
ی پردازد. بنابراین، چرخهی منفی به رفتارهای جبرانی غیرسازنده میدوری از این تجربه

از سوی همساالن در پی خواهد را شتری العملی طرد بیمعیوب آغاز شده و چنین عکس
ی مواجه توجهدارند و چنانچه با طرد یا بی اطرافیانها تمایل به پذیرش از سوی انسانداشت. 

ها ب آنخواهند از جانکنند، بویژه نسبت به کسانی که میشوند، شروع به پرخاشگری می
پذیرفته شوند که خود این رفتار، طرد بیشتری را به همراه دارد. تحقیقات نشان داده است که 

 اند رفتارهای پرخاشگری را در میانتوتفاوتی همساالن میطرد و یا بازخوردهای توام با بی
کنندگی اسنادهای خصمانه در ساله برانگیزد. در این میان، نقش تعدیل 31-31نوجوانان 

                                                           
1. Tracy & Robins 

2. Psychopathic  

3. Hosser, Windzio & Greve 

4. Mazzone, Camodeca & Salmivalli 

5. Nichols 

6. Bakker, Denessen, Bosman, Krijger & Bouts 
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ن های خصمانه به همساالپرخاشگری تایید شده است. طرد به خشم و نگرش –ارتباط طرد 
ده نیات بد نسبت داورزی و ها را به غرضشود تا فرد رفتار و اعمال آنمنجر شده و باعث می

و  3تجزتری نشان دهد )ریجننفس فرد کاهش یافته و رفتارهای پرخاشگرانهو در نتیجه، عزت
ابل طرد در مق پذیرشی تطبیقی تاثیر بازخورد همچنین، محققان با مطالعه (.8133همکاران، 

مثل  ی هیجانات منفیتجربهی معکوسی با دریافتند که بازخوردهای طرد و پذیرش رابطه
شود؛ درحالی که بازخورد خشم و شرم دارند، طرد موجب افزایش هیجان شرم و خشم می

 (.  8133، 8ی شرم و خشم را در پی دارد )هارتس، هورنسی و بارلوپذیرش، کاهش تجربه
 بروزدر ها هیجاننقش طور که پیشتر گفته شد، مرور ادبیات موضوعی بر همان

( و 8118، 1شناختی داللت دارد )تانگنی و دیرینگو روان رفتاریها و مشکالت ناسازگاری
ی های منفی در بروز رفتارهای انحرافی و مخرب، ارایهمحققان با تاکید بر نقش هیجان

های خودمدیریتی هیجانی به ی سالمت روانی و مهارتهای آموزشی در زمینهبرنامه
های منفی و در نهایت نها و هیجاآموزان در جهت کاهش اثرات منفی تعارضدانش

اتچین و اند )پپیشگیری از رفتارهای ناسالم را در کنار دروس شناختی مدارس توصیه نموده
ی آموزشی با محوریت هیجان رود طراحی یک برنامه(. بنابراین، انتظار می8133، 4هیندوجا

های رفتاری بروز منفی شرم و مدیریت آن تاثیر معناداری در کاهش خشم به عنوان مقدمه
و  هایی، توجه به تعامالت شرمی نوجوانان داشته باشد. در طراحی چنین برنامهپرخاشگرانه

ی اما ادبیات موضوع ،پیش از شرم ظاهر شودخشم مفید خواهد بود. اگرچه ممکن است خشم 
(. اغلب احساس شرمساری 8114)کاورت،  کندیندی شرم نسبت به خشم حمایت میآاز پیش

افراد با تجاربی از خشم و خصومت همراه است. این افراد به دلیل سبک رفتاری که منجر به 
هایی شود، نسبت به خود خشمگین هستند. چنین احساسها میابهام احساس ارزشمندی آن

رادی شده است. افشود که آن را سبب دهی میبه طور مکرر به بیرون و به طرف کسی جهت
کنند متوجه این حقیقت نیستند که با ابراز خشم و سرزنش دیگران، که شرمساری را تجربه می

به نقل از پورشهریاری،  3121یابد )مختاری، ها افزایش میاحساسات ناخوشایند خود آن
(، داللت بر آن دارد که در ابتدا این حس شرم است که 3925)  5مطالعات میلر (.3122
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تواند به صورت خشم به سوی دیگر افراد یا خود فرد معطوف شود؛ اما پس از بروز خشم، می
خشم  –شود و به این ترتیب چرخه باطلی از دو هیجان شرم فرد از هیجان خود شرمگین می

ای است که فرد در جهت کسب خشم، فرایند به گونه -ی شرم گردد. در چرخهمیایجاد 
خود به سمت خشم و در نهایت، رفتارهای  "خویشتن"ن کنترل و به حرکت درآورد

ا دهد که شرم به جای مرتبط بودن بی تحقیقات نشان مینتیجهرود. آمیز پیش میخشونت
العمل خشمی باشد که یک عکس محرکتواند آغازگر و های خشم و پرخاشگری میتکانه

 الف و ب(. 3998و گرامزو، شود )به نقل از تانگنی، واگنر غیرمنطقی و تدافعی محسوب می
م را تجربه بیشتر خش، احتماال توانند شرم خود را بازشناسندکه نمی و نوجوانانی کودکان

شوند. یمبا همساالن خود انحرافی و  پرخاشگرانهدرگیر رفتارهای در نتیجه، بیشتر نموده و 
قوی  یهجویانتالفیکنند تمایالت جابجا میرا که شرم خود و نوجوانانی  همچنین، کودکان

یشتر بآمیز رفتارهای خشونتحتمال درگیری آنان در نسبت به سایرین دارند، از این رو ا
رابر ، پاسخ سازگارنه در بجابجایی پائین شرمشود. در حالی که بازشناسی باالی شرم و می

 ونکان، همدردی باالشوند که با های مدیریت شرم محسوب میشرم محسوب شده و مولفه
، خشم و سرزنش دیگران و انجام رفتارهای احساس گناهنفس، ، عزتکنترل درونی

در حقیقت،  .(8115و  8114، 3ویت)احمد و بریسرابطه دارد  مدرسهمحیط در پرخاشگرانه 
داده  آوری رخبه معنای پذیرفتن این موضوع است که اتفاق اشتباه و شرم 8بازشناسی شرم

ی مقصر دربر گیرنده 1نی است، در حالی که جابجایی شرماست و همراه با ابراز پشمیا
ویت، ها است )احمد و بریسپنداشتن دیگران برای آن فعل اشتباه و ابراز خشم نسبت به آن

8115). 
پر کردن  عالوه برهای احتمالی این پژوهش تردید یافتهبا توجه به آنچه گفته شد، بی

تواند کاربرد ی آموزشی موثر میی یک برنامهیهداخلی، با اراهای خالء موجود در پژوهش
ی راهنمایی در موقعیت ای برای کاهش خشم نوجوانان دختر دورهپیشگیرانه و مداخله
ی اصلی تحقیق حاضر این است که آیا آموزش مدیریت بنابراین، مسالهمدرسه داشته باشد. 

درسه اثربخشی دارد؟ و ی راهنمایی در محیط مشرم در کاهش خشم نوجوانان دختر دوره
 های خشم چندبعدی مدرسه موثر است؟آیا آموزش مدیریت شرم بر ترکیب مولفه

                                                           
1. Ahmed  & Braithwaite 

2. acknowledging shame 

3. shame displacement 
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 روش پژوهش

وده و زمایشی بآنیمهپژوهش حاضر از نوع تحقیقات  گیری:جامعه، نمونه و روش نمونه
 اجرا شد.آزمون با گروه کنترل پس –آزمون طرح پیشبرای تحقق هدف پژوهشی 

ای و هدفمند انجام ای چندمرحلهدر دو مرحله و به دو روش تصادفی خوشهگیری نمونه
تان آموزش و پرورش شهرس سازمانگانه یک ناحیه از نواحی پنجگرفت، به این ترتیب که 

و دتبریز به صورت تصادفی انتخاب شد و از میان مدارس راهنمایی دولتی دخترانه آن ناحیه، 
های اول، دوم و پایهدو کالس از آموزان دانش و دندشمدرسه به صورت تصادفی انتخاب 

سرند  3193-91در آبان ماه سال تحصیلی )شش کالس از هر مدرسه( آن مدارس سوم 
ای گیری تصادفی خوشه)نمونه آموز غربال شدنددانش 191 در این مرحله مجموعا، شدند

 نفر از 11مدرسه  چندبعدیخشم  یپرسشنامهسپس، بر حسب نتایج  .ای(چندمرحله
انتخاب شده کسب کردند، آزمون ی باالیی در این که نمرههر مدرسه آموزان دانش
ر عوامل برای کاستن از تاثی. در دو گروه پانزده نفری جایگزین شدندو گیری هدفمند( )نمونه
 انهجداگمدارس های آزمایشی و کنترل از اعتبار درونی و بیرونی، گروه یدارکنندهخدشه

از س پ شدند.فرض های آزمایشی و کنترل مدارس به صورت تصادفی گروهانتخاب شدند. 
کتبی از والدین و رضایت  ینامههای الزم با اولیاء مدرسه و کسب رضایتهماهنگیانجام 
آزمایشی  هایدر گروه ولا یمدرسهآموزان دانش ها تشکیل شد.آموزان هدف، گروهدانش

وم د یمدرسهآموزان دانش و ،آزمایشی را دریافت نمودندی مداخله ،نفریی پانزده جداگانه
ریافت دپالسیبو را های پانزده نفری و در گروهجداگانه به صورت به عنوان گروه کنترل 

ای و های مشاورهرهبری گروه یمربی با تحصیالت کارشناسی ارشد و تجربهدو  نمودند.
های آزمایشی را برعهده صورت همزمان آموزش گروهکودکان و نوجوانان، به آموزشی 

شد. نجام میاقبل و حین برگزاری جلسات مربیان بین پژوهشگر و های الزم گرفتند؛ هماهنگی
بود ار مشابه ک ییک مربی با تحصیالت و سابقه یبر عهده کنترلپالسیبو به گروه ی ارایه

عدی خشم چندبمقیاس  ،در این تحقیق .گونه ارتباطی با مربیان آموزشی نداشتکه هیچ
)دو ه گروچهار های هر مورد استفاده قرار گرفت و آزمودنی ابزار غربالگریبه عنوان مدرسه 

 ند.آزمون به آن پاسخ گفتآزمون و پسدر دو موقعیت پیشگروه آزمایشی و دو گروه گواه( 
ی و نامعتبر بودن پاسخنامه آموزدانشیک  هنگامترک زودهای کنترل به سبب در گروه

نفر از اعضای گروه کنترل وارد تجزیه و تحلیل  82ی پاسخنامهنهایت  در، آزمون یک نفرپس
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آموز جلسات آموزش گروهی را گذرانده دانش 11های آزمایشی، تمامی ولی در گروه. شد
تحلیل  آماری هایاز روشها برای تجزیه و تحلیل داده آزمون پاسخ دادند.و به پس

 فاده شد.استراهه ی یکو تحلیل کوواریانس چندمتغیرهراهه ی یکمتغیرهکوواریانس تک

 ابزار 

فرم (: R-MSAI) 1فرم تجدیدنظر شده –ی خشم چندبعدی مدرسه پرسشنامه
 و دهی توسط بومن، کورتیس، فورالنگی خودگزارشنامهی این پرسشتجدیدنظر شده

 12دارای  این پرسشنامهفرم اصلی ارایه شده است.  1مدل نواک( و مبتنی بر 8112) 8اسمیت
گویه(،  2گویه(، خصومت ) 31ی خشم )مقیاس تجربهخرده ای و چهارگزینه چهار سوال
ابعاد هیجانی، گویه( است که  2گویه( و ابراز مخرب خشم ) 9ی سازنده )ی مقابلهشیوه

صلی ی فرم اهامقیاسخردهسنجد. میموقعیت مدرسه نوجوانان را در شناختی و رفتاری خشم 
ها به حاصل تحلیل عاملی اکتشافی بوده و ضریب آلفای بدست آمده برای آن این آزمون

  گزارش شده است. 55/1و  22/1، 52/1، 59/1ترتیب برابر با 
ی ( با تحلیل عاملی نتایج اجرای این پرسشنامه بر روی یک نمونه3198در ایران، عالئی )

ی راهنمایی شهر تبریز، فرم جدیدی از این پرسشنامه را با نفری از نوجوانان دختر دوره 211
و همبستگی  1/1سوال ارائه نمود که در طی آن دو سوال به سبب بار عاملی کمتر از  14

سوالی چهار عامل  14اند. تحلیل عاملی مجدد فرم ی کلی آزمون حذف شدهضعیف با نمره
را با بارهای عاملی باال تایید نمود که ضریب  مخرب و سازنده یمقابلهخشم، خصومت، 

و  21/1، 25/1، 59/1، 52/1به ترتیب برابر با پرسشنامه ی کلی و نمرهها آنآلفای کرونباخ 
گزارش شده است. همچنین، همبستگی باالی هر سوال با عامل مربوطه و همبستگی  52/1

، و نیز، مقدار باالی ضرب ی کلی آزمونهم و با نمرهدرونی باالی عوامل چهارگانه با 
اس ی کلی آزمون پرخاشگری عمومی بی کلی این پرسشنامه با نمرههمبستگی همگرای نمره

سوالی  14ی روایی قابل قبول فرم دهندهنشان( N=11؛ P < 13/1و  r= 25/1و پری )
 برخوردار است.نیز، بل قبولی قاپایایی سوالی از  14ی فرم تجدیدنظر شده پرسشنامه است.

ومت، ی خشم، خصهای تجربهمقیاسای برای خردهضریب همبستگی بازآزمایی یک هفته

                                                           
1. Multidimensional School Anger Inventory - Revised 

2. Boman , Curtis , Furlong & Smith 

3. Novaco 
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نفری، به  13ی ی کلی خشم چندبعدی مدرسه در نمونهی مخرب و سازنده، و نمرهمقابله
ی دهنده( که نشانP< 13/1محاسبه شد ) 52/1و  53/1، 51/1، 41/1، 21/1 ترتیب برابر با

لی ی کها و نمرهمقیاسنباخ برای خردهوآزمون بوده و ضریب آلفای کرخوب ثبات زمانی 
گر همسانی بدست آمد که نشان 22/1و  58/1، 23/1، 24/1، 24/1 به ترتیب برابر باپرسشنامه 

گذاری آزمون مبتنی بر طیف لیکرت بوده و نمره درونی خوب سواالت پرسشنامه است.
ها در سه قسمت طراحی شده و از آزمودنی سوالتناسب با نتایج تحلیل عاملی آزمون، م

های هر قسمت را بر اساس نظر شخصی خویش ی مناسب با سوالشود تا گزینهخواسته می
ی مربوط به خرده ی کلی و چهار نمرهبنابراین، آزمون دارای یک نمره .عالمت بزند

گذاری دارای نمرهسازنده ی ربوط به خرده مقیاس مقابلههای مسوالهای آن است. مقیاس
ی شدت بیشتر خشم در موقعیت مدرسه دهندهو نمرات بیشتر مقیاس نشان معکوس است

 است.
ای دقیقه 55ی برای اجرای هشت جلسهتوسط پژوهشگر پکیج مداخله : آزمایشیعمل 

جلسه توسط اعضای گروه ای یکبار و با زمان توافقی طراحی شده که به صورت هفته
ژوهشی و ی ادبیات پبه این ترتیب که پژوهشگر پس از مطالعهد. وشآزمایشی تشکیل می

آموزشی  یاقدام به طراحی بسته احساس شرمساریاستخراج متغیرهای مرتبط و وابسته با 
 دییو روایی آن قبل از اجرای نهایی به تا راهنمایی نمود یدورهدختر آموزان دانش برای

یل سایر ی اول، زمان تشکقابل توضیح است که به استثنای جلسهنظر رسید. اساتید صاحب
 شد که با هدف آموزشجلسات در پایان جلسه و با توافق تمامی اعضای گروه تعیین می

د. زمان تشکیل تمامی جلسات وشمحسوب می مداخلهغیرمستقیم جزو محورهای آموزشی 
های مختلف و با فاصله زمانی حداقل پنج متغیر در بین کالسدر ساعات مدرسه و به صورت 

های درسی بیش از دو جلسه در ای که هیچ کدام از کالسو حداکثر هفت روز بود، به گونه
 :به شرح زیر بوددستور جلسات گروهی عمل آزمایشی تعطیل نشد.  یارایهطول 

ارهای پرخاشگرانه و آزمون و شناسایی رفتجلسه اول: معرفی گروه،  اجرای پیش
 ی شرمساری و خشمبرانگیزاننده

 جلسه دوم: آموزش همدلی
 جلسه سوم: آموزش حرمت خود و پذیرش خود

 مندانهجلسه چهارم: آموزش رفتار جرات
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 ( 3خشم و آموزش خویشتنداری ) -جلسه پنجم: شرم 
 (8خشم و آموزش خویشتنداری ) -جلسه ششم: شرم 

 های دنیای دوستانه )همدلی و همراهی با دیگران(ارزشیابی و جلسه هفتم: دوست
 آزمونهای گروهی و اجرای پسجلسه هشتم: تمرین
 55ی هفتگ یپالسیبو به صورت سخنرانی در طی هشت جلسه: پالسیبو )دارونما(

 شد. زمان جلسات از پیش و ارایه کنترلای در قالب دو گروه پانزده نفری به گروه دقیقه
 یبدون اتفاق نظر اعضای گروه، توسط پژوهشگر با هماهنگی اولیای مدرسه و مطابق با برنامه

های روششد. هشت محور شامل نوجوان و تغییرات جسمانی، های آزمایشی تعیین میگروه
)ریاضی و  8های تحصیلی)علوم تجربی(، معرفی رشته 3های تحصیلی معرفی رشتهمطالعه، 

)کاردانش(،  4های تحصیلیمعرفی رشته )علوم انسانی(، 1های تحصیلیفیزیک(، معرفی رشته
به عنوان محتوای جلسات به  ،، مشاغل خانگیای()فنی و حرفه 5ای تحصیلیهمعرفی رشته

 شد. ارایه کنترلهای گروه

 ی پژوهشهایافته
(، توصیف آماری 3در جدول ) .انجام شد SPSSافزار آماری با استفاده از نرمها تحلیل داده

 ها به صورت جداگانه گزارش شده است:نمرات گروه

 ی خشم چندبعدی مدرسهپرسشنامه تتوصیف آماری نمرا .1جدول 

وه
گر

 ها

پرسشنامه خشم چندبعدی 
 مدرسه

 آزمونپس آزمونپیش

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 میانگین تعداد
انحراف 
 استاندارد

 تعداد

ش
مای

آز
 

 11 14/9 51/11 11 82/5 31/41 خشم
 11 51/1 51/33 11 38/1 81/31 خصومت

 11 95/4 11/34 11 12/5 81/32 ی مخربمقابله
 11 23/1 45/32 11 28/8 51/39 ی سازندهمقابله

 11 42/34 45/55 11 43/38 81/93 خشم کلی

رل
کنت

 

 82 81/5 53/12 11 31/5 41/41 خشم
 82 81/1 51/31 11 59/8 21/31 خصومت

 82 85/1 41/35 11 33/5 15/35 ی مخربمقابله
 82 32/1 83/32 11 28/4 91/35 ی سازندهمقابله

 82 15/33 29/28 11 53/31 85/22 خشم کلی
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 راههغیره یکمتپیش از انجام تحلیل اصلی کوواریانس تکدر پاسخ به سوال اول تحقیق، 
 آزمون و عمل آزمایشیداری تعامل پیششامل عدم معنیآن های فرضپیش ،(8)جدول 

(3/3 =F  15/1و> P)های آزمایش ، همگنی شیب خط رگرسیون گروه(2=  32/1r ) و
 ، و برابری واریانسهاآزمون گروهآزمون و پس( از طریق همبستگی پیشr2=  82/1) کنترل

 . دو محقق شبررسی ( df=  52و  P  ،3 <15/1و  F= 15/3)ها گروهخطای 

 متغیرهتحلیل کوواریانس تک .2جدول 

 
مجموع 

 مجذورات
درجات 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 داریمعنی

ضریب 
 اتا

اثر 
 گروه

54/3445 3 54/3445 14/33 118/1 35/1 

های های گروهآزمون، بین آزمودنیپس از کنترل اثر پیش ،(8جدول )نتایج مطابق با 
)خشم چندبعدی کلی آزمون خشم داری در نمرات پستفاوت معنی کنترلآزمایش و 

ی اثر آموزش مدیریت شرم را بر ( و مقدار ضریب اتا اندازهP< 13/1مدرسه( وجود داشته )
های گروه یهای اصالح شدهمیانگین بنابراین،دهد. نشان می %35تغییرات متغیر وابسته 

 (:1مقایسه شد )جدول  فرنیبنی گیرانهتسخی آزمون بوسیلهآزمایشی و کنترل 

 در نمره خشم چندبعدی مدرسه هاگروه یمقایسه میانگین اصالح شده .3جدول 

 خطای استناندارد میانگین اصالح شده 
 تفاوت 

 میانگین ها 
 داریسطح معنی خطای استاندارد

 118/1 19/1 -85/31* 38/8 31/54 گروه آزمایش
 118/1 19/1 85/31* 39/8 12/24 گروه کنترل

 P< 15/1معنی داری در سطح  *

گروه را در چندبعدی مدرسه خشم مقدار عمل آزمایشی  یارایه، (1)مطابق با جدول 
  (.P<13/1) است هادآزمایشی کاهش د

ای همقیاسبا توجه به وجود خرده، پژوهشو برای پاسخ به سوال دوم  ی بعددر مرحله
 ؛اده شداستفراهه یکی خشم چندبعدی مدرسه از تحلیل کوواریانس چندمتغیره پرسشنامه
 –آزمون کولموگروف با مقادیر مطابق بررسی شد: تحلیل اصلی های ضهومفردر ابتدا، 

(، خصومت value=31/1ی خشم )اسمیرنف، توزیع نرمال تمامی متغیرهای وابسته
(31/1=valueمقابله ،)( 31/1ی مخرب=value( و سازنده )33/1=value( تایید شد )52=df 
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های کوواریانس متغیرهای وابسته با استفاده از ی همگنی ماتریسمفروضه (.P> 15/1و 
ی مفروضه (.P> 113/1و  Box’s M=  12/31آزمون ام باکس بررسی و تائید شد )

نتیجه نشان داد  بررسی شد وبارتلت همبستگی بین متغیرهای ترکیبی از طریق آزمون کرویت 
گیری در حد متعارف است که همبستگی ترکیبی بین متغیرهای مورد اندازه

(43/49=Approx. Chi-Square 9؛=df  15/1و>P.) های مفروضه همگنی واریانس
( F=88/1ی مخرب )(، مقابلهF=13/1(، خصومت )F=45/3ی خشم )خطای متغیرهای وابسته

 (.P>15/1؛ df= 3و  52( از طریق آزمون لون بررسی و تائید شد )F=94/1ی سازنده )و مقابله
اده از ها( با استفآزمون و گروهی همگنی شیب خطوط رگرسیون )عدم تعامل پیشمفروضه
( value= 15/1و  F=11/8)الیی و اثر پی( value= 22/1و  F=13/8) المبدای ویلکزآزمون 

 (.P> 13/1و  df=2بررسی و تایید شد )
راهه انجام ی یکهای مربوطه، تحلیل اصلی کوواریانس چندمتغیرهفرضبا بررسی پیش

ر ترکیبی داری تفاوت اثهای اثر پیالیی و المبدای ویلکز برای بررسی معنیشد. نتایج آزمون
 ارایه شده است:( 4متغیرهای وابسته در جدول )

  ی وابستهی اثر ترکیبی متغیرهاآزمون اثر پیالیی و المبدای ویلکز، مقایسه .4جدول 

 F مقدار  اثر
درجه 
 آزادی

درجه آزادی 
 خطا

سطح 
 داریمعنی

ضریب 
 اتا

 توان

 گروه
 51/1 32/1 148/1 49 4 22/8 32/1 اثرپیالیی
المبدای 

 ویلکز
28/1 22/8 4 49 148/1 32/1 51/1 

طالعه در های مورد مهای المبدای ویلکز و اثر پیالیی، تفاوت گروهمطابق با نتایج آزمون
(. به عبارتی آموزش P< 15/1دار است )ترکیب متغیرهای مورد مقایسه از نظر آماری معنی

بت ی مثی منفی و مقابلهمدیریت شرم روی ترکیب متغیرهای خشم، خصومت و مقابله
از تغییرات ایجاد شده در متغیرهای وابسته ناشی از آموزش  %32اثربخش بوده است و 

ثر دار در یکایک متغیرهای مورد مقایسه، امدیریت شرم بوده است. برای بررسی تفاوت معنی
 ها به صورت جداگانه در هر یک از متغیرهای وابسته بررسی شد:گروه

  



 59ان پنجم، زمست ی بالینی، سال هفتم، شماره بیست وشناسروانفصلنامه مطالعات                                      011 

 هاآزمودنیی اثرات بینمتغیره، مقایسهآزمون تحلیل کوواریانس چند .5جدول 

 منبع
 متغیر وابسته

 آزمون()پس
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 داریمعنی

ضریب 
 اتا

 توان

اثر 
 گروه

 21/1 35/1 115/1 28/2 25/851 3 25/851 خشم
 15/1 113/1 24/1 14/1 12/1 3 12/1 خصومت

ی مقابله
 مخرب

29/15 3 29/15 49/8 38/1 15/1 14/1 

ی مقابله
 سازنده

25/83 3 25/83 93/3 35/1 14/1 85/1 

 خطا

     11/13 58 59/3231 خشم

     39/9 58 32/452 خصومت

ی مقابله
 مخرب

21/544 58 18/34     

ی مقابله
 سازنده

52/529 58 14/33     

داری دهد آموزش مدیریت شرم تفاوت معنی( نشان می5جدول )همان طور که نتایج 
(. مطابق با مقدار P< 15/1های آزمایش و کنترل در متغیر خشم ایجاد کرده است )بین گروه

رده ی خشم را تبیین کتغییرات مربوط به متغیر وابسته %35ضریب اتا آموزش مدیریت شرم 
ار دی سازنده معنیی مخرب و مقابلهلهاست. عمل آزمایشی بر متغیرهای خصومت، مقاب

تغیرها ی مهای اصالح شدهی تغییرات، میانگین(. برای تعیین میزان و نحوهP> 15/1نیست )
 فرنی مقایسه شد:ی بنگیرانهبا استفاده از آزمون سخت

 هاآزمون گروهی پسمقایسه میانگین اصالح شده .6جدول 

 هاگروه آزمونپس
 میانگین
اصالح 

 شده

خطای 
 استاندارد

 تفاوت میانگین
 ها

خطای 
 استاندارد

سطح 
 داریمعنی

 خشم
 15/3 22/11 آزمایش

*24/4- 21/3 115/1 
 38/3 58/12 کنترل

 خصومت
 52/1 95/31 آزمایش

32/1- 29/1 24/1 
 23/1 31/33 کنترل
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ی مقابله
 مخرب

 51/1 25/31 آزمایش
55/3- 33/3 38/1 

 52/1 59/35 کنترل
ی مقابله

 سازنده
 25/1 25/32 آزمایش

12/3- 92/1 35/1 
 25/1 13/32 کنترل

 P< 15/1معنی داری در سطح  *

های گروه ، آموزش مدیریت شرم میزان خشم آزمودنی(2)مطابق با نتایج جدول 
 (. اگرچه مقدار میانگین متغیرهای وابسته )خصومت،P< 15/1)داده است کاهش را آزمایش 

کنترل  گروه ها دری مثبت( در گروه آزمایش کمتر از مقادیر میانگین آنی منفی، مقابلهمقابله
 15/1دار نیست )ها به لحاظ آماری معنیهای گروهبود، ولی تفاوت ایجاد شده بین آزمودنی

<P.) 

 گیریبحث و نتیجه
تدافعی، خشم و پرخاشگری آشکار  حالتشرم احساس دردناکی است که  3لویسبه اعتقاد 

 3953،)لویس جویی و تحقیرشدگی همراه استاغلب با احساس انتقامو  کندخوانی میارا فر
عدم توجه و اعمال مداخالت آموزشی و درمانی،  .(8131، و همکاران به نقل از استوینگ

، 8ونو رینیمزمن شود )دبلینگر احساس شرمساری در وجود فرد شود که احتماال باعث می
(. چنین احساس دردناکی در وجود فرد، او را برای انجام رفتارهای ناسالم آماده 8115

سازد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت شرم در کاهش می
ا هدادهتحلیل تجزیه و مدرسه انجام شد و محیط ی راهنمایی در خشم نوجوانان دختر دوره

ی راهنمایی در در کاهش خشم نوجوانان دختر دورهمدیریت شرم آموزش ه نشان داد ک
ی ؛ به عبارتی هشت جلسه(P<13/1)اثربخش است های آن مدرسه و ترکیب مولفهمحیط 

 موثر بوده ودقیقه در مقایسه با پالسیبو،  55هفتگی آموزش مدیریت شرم به مدت هر جلسه 
های گروه آزمودنیی خشم و مولفهچندبعدی داری در خشم توانسته است کاهش معنی

تغییرات ایجاد شده در متغیرهای وابسته را تبیین  %35و  %35ایجاد کند و به ترتیب آزمایشی 
 کند. 

                                                           
1. Lewis 

2. Deblinger & Runyon 
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فید خواهد متانگنی پرخاشگری  –خشم  –ها، توجه به مدل شرمساری در تبیین این یافته
کند. ارزشی میبود. شرم هیجان منفی دردناکی است که فرد در آن احساس کهتری و بی

ی که مواقع ممکن است در مستعد شرم هستند،بر این باورند افرادی که  گروهی از محققان
از مسئولیت شانه خالی کرده و آن را  ،گیردمی قرارها مورد حمله آن "یخود تحقیر شده"

توانی ر میچطو"سریعا به  "من احساس خیلی بدی دارم!"تر عبارتی ساده به. به دیگران وانهند
 یر دادن مسئولیتییابد. گرایش به تغر مییتغی "من چنین احساسی داشته باشم؟!که کاری کنی 

ند که چطور کلینی توصیف میو واکنش تدافعی به صورت نظری و با سازی سرزنش()برونی
 ،ناختیهای شهساز. شودرفتارهای ناسازگارانه منتهی میگری هیجان خشم به با میانجیشرم 
به  و حل نشده و جابجا شده دخالت دارند ،سم مهمی هستند که در شرم بازشناسی نشدهیمکان

ی این پاسخ دفاع . در واقع،تواند فرد را به سوی هیجانات شدیدتر سوق دهندخشم میهمراه 
ی خشم و گرایش به مقصر دانستن سایرین تجل احساسردن دیگران در کانی بیا تمایل به قر

ی شرمساری، سرکوب این احساس منفی دردناک ای دیگر افراد در تجربه. راهبرد مقابلهیابد
ونی کردن مشکل به رآن غمگینی و سرانجام د ینتیجهای است که و به شدت آزاردهنده

به نقل از استوینگ و همکاران،  3925، 3و اسچف 3953)لویس،  ت افسردگی استصور
؛ عطری فرد، آزادفالح و 8115و لویس،  8؛ بنت، سولیوان3998؛ تانگنی و دیرینگ، 8131

 نمایدکمک میروابط بین فردی سازگارانه ولی، بازشناسی شرم بر تداوم . (3125ای، اژه
فرد با بازشناسی احساس به عبارتی، . (8114ویت، نقل از احمد و بریس به 3992، 1رتزاینر)

 رانجبقبول مسئولیت برای خطاهای خود برآمده و سعی در  شرم خود و پذیرش آن، در پی
در مقابل، چنانچه فرد احساس شرمساری خود را نتواند بازشناسد و یا  ؛کندو اصالح آن می

 اشتباهات و خطاهای خودپذیری در قبال از مسئولیتال اقدام به جابجایی آن نماید، احتما
کند هیچ خطایی اتفاق نیفتاده که نیازمند اصالح و میورزد و یا آن که احساس میامتناع 

ر قالب دممکن است شود و ، شرمساری فرد بازشناخته و رها نمیدر چنین حالتی جبران باشد.
خود  ران پدیدار شود. فرد با قربانی دانستنو خصومت نسبت به دیگشده ابراز برونی یشیوه

 .رساندو تهمت زدن به دیگران واکنش نشان داده و به آنان آسیب جسمانی یا روانی می
و نپذیرفتن مسئولیت در قبال خطاها و اشتباهات با استفاده از انکار شرم  یایده ،بنابراین

                                                           
1. Scheff 

2. Bennett & Sullivan 

3. Retzinger 
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. افراد ودشگر میجلوه شرمجابجایی النفسه سازگار هستند، در راهبردهای شناختی که فی
سازی، کارهای خود را مشروع دانسته و از طریق تحریف با استفاده از فرایند عقالنیخطاکار 
(. شواهد 8115و  8114ویت، )احمد و بریس کنندخودارزیابی منفی را خنثی می ،هاواقعیت

گریزی، ی مسئولیتطهی شرم بواسدارد که گرایش به تجربهتحقیقی نیز، داللت بر آن 
سرزنش قربانی، مدیریت نادرست خشم و پرخاشگری خصمانه به رفتارهای غیراخالقی 

های شناختی سازهها نیز بر نقش (. سایر پژوهش8133)تانگنی و همکاران، شود مربوط می
 اندپرخاشگری صحه گذاشته –سازی سرزنش در فرایند شرم گری برونیاسنادی و میانجی

احساس عیب و نقص در خود و تصور ارزیابی شدن (. در واقع، 8131گ و همکاران، )استوین
ای، )عطری فرد، آزادفالح و اژه شودتوسط دیگران موجب فراخوانی خشم نسبت به آنها می

 عدم مدیریتو  خشمغمگینی،  وتحقیقات بین آمادگی به شرم (. به طور کلی، 3125
سازی سرزنش( و پرخاشگری )برونی دیگران، خصومت، مقصر پنداشتن ی آنسازنده

؛ داتون، گینکل و 3998و گرامزو،  3اند )تانگنی، واگنر، فلتچرکردهمثبتی گزارش ی رابطه
؛ بریسلند و 3992و گرامزو،  4، مارشال1بارلو –؛ تانگنی، واگنر، هیل 3995، 8استارزومیسکی

، 5، بریوین، روسه و کیرکزاندرو؛ 3999، 2ن؛ فرگوسن، استگه، میلر و السو3999، 5استرایر
؛ استوینگ و 8114، 9؛ هارپر و آریاس8111، 2؛ میلز8111و آشباکر،  هیرا؛ فرگوسن، 8111
؛ تانگنی 8131؛ استوینگ و همکاران، 8115؛ بنت، سولیوان و لویس، 8115کلوسکی، مک

 .(8133و همکاران، 
با آموزش مفاهیم همدلی، ، پژوهش حاضر مدیریت شرم را محور قرار داده و بنابراین

های دنیای دوستانه و خشم و خویشتنداری، ارزش -نفس، رفتارجراتمندانه، شرم عزت
های یابی سعی نمود تا با ایجاد توان همدلی و تقویت آن در اعضای گروههای دوستمهارت

شگرانه اهای آن با اجتناب از رفتارهای پرخآزمایشی، آموزش عملی رفتار جراتمندانه و مولفه

                                                           
1. Fletcher 

2. Dutton , Ginkel & Starzomski 

3. Hill-Barlow 

4. Marschall 

5. Bryceland & Strayer 

6. Olsen 

7. Andrews, Brewin, Rose & Kirk 

8. Mills 

9. Harper & Arias 
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ت شرم ها، آموزش مدیرینفس با تاکید بر نقش باخودگوییو منفعالنه، ایجاد و ارتقای عزت
ها به صورت پذیری، اسنادها و باخودگوییو خشم و خویشتنداری با تاکید بر مفهوم مسئولیت

عملی، آنان را به شناخت هیجان شرم، بازشناسی و مدیریت آن توانا نموده و در نهایت، با 
یابی به آنان کمک نماید تا های دوستهای دنیای دوستانه و مهارتعرفی و آموزش ارزشم

های منفی و ناایمن به دیگران و رفتارهای خصمانه در برابر تهدیدهای احتمالی به جای نگرش
نفس از جانب اطرافیان و بویژه تهدیدهای درونی خویشتن تحقیر شده، خود را پذیرفته و عزت

ته باشد، بتواند دیگران را بپذیرد و با آنان همدلی نماید، بتواند به جای زورگویی باالیی داش
و تهدید دیگران برای واداشتن آنان به دوستی با خود برای جبران کمبودهای درونی و دست 

ابی و واقف یهای دوستیافتن به شرایط به ظاهر ایمن و پذیرش اطرافیان، با تکیه بر مهارت
بندی عجم ای دنیای دوستانه به پذیرش متقابل و امنیت درونی دست یابد.هشدن بر ارزش

دهد که شرم فرد را مستعد اعمالی چون انکار، نشان مینیز،  های تحقیقات پیشینیافته
به نقل از  3991و تانگنی،  8111، 3کند )آوو و کتالراجتناب میسازی و یا گریز و پنهان

مستعد بودن به شرم یا با همدلی با دیگران رابطه ندارد و یا (، 8133تانگنی و همکاران، 
و لیث و  8114، 8؛ جویرمن3993؛ تانگنی، 8131ی منفی دارد )استوینگ و همکاران، رابطه

ارزش بیای از احساسات شرم با آمیخته ،(8133تانگنی و همکاران، به نقل از 3992، 1بومیستر
به نقل از احمد و  3991و  3991و تانگنی،  3953)لویس،  و افسردگی 5، درماندگی4بودن

عالوه رابطه داشته و ( 8133تانگنی و همکاران، ( و برونی سازی سرزنش )8114ویت، بریس
(، خشم و 8114، 2شرم با اضطراب )تامپسون، آلتمن و داویدسونی مثبت بر وجود رابطه

تانگنی خودکنترلی ضعیف )(، با 8133تانگنی و همکاران، ، 3122خصومت )پورشهریاری، 
تانگنی و ، 8118)تانگنی و دیرینگ،  داردی منفی رابطهنفس عزت( و 8133و همکاران، 

 (.8133همکاران، 
 یورهدی دختران نوجوان نمونهی آموزشی مدیریت شرم برای بستهقابل ذکر است که 

آموزان ی آموزشی به تمامی دانشبستهی ارایه، با توجه به نتایج پژوهشیراهنمایی تهیه شده و 

                                                           
1. Au & Ketelaar 

2. Joireman 

3. Leith & Baumeister 

4. unworthiness 

5. helplessness 

6. Thompson , Altmann & Davidson 
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پیشنهاد ی خشم در محیط مدرسه از تجربه دختر مدارس راهنمایی با هدف پیشگیری
پسران و مقطع ابتدایی با محدودیت مواجه بوده و  نمونهاستفاده از آن برای گردد؛ ولی می

مدیریت  آموزشنابراین، بررسی روایی و اثربخشی باست.  احتمالی مستلزم اعمال اصالحات
 شود.میهای مختلف نوجوانان دختر و پسر به پژوهشگران پیشنهاد شرم به گروه

  منابع

(. نعیین اثربخشی مدیریت 3193برغندان، سپیده؛ ترخان، مرتضی و قائمی خمامی، نیما. )
لنامه فصآموزان دختر مقطع دبیرستان شهر رشت. خشم  بر سازگاری اجتماعی دانش

 .19-85(: 2) 8 شناسی بالینی،مطالعات روان
بررسی رابطه شرم با ابعاد خشم و مقایسه آن در دانشجویان  .(3122) .یماسهپورشهریاری، م

 .42-85(: 1) 5 ،دانشگاه الزهراء شناختی،مطالعات روانفصلنامه های تهران. دانشگاه

انتقادی، اضطراب ی خود (. بررسی رابطه3191. )اله درتقو عباسی،  المرضارجبی، غ
های پژوهش فصلنامه شده در دانشجویان.اجتماعی و ترس از شکست با شرم دورنی

 .328-353(، 8)3 ،ی بالینی و مشاورهشناسروان
 یبرنامهبررسی اثربخشی آموزش مدیریت شرم در چارچوب (. 3198. )روانه، پعالئی
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