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چکیده
خشم و تجربهی آن در محیط مدرسه از هیجانهای رایج دورهی نوجوانی است که همواره مورد توجه
روانشناسان بوده است .بر اساس نظریهی تانگنی ،احساس شرمساری پیشزمینهی بروز هیجان خشم محسوب
میشود .پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مدیریت شرم در کاهش خشم نوجوانان دختر در
محیط مدرسه انجام گرفت .برای تحقق آن ،از روش تحقیق نیمه آزمایشی ،طرح پیشآزمون – پسآزمون با
گروه کنترل استفاده شد .در این راستا ،دانشآموزان دورهی راهنمایی دو مدرسهی دولتی دخترانهی شهر
تبریز با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب و غربال شدند .در نهایت ،سی
نفر از هر مدرسه به روش نمونهگیری هدفمند و مبتنی بر نتایج مقیاس خشم چندبعدی مدرسه انتخاب شدند.
در هر مدرسه دو گروه  35نفری تشکیل شد؛ مدارس به صورت تصادفی ،گروههای آزمایشی و کنترل فرض
شدند و به ترتیب بستهی آموزشی و پالسیبو را دریافت کردند .نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیرهی یکراهه
پس از بررسی و تحقق پیشفرضهای آن ،نشان داد که مداخله اثربخش بوده ( )P> 1/13 ، F = 33/14و
آموزش مدیریت شرم در طی هشت جلسهی هفتگی  55دقیقهای %35 ،تغییرات خشم مدرسهای را تبیین
میکند .همچنین ،بر اساس نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیرهی یکراهه از میان مولفههای خشم چندبعدی
(خشم ،خصومت و مقابلهی سازنده و مخرب) ،نمرهی خردهمقیاس خشم کاهش معنیداری یافت (=1/35

 .)P> 1/13 ، F = 2/28 ، Etaمطابق با یافتههای پژوهشی و با در نظر گرفتن محدودیتهای آن ،بکارگیری
بستهی آموزشی حاضر برای کاهش خشم مدرسهای نوجوانان دختر پیشنهاد میشود.

واژگان کلیدی :خشم ،دختر ،مدرسه ،مدیریت شرم ،نوجوان

 .3استادیار مطالعات خانواده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (نویسنده مسئول)P.Alaie@Yahoo.com .
 .8استاد روانشناسی دانشگاه تبریز Dr.Bayrami@Yahoo.com
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مقدمه
نوجوانی یکی از مراحل مهم تحول انسان به شمار میآید که با عوامل تنیدگیزای فراوانی
همراه می باشد .این دوره معرف تغییر عمیقی است که کودک را از بزرگسال جدا ساخته و
دگرگونیهای مختلفی را در او به وجود میآورد (منصور 3154 ،به نقل از برغندان ،ترخان
و قائمی خمامی .)3193 ،این دگرگونیها و تغییرات مسائلی را ایجاد میکند که خاص دوره
نوجوانی است ،هیجان خشم یکی از عمدهترین این مسائل است (اونیل 8112 ،3به نقل از
برغندان ،ترخان و قائمی خمامی.)3193 ،

مدل شرمساری – خشم  -پرخاشگری تانگن ی 8یکی از کارآمدترین نظریههای
1
روانشناسی برای تببین خشم است که در آن بر نقش و اهمیت هیجانها تاکید میشود .شرم
هیجان محوری این مدل است و به واسطهی هیجان خشم به پرخاشگری منجر میشود
(کاورت .)8114 ،4شرم ،احساس منفی و دردناک درباره خود فرد است که نقش آن در
همهی طبقههای اصلی آسیب مرتبط با اختالل شناسایی شده است (بادن 8119 ،5به نقل از
رجبی و عباسی .)3191 ،تجربهی احساس شرم با مشکالت روانی متعددی چون اختالل
استرس پس از ضربه ،وسواس اجباری ،رواننژندگرایی ،اضطراب و افسردگی ،و مصرف
الکل همراه است (فرگوسن ،استگه ،ایره ،ولمر و آشباکر8111 ،2؛ اورس ،برکینگ و
بورخاردت8112 ،5؛ کویلز و بایبی3995 ،2؛ تانگنی ،واگنر و گرامزو 3998 ،9الف و ب؛
تانگنی ،استوینگ ،ماشک و هستینگ .)8133 ،31حتی شرم در افزایش احتمال بازگشت
نشانههای بیماری و سالمت خانوادههای بیمار اسکیزوفرن تاثیرگذار است (کرملو ،متقیپور،
برجعلی ،صادقی و خانیپور .)3195 ،تاثیرگذاری شرم بسیار فراتر بوده و در رفتار اجتماعی
افراد نیز ،نقش دارد (استوینگ ،تانگنی ،هیگل ،هارتی و مککلوکسی8131 ،33؛ تانگنی،
1. O’Neill
2. Tangney
3. Shame
4. Covert
5. Budden
6. Ferguson, Stegge, Eyre, Vollmer & Ashbaker
7. Orth, Berking & Burkhardt
8. Quiles & Bybee
9. Wagner & Gramzow
10. Tangney, Stuewig, Mashek & Hastings
11. Heigel, Harty & McCloskey
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استوینگ و ماشک8115 ،؛ تریسی و روبینز .)8112 ،3تحقیقات نشان داده که انحرافات
جدی و مداوم از معیارهای اخالقی و اجتماعی منعکسکنندهی اختالل اساسی در ظرفیت
تجربهی شرم محسوب میشوند؛ به گونهای که ارتباط آن با رفتارهای جنایتکارانه و
جامعهستیزی 8شناخته شده است (تانگنی و همکاران ،)8133 ،و میتواند پیشبینی کنندهی
خوبی برای ارتکاب به جرم و جنایت در نوجوانان و جوانان باشد (هوسر ،ویندزی و
گریوی .)8112،1به طور کلی ،هیجانهای اخالقی با رفتارهای مخرب نوجوانان رابطه دارد
(مازون ،کامادوکا و سالمیوالی )8132 ،4و در ادبیات روانشناسی ،شرم یک هیحان اخالقی
محسوب میشود (نیکولز.)8132 ،5
فرایند تجربهی شرم در محیطهای تحصیلی نیز مورد توجه قرار گرفته است .تحقیقات
نشان داده است دانشآموزانی که عملکرد تحصیلی ضعیفی دارند ،به احتمال بیشتر از سوی
همساالن خود ،طرد شده یا نادیده گرفته میشوند (باکر ،دنسون ،بوسمن ،کرینگر و بوتس،2
 ،)8115چنین بازخوردی آنان را در محیط خصمانه قرار میدهد و در نتیجه ،سعی در اجتناب
از بازخوردهای منفی از طریق عدم افشای خود و شرایطشان دارند (فری ،کونور ،سولیس،
واله و ولپیتا 8115 ،5به نقل از زانگ ،زائو و یو .)8131 ،2طرد و بازخوردهای منفی به ارزیابی
منفی از خویشتن فرد و تجربهی هیجان منفی شرم منجر میشود ،فرد برای حفظ تمامیت و
دوری از این تجربهی منفی به رفتارهای جبرانی غیرسازنده میپردازد .بنابراین ،چرخهی
معیوب آغاز شده و چنین عکسالعملی طرد بیشتری را از سوی همساالن در پی خواهد
داشت .انسانها تمایل به پذیرش از سوی اطرافیان دارند و چنانچه با طرد یا بیتوجهی مواجه
شوند ،شروع به پرخاشگری میکنند ،بویژه نسبت به کسانی که میخواهند از جانب آنها
پذیرفته شوند که خود این رفتار ،طرد بیشتری را به همراه دارد .تحقیقات نشان داده است که
طرد و یا بازخوردهای توام با بیتفاوتی همساالن میتواند رفتارهای پرخاشگری را در میان
نوجوانان  31-31ساله برانگیزد .در این میان ،نقش تعدیلکنندگی اسنادهای خصمانه در
1. Tracy & Robins
2. Psychopathic
3. Hosser, Windzio & Greve
4. Mazzone, Camodeca & Salmivalli
5. Nichols
6. Bakker, Denessen, Bosman, Krijger & Bouts
7. Ferri, Connor, Solis, valle & volpita
8. Zhang, Zhao & Yu
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ارتباط طرد – پرخاشگری تایید شده است .طرد به خشم و نگرشهای خصمانه به همساالن
منجر شده و باعث میشود تا فرد رفتار و اعمال آنها را به غرضورزی و نیات بد نسبت داده
و در نتیجه ،عزتنفس فرد کاهش یافته و رفتارهای پرخاشگرانهتری نشان دهد (ریجنتجز 3و
همکاران .)8133 ،همچنین ،محققان با مطالعهی تطبیقی تاثیر بازخورد پذیرش در مقابل طرد
دریافتند که بازخوردهای طرد و پذیرش رابطهی معکوسی با تجربهی هیجانات منفی مثل
خشم و شرم دارند ،طرد موجب افزایش هیجان شرم و خشم میشود؛ درحالی که بازخورد
پذیرش ،کاهش تجربهی شرم و خشم را در پی دارد (هارتس ،هورنسی و بارلو.)8133 ،8
همانطور که پیشتر گفته شد ،مرور ادبیات موضوعی بر نقش هیجانها در بروز
ناسازگاریها و مشکالت رفتاری و روانشناختی داللت دارد (تانگنی و دیرینگ )8118 ،1و
محققان با تاکید بر نقش هیجانهای منفی در بروز رفتارهای انحرافی و مخرب ،ارایهی
برنامههای آموزشی در زمینهی سالمت روانی و مهارتهای خودمدیریتی هیجانی به
دانشآموزان در جهت کاهش اثرات منفی تعارضها و هیجانهای منفی و در نهایت
پیشگیری از رفتارهای ناسالم را در کنار دروس شناختی مدارس توصیه نمودهاند (پاتچین و
هیندوجا .)8133 ،4بنابراین ،انتظار میرود طراحی یک برنامهی آموزشی با محوریت هیجان
منفی شرم و مدیریت آن تاثیر معناداری در کاهش خشم به عنوان مقدمهی بروز رفتارهای
پرخاشگرانهی نوجوانان داشته باشد .در طراحی چنین برنامههایی ،توجه به تعامالت شرم و
خشم مفید خواهد بود .اگرچه ممکن است خشم پیش از شرم ظاهر شود ،اما ادبیات موضوعی
از پیشآیندی شرم نسبت به خشم حمایت میکند (کاورت .)8114 ،اغلب احساس شرمساری
افراد با تجاربی از خشم و خصومت همراه است .این افراد به دلیل سبک رفتاری که منجر به
ابهام احساس ارزشمندی آنها میشود ،نسبت به خود خشمگین هستند .چنین احساسهایی
به طور مکرر به بیرون و به طرف کسی جهتدهی میشود که آن را سبب شده است .افرادی
که شرمساری را تجربه می کنند متوجه این حقیقت نیستند که با ابراز خشم و سرزنش دیگران،
احساسات ناخوشایند خود آنها افزایش مییابد (مختاری 3121 ،به نقل از پورشهریاری،
 .)3122مطالعات میلر ،) 3925( 5داللت بر آن دارد که در ابتدا این حس شرم است که
1. Reijntjes
2. Harth, Hornsey & Barlow
3. Dearing
4. Patchin & Hinduja
5. Miller
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میتواند به صورت خشم به سوی دیگر افراد یا خود فرد معطوف شود؛ اما پس از بروز خشم،
فرد از هیجان خود شرمگین میشود و به این ترتیب چرخه باطلی از دو هیجان شرم – خشم

ایجاد میگردد .در چرخهی شرم  -خشم ،فرایند به گونهای است که فرد در جهت کسب
کنترل و به حرکت درآوردن "خویشتن" خود به سمت خشم و در نهایت ،رفتارهای

خشونتآمیز پیش میرود .نتیجهی تحقیقات نشان میدهد که شرم به جای مرتبط بودن با
تکانههای خشم و پرخاشگری میتواند آغازگر و محرک خشمی باشد که یک عکسالعمل
غیرمنطقی و تدافعی محسوب میشود (به نقل از تانگنی ،واگنر و گرامزو 3998 ،الف و ب).
کودکان و نوجوانانی که نمیتوانند شرم خود را بازشناسند ،احتماال بیشتر خشم را تجربه
نموده و در نتیجه ،بیشتر درگیر رفتارهای پرخاشگرانه و انحرافی با همساالن خود میشوند.
همچنین ،کودکان و نوجوانانی که شرم خود را جابجا میکنند تمایالت تالفیجویانهی قوی
نسبت به سایرین دارند ،از این رو احتمال درگیری آنان در رفتارهای خشونتآمیز بیشتر
میشود .در حالی که بازشناسی باالی شرم و جابجایی پائین شرم ،پاسخ سازگارنه در برابر
شرم محسوب شده و مولفههای مدیریت شرم محسوب میشوند که با همدردی باال ،کانون
کنترل درونی ،عزتنفس ،احساس گناه ،خشم و سرزنش دیگران و انجام رفتارهای
پرخاشگرانه در محیط مدرسه رابطه دارد (احمد و بریسویت 8114 ،3و  .)8115در حقیقت،
بازشناسی شرم 8به معنای پذیرفتن این موضوع است که اتفاق اشتباه و شرمآوری رخ داده
است و همراه با ابراز پشمیانی است ،در حالی که جابجایی شرم 1دربر گیرندهی مقصر
پنداشتن دیگران برای آن فعل اشتباه و ابراز خشم نسبت به آنها است (احمد و بریسویت،
.)8115
با توجه به آنچه گفته شد ،بیتردید یافتههای احتمالی این پژوهش عالوه بر پر کردن
خالء موجود در پژوهشهای داخلی ،با ارایهی یک برنامهی آموزشی موثر میتواند کاربرد
پیشگیرانه و مداخلهای برای کاهش خشم نوجوانان دختر دورهی راهنمایی در موقعیت
مدرسه داشته باشد .بنابراین ،مسالهی اصلی تحقیق حاضر این است که آیا آموزش مدیریت
شرم در کاهش خشم نوجوانان دختر دورهی راهنمایی در محیط مدرسه اثربخشی دارد؟ و
آیا آموزش مدیریت شرم بر ترکیب مولفههای خشم چندبعدی مدرسه موثر است؟
1. Ahmed & Braithwaite
2. acknowledging shame
3. shame displacement
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روش پژوهش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری :پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمهآزمایشی بوده و

برای تحقق هدف پژوهشی طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل اجرا شد.
نمونهگیری در دو مرحله و به دو روش تصادفی خوشهای چندمرحلهای و هدفمند انجام
گرفت ،به این ترتیب که یک ناحیه از نواحی پنجگانه سازمان آموزش و پرورش شهرستان
تبریز به صورت تصادفی انتخاب شد و از میان مدارس راهنمایی دولتی دخترانه آن ناحیه ،دو
مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شدند و دانشآموزان دو کالس از پایههای اول ،دوم و
سوم آن مدارس (شش کالس از هر مدرسه) در آبان ماه سال تحصیلی  3193-91سرند
شدند ،در این مرحله مجموعا  191دانشآموز غربال شدند (نمونهگیری تصادفی خوشهای
چندمرحلهای) .سپس ،بر حسب نتایج پرسشنامهی خشم چندبعدی مدرسه  11نفر از
دانشآموزان هر مدرسه که نمرهی باالیی در این آزمون کسب کردند ،انتخاب شده
(نمونهگیری هدفمند) و در دو گروه پانزده نفری جایگزین شدند .برای کاستن از تاثیر عوامل
خدشهدارکنندهی اعتبار درونی و بیرونی ،گروههای آزمایشی و کنترل از مدارس جداگانه
انتخاب شدند .مدارس به صورت تصادفی گروههای آزمایشی و کنترل فرض شدند .پس از
انجام هماهنگیهای الزم با اولیاء مدرسه و کسب رضایتنامهی کتبی از والدین و رضایت
دانشآموزان هدف ،گروهها تشکیل شد .دانشآموزان مدرسهی اول در گروههای آزمایشی
جداگانهی پانزده نفری ،مداخلهی آزمایشی را دریافت نمودند ،و دانشآموزان مدرسهی دوم
به عنوان گروه کنترل به صورت جداگانه و در گروههای پانزده نفری پالسیبو را دریافت
نمودند .دو مربی با تحصیالت کارشناسی ارشد و تجربهی رهبری گروههای مشاورهای و
آموزشی کودکان و نوجوانان ،به صورت همزمان آموزش گروههای آزمایشی را برعهده
گرفتند؛ هماهنگیهای الزم بین پژوهشگر و مربیان قبل و حین برگزاری جلسات انجام میشد.
ارایهی پالسیبو به گروه کنترل بر عهدهی یک مربی با تحصیالت و سابقهی کار مشابه بود
که هیچگونه ارتباطی با مربیان آموزشی نداشت .در این تحقیق ،مقیاس خشم چندبعدی
مدرسه به عنوان ابزار غربالگری مورد استفاده قرار گرفت و آزمودنیهای هر چهار گروه (دو
گروه آزمایشی و دو گروه گواه) در دو موقعیت پیشآزمون و پسآزمون به آن پاسخ گفتند.
در گروههای کنترل به سبب ترک زودهنگام یک دانشآموز و نامعتبر بودن پاسخنامهی
پسآزمون یک نفر ،در نهایت پاسخنامهی  82نفر از اعضای گروه کنترل وارد تجزیه و تحلیل
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شد .ولی در گروههای آزمایشی ،تمامی  11دانشآموز جلسات آموزش گروهی را گذرانده
و به پسآزمون پاسخ دادند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری تحلیل
کوواریانس تکمتغیرهی یکراهه و تحلیل کوواریانس چندمتغیرهی یکراهه استفاده شد.
ابزار

پرسشنامهی خشم چندبعدی مدرسه – فرم تجدیدنظر شده :)MSAI-R( 1فرم
تجدیدنظر شدهی این پرسشنامهی خودگزارشدهی توسط بومن ،کورتیس ،فورالنگ و
اسمیت )8112( 8و مبتنی بر مدل نواک 1ارایه شده است .فرم اصلی این پرسشنامه دارای 12
سوال چهار گزینهای و چهار خردهمقیاس تجربهی خشم ( 31گویه) ،خصومت ( 2گویه)،
شیوهی مقابلهی سازنده ( 9گویه) و ابراز مخرب خشم ( 2گویه) است که ابعاد هیجانی،
شناختی و رفتاری خشم نوجوانان را در موقعیت مدرسه میسنجد .خردهمقیاسهای فرم اصلی
این آزمون حاصل تحلیل عاملی اکتشافی بوده و ضریب آلفای بدست آمده برای آنها به
ترتیب برابر با  1/22 ،1/52 ،1/59و  1/55گزارش شده است.
در ایران ،عالئی ( )3198با تحلیل عاملی نتایج اجرای این پرسشنامه بر روی یک نمونهی
 211نفری از نوجوانان دختر دورهی راهنمایی شهر تبریز ،فرم جدیدی از این پرسشنامه را با
 14سوال ارائه نمود که در طی آن دو سوال به سبب بار عاملی کمتر از  1/1و همبستگی
ضعیف با نمرهی کلی آزمون حذف شدهاند .تحلیل عاملی مجدد فرم  14سوالی چهار عامل
خشم ،خصومت ،مقابلهی مخرب و سازنده را با بارهای عاملی باال تایید نمود که ضریب
آلفای کرونباخ آنها و نمرهی کلی پرسشنامه به ترتیب برابر با  1/21 ،1/25 ،1/59 ،1/52و
 1/52گزارش شده است .همچنین ،همبستگی باالی هر سوال با عامل مربوطه و همبستگی
درونی باالی عوامل چهارگانه با هم و با نمرهی کلی آزمون ،و نیز ،مقدار باالی ضرب
همبستگی همگرای نمرهی کلی این پرسشنامه با نمرهی کلی آزمون پرخاشگری عمومی باس
و پری ( r= 1/25و P > 1/13؛  )N=11نشاندهندهی روایی قابل قبول فرم  14سوالی
پرسشنامه است .فرم تجدیدنظر شدهی  14سوالی از پایایی قابل قبولی نیز ،برخوردار است.

ضریب همبستگی بازآزمایی یک هفتهای برای خردهمقیاسهای تجربهی خشم ،خصومت،
1. Multidimensional School Anger Inventory - Revised
2. Boman , Curtis , Furlong & Smith
3. Novaco
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مقابلهی مخرب و سازنده ،و نمرهی کلی خشم چندبعدی مدرسه در نمونهی  13نفری ،به

ترتیب برابر با  1/53 ،1/51 ،1/41 ،1/21و  1/52محاسبه شد ( )P> 1/13که نشاندهندهی

ثبات زمانی خوب آزمون بوده و ضریب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسها و نمرهی کلی
پرسشنامه به ترتیب برابر با  1/58 ،1/23 ،1/24 ،1/24و  1/22بدست آمد که نشانگر همسانی
درونی خوب سواالت پرسشنامه است .نمرهگذاری آزمون مبتنی بر طیف لیکرت بوده و
متناسب با نتایج تحلیل عاملی آزمون ،سوالها در سه قسمت طراحی شده و از آزمودنی
خواسته میشود تا گزینهی مناسب با سوالهای هر قسمت را بر اساس نظر شخصی خویش
عالمت بزند .بنابراین ،آزمون دارای یک نمرهی کلی و چهار نمرهی مربوط به خرده
مقیاسهای آن است .سوالهای مربوط به خرده مقیاس مقابلهی سازنده دارای نمرهگذاری
معکوس است و نمرات بیشتر مقیاس نشاندهندهی شدت بیشتر خشم در موقعیت مدرسه
است.
عمل آزمایشی :پکیج مداخله توسط پژوهشگر برای اجرای هشت جلسهی  55دقیقهای
طراحی شده که به صورت هفتهای یکبار و با زمان توافقی جلسه توسط اعضای گروه
آزمایشی تشکیل میشود .به این ترتیب که پژوهشگر پس از مطالعهی ادبیات پژوهشی و
استخراج متغیرهای مرتبط و وابسته با احساس شرمساری اقدام به طراحی بستهی آموزشی
برای دانشآموزان دختر دورهی راهنمایی نمود و روایی آن قبل از اجرای نهایی به تایید
اساتید صاحبنظر رسید .قابل توضیح است که به استثنای جلسهی اول ،زمان تشکیل سایر
جلسات در پایان جلسه و با توافق تمامی اعضای گروه تعیین میشد که با هدف آموزش
غیرمستقیم جزو محورهای آموزشی مداخله محسوب میشود .زمان تشکیل تمامی جلسات
در ساعات مدرسه و به صورت متغیر در بین کالسهای مختلف و با فاصله زمانی حداقل پنج
و حداکثر هفت روز بود ،به گونهای که هیچ کدام از کالسهای درسی بیش از دو جلسه در
طول ارایهی عمل آزمایشی تعطیل نشد .دستور جلسات گروهی به شرح زیر بود:
جلسه اول :معرفی گروه ،اجرای پیشآزمون و شناسایی رفتارهای پرخاشگرانه و
برانگیزانندهی شرمساری و خشم
جلسه دوم :آموزش همدلی
جلسه سوم :آموزش حرمت خود و پذیرش خود
جلسه چهارم :آموزش رفتار جراتمندانه
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جلسه پنجم :شرم  -خشم و آموزش خویشتنداری ()3
جلسه ششم :شرم  -خشم و آموزش خویشتنداری ()8
جلسه هفتم :دوستیابی و ارزشهای دنیای دوستانه (همدلی و همراهی با دیگران)
جلسه هشتم :تمرینهای گروهی و اجرای پسآزمون
پالسیبو (دارونما) :پالسیبو به صورت سخنرانی در طی هشت جلسهی هفتگی 55
دقیقهای در قالب دو گروه پانزده نفری به گروه کنترل ارایه شد .زمان جلسات از پیش و
بدون اتفاق نظر اعضای گروه ،توسط پژوهشگر با هماهنگی اولیای مدرسه و مطابق با برنامهی
گروههای آزمایشی تعیین میشد .هشت محور شامل نوجوان و تغییرات جسمانی ،روشهای
مطالعه ،معرفی رشتههای تحصیلی ( 3علوم تجربی) ،معرفی رشتههای تحصیلی( 8ریاضی و
فیزیک) ،معرفی رشتههای تحصیلی( 1علوم انسانی) ،معرفی رشتههای تحصیلی( 4کاردانش)،
معرفی رشتههای تحصیلی( 5فنی و حرفهای) ،مشاغل خانگی ،به عنوان محتوای جلسات به
گروههای کنترل ارایه شد.

یافتههای پژوهش
تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSانجام شد .در جدول ( ،)3توصیف آماری
نمرات گروهها به صورت جداگانه گزارش شده است:
جدول  .1توصیف آماری نمرات پرسشنامهی خشم چندبعدی مدرسه
گروهها

پرسشنامه خشم چندبعدی
مدرسه

میانگین

خشم

پیشآزمون

پسآزمون

انحراف

انحراف

استاندارد

تعداد

میانگین

استاندارد

تعداد

آزمایش
کنترل

41/31

5/82

11

11/51

9/14

11

خصومت

31/81

1/38

11

33/51

1/51

11

مقابلهی مخرب

32/81

5/12

11

34/11

4/95

11

مقابلهی سازنده

39/51

8/28

11

32/45

1/23

11

خشم کلی

93/81

38/43

11

55/45

34/42

11

خشم

41/41

5/31

11

12/53

5/81

82

خصومت

31/21

8/59

11

31/51

1/81

82

مقابلهی مخرب

35/15

5/33

11

35/41

1/85

82

مقابلهی سازنده

35/91

4/28

11

32/83

1/32

82

خشم کلی

22/85

31/53

11

28/29

33/15

82
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در پاسخ به سوال اول تحقیق ،پیش از انجام تحلیل اصلی کوواریانس تکمتغیره یکراهه
(جدول  ،)8پیشفرضهای آن شامل عدم معنیداری تعامل پیشآزمون و عمل آزمایشی

( F =3/3و  ،)P >1/15همگنی شیب خط رگرسیون گروههای آزمایش ( )r2 = 1/32و
کنترل ( )r2 = 1/82از طریق همبستگی پیشآزمون و پسآزمون گروهها ،و برابری واریانس
خطای گروهها ( F =3/15و  3 ، P >1/15و  )df = 52بررسی و محقق شد.
جدول  .2تحلیل کوواریانس تکمتغیره

اثر
گروه

مجموع

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

3445/54

3

3445/54

F

سطح

ضریب

معنیداری

اتا

1/118

1/35

33/14

مطابق با نتایج جدول ( ،)8پس از کنترل اثر پیشآزمون ،بین آزمودنیهای گروههای
آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری در نمرات پسآزمون خشم کلی (خشم چندبعدی
مدرسه) وجود داشته ( )P> 1/13و مقدار ضریب اتا اندازهی اثر آموزش مدیریت شرم را بر

تغییرات متغیر وابسته  %35نشان میدهد .بنابراین ،میانگینهای اصالح شدهی گروههای
آزمایشی و کنترل بوسیلهی آزمون سختگیرانهی بنفرنی مقایسه شد (جدول :)1
جدول  .3مقایسه میانگین اصالح شدهی گروهها در نمره خشم چندبعدی مدرسه
تفاوت

میانگین اصالح شده

خطای استناندارد

گروه آزمایش

54/31

8/38

*-31/85

گروه کنترل

24/12

8/39

*31/85

* معنی داری در سطح P> 1/15

میانگین ها

خطای استاندارد

سطح معنیداری

1/19

1/118

1/19

1/118

مطابق با جدول ( ،)1ارایهی عمل آزمایشی مقدار خشم چندبعدی مدرسه را در گروه

آزمایشی کاهش داده است (.)P>1/13
در مرحلهی بعد و برای پاسخ به سوال دوم پژوهش ،با توجه به وجود خردهمقیاسهای
پرسشنامهی خشم چندبعدی مدرسه از تحلیل کوواریانس چندمتغیره یکراهه استفاده شد؛
در ابتدا ،مفروضههای تحلیل اصلی بررسی شد :مطابق با مقادیر آزمون کولموگروف –
اسمیرنف ،توزیع نرمال تمامی متغیرهای وابستهی خشم ( ،)value=1/31خصومت
( ،)value=1/31مقابلهی مخرب ( )value=1/31و سازنده ( )value=1/33تایید شد (df=52
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و  .)P< 1/15مفروضهی همگنی ماتریسهای کوواریانس متغیرهای وابسته با استفاده از
آزمون ام باکس بررسی و تائید شد ( Box’s M = 31/12و  .)P< 1/113مفروضهی

همبستگی بین متغیرهای ترکیبی از طریق آزمون کرویت بارتلت بررسی شد و نتیجه نشان داد
که همبستگی ترکیبی بین متغیرهای مورد اندازهگیری در حد متعارف است

(Approx. Chi-Square=49/43؛  df=9و  .)P>1/15مفروضه همگنی واریانسهای
خطای متغیرهای وابستهی خشم ( ،)F=3/45خصومت ( ،)F=1/13مقابلهی مخرب ()F=1/88
و مقابلهی سازنده ( )F=1/94از طریق آزمون لون بررسی و تائید شد ( 52و df =3؛ .)P<1/15
مفروضهی همگنی شیب خطوط رگرسیون (عدم تعامل پیشآزمون و گروهها) با استفاده از
آزمون المبدای ویلکز ( F=8/13و  )value= 1/22و اثر پیالیی ( F=8/11و )value= 1/15
بررسی و تایید شد ( df=2و .)P< 1/13

با بررسی پیشفرضهای مربوطه ،تحلیل اصلی کوواریانس چندمتغیرهی یکراهه انجام
شد .نتایج آزمونهای اثر پیالیی و المبدای ویلکز برای بررسی معنیداری تفاوت اثر ترکیبی
متغیرهای وابسته در جدول ( )4ارایه شده است:
جدول  .4آزمون اثر پیالیی و المبدای ویلکز ،مقایسهی اثر ترکیبی متغیرهای وابسته
اثر
اثرپیالیی
گروه

المبدای
ویلکز

درجه

درجه آزادی

سطح

ضریب

آزادی

خطا

معنیداری

اتا

49

1/148

1/32

1/51

49

1/148

1/32

1/51

مقدار

F

1/32

8/22

4

1/28

8/22

4

توان

مطابق با نتایج آزمونهای المبدای ویلکز و اثر پیالیی ،تفاوت گروههای مورد مطالعه در

ترکیب متغیرهای مورد مقایسه از نظر آماری معنیدار است ( .)P> 1/15به عبارتی آموزش
مدیریت شرم روی ترکیب متغیرهای خشم ،خصومت و مقابلهی منفی و مقابلهی مثبت
اثربخش بوده است و  %32از تغییرات ایجاد شده در متغیرهای وابسته ناشی از آموزش
مدیریت شرم بوده است .برای بررسی تفاوت معنیدار در یکایک متغیرهای مورد مقایسه ،اثر
گروهها به صورت جداگانه در هر یک از متغیرهای وابسته بررسی شد:
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جدول  .5آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره ،مقایسهی اثرات بینآزمودنیها
منبع

متغیر وابسته

مجموع

درجه

میانگین

(پسآزمون)

مجذورات

آزادی

مجذورات

خشم

851/25

3

851/25

2/28

خصومت

1/12

3

1/12

1/14

15/29

3

15/29

8/49

1/38

83/25

3

83/25

3/93

1/35

خشم

3231/59

58

13/11

خصومت

452/32

58

9/39

اثر

مقابلهی

گروه

مخرب
مقابلهی
سازنده

خطا

مقابلهی
مخرب
مقابلهی
سازنده

544/21

58

34/18

529/52

58

33/14

F

سطح

ضریب

معنیداری

اتا

1/115

1/35

1/21

1/24

1/113

1/15

1/15

1/14

1/14

1/85

توان

همان طور که نتایج جدول ( )5نشان میدهد آموزش مدیریت شرم تفاوت معنیداری

بین گروههای آزمایش و کنترل در متغیر خشم ایجاد کرده است ( .)P> 1/15مطابق با مقدار
ضریب اتا آموزش مدیریت شرم  %35تغییرات مربوط به متغیر وابستهی خشم را تبیین کرده
است .عمل آزمایشی بر متغیرهای خصومت ،مقابلهی مخرب و مقابلهی سازنده معنیدار
نیست ( .)P< 1/15برای تعیین میزان و نحوهی تغییرات ،میانگینهای اصالح شدهی متغیرها
با استفاده از آزمون سختگیرانهی بنفرنی مقایسه شد:
جدول  .6مقایسه میانگین اصالح شدهی پسآزمون گروهها
میانگین
پسآزمون

گروهها

اصالح
شده

خشم
خصومت

خطای

تفاوت میانگین

خطای

سطح

استاندارد

ها

استاندارد

معنیداری

*-4/24

3/21

1/115

-1/32

1/29

1/24

آزمایش

11/22

3/15

کنترل

12/58

3/38

آزمایش

31/95

1/52

کنترل

33/31

1/23
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مقابلهی

آزمایش

31/25

1/51

مخرب

کنترل

35/59

1/52

مقابلهی

آزمایش

32/25

1/25

سازنده

کنترل

32/13

1/25

* معنی داری در سطح P> 1/15

010

-3/55

3/33

1/38

-3/12

1/92

1/35

مطابق با نتایج جدول ( ،)2آموزش مدیریت شرم میزان خشم آزمودنیهای گروه

آزمایش را کاهش داده است ( .)P> 1/15اگرچه مقدار میانگین متغیرهای وابسته (خصومت،
مقابلهی منفی ،مقابلهی مثبت) در گروه آزمایش کمتر از مقادیر میانگین آنها در گروه کنترل
بود ،ولی تفاوت ایجاد شده بین آزمودنیهای گروهها به لحاظ آماری معنیدار نیست (1/15

<.)P

بحث و نتیجهگیری
به اعتقاد لویس 3شرم احساس دردناکی است که حالت تدافعی ،خشم و پرخاشگری آشکار
را فراخوانی میکند و اغلب با احساس انتقامجویی و تحقیرشدگی همراه است (لویس3953،
به نقل از استوینگ و همکاران .)8131 ،عدم توجه و اعمال مداخالت آموزشی و درمانی،
احتماال باعث میشود که احساس شرمساری در وجود فرد مزمن شود (دبلینگر و رینیون،8
 .) 8115چنین احساس دردناکی در وجود فرد ،او را برای انجام رفتارهای ناسالم آماده
میسازد .بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت شرم در کاهش
خشم نوجوانان دختر دورهی راهنمایی در محیط مدرسه انجام شد و تجزیه و تحلیل دادهها
نشان داد که آموزش مدیریت شرم در کاهش خشم نوجوانان دختر دورهی راهنمایی در
محیط مدرسه و ترکیب مولفههای آن اثربخش است ()P>1/13؛ به عبارتی هشت جلسهی
هفتگی آموزش مدیریت شرم به مدت هر جلسه  55دقیقه در مقایسه با پالسیبو ،موثر بوده و

توانسته است کاهش معنیداری در خشم چندبعدی و مولفهی خشم آزمودنیهای گروه
آزمایشی ایجاد کند و به ترتیب  %35و  %35تغییرات ایجاد شده در متغیرهای وابسته را تبیین
کند.

1. Lewis
2. Deblinger & Runyon
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در تبیین این یافتهها ،توجه به مدل شرمساری – خشم – پرخاشگری تانگنی مفید خواهد
بود .شرم هیجان منفی دردناکی است که فرد در آن احساس کهتری و بیارزشی میکند.
گروهی از محققان بر این باورند افرادی که مستعد شرم هستند ،ممکن است در مواقعی که

"خود تحقیر شدهی" آنها مورد حمله قرار میگیرد ،از مسئولیت شانه خالی کرده و آن را
به دیگران وانهند .به عبارتی سادهتر "من احساس خیلی بدی دارم!" سریعا به "چطور میتوانی

کاری کنی که من چنین احساسی داشته باشم؟!" تغییر مییابد .گرایش به تغییر دادن مسئولیت
(برونیسازی سرزنش) و واکنش تدافعی به صورت نظری و بالینی توصیف میکند که چطور
شرم با میانجیگری هیجان خشم به رفتارهای ناسازگارانه منتهی میشود .سازههای شناختی،
مکانیسم مهمی هستند که در شرم بازشناسی نشده ،حل نشده و جابجا شده دخالت دارند و به
همراه خشم میتواند فرد را به سوی هیجانات شدیدتر سوق دهند .در واقع ،این پاسخ دفاعی
یا تمایل به قربانی کردن دیگران در احساس خشم و گرایش به مقصر دانستن سایرین تجلی
یابد .راهبرد مقابلهای دیگر افراد در تجربهی شرمساری ،سرکوب این احساس منفی دردناک
و به شدت آزاردهندهای است که نتیجهی آن غمگینی و سرانجام درونی کردن مشکل به
صورت افسردگی است (لویس 3953 ،و اسچف 3925 ،3به نقل از استوینگ و همکاران،
8131؛ تانگنی و دیرینگ3998 ،؛ بنت ،سولیوان 8و لویس8115 ،؛ عطری فرد ،آزادفالح و
اژهای .)3125 ،ولی ،بازشناسی شرم بر تداوم روابط بین فردی سازگارانه کمک مینماید
(رتزاینر 3992 ،1به نقل از احمد و بریسویت .)8114 ،به عبارتی ،فرد با بازشناسی احساس
شرم خود و پذیرش آن ،در پی قبول مسئولیت برای خطاهای خود برآمده و سعی در جبران
و اصالح آن میکند؛ در مقابل ،چنانچه فرد احساس شرمساری خود را نتواند بازشناسد و یا
اقدام به جابجایی آن نماید ،احتماال از مسئولیتپذیری در قبال اشتباهات و خطاهای خود
امتناع میورزد و یا آن که احساس میکند هیچ خطایی اتفاق نیفتاده که نیازمند اصالح و
جبران باشد .در چنین حالتی ،شرمساری فرد بازشناخته و رها نمیشود و ممکن است در قالب
شیوهی ابراز برونیشده و خصومت نسبت به دیگران پدیدار شود .فرد با قربانی دانستن خود
و تهمت زدن به دیگران واکنش نشان داده و به آنان آسیب جسمانی یا روانی میرساند.
بنابراین ،ایدهی انکار شرم و نپذیرفتن مسئولیت در قبال خطاها و اشتباهات با استفاده از
1. Scheff
2. Bennett & Sullivan
3. Retzinger
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راهبردهای شناختی که فیالنفسه سازگار هستند ،در جابجایی شرم جلوهگر میشود .افراد
خطاکار با استفاده از فرایند عقالنیسازی ،کارهای خود را مشروع دانسته و از طریق تحریف
واقعیتها ،خودارزیابی منفی را خنثی میکنند (احمد و بریسویت 8114 ،و  .)8115شواهد
تحقیقی نیز ،داللت بر آن دارد که گرایش به تجربهی شرم بواسطهی مسئولیتگریزی،
سرزنش قربانی ،مدیریت نادرست خشم و پرخاشگری خصمانه به رفتارهای غیراخالقی
مربوط میشود (تانگنی و همکاران .)8133 ،سایر پژوهشها نیز بر نقش سازههای شناختی
اسنادی و میانجیگری برونیسازی سرزنش در فرایند شرم – پرخاشگری صحه گذاشتهاند
(استوینگ و همکاران .)8131 ،در واقع ،احساس عیب و نقص در خود و تصور ارزیابی شدن
توسط دیگران موجب فراخوانی خشم نسبت به آنها میشود (عطری فرد ،آزادفالح و اژهای،
 .)3125به طور کلی ،تحقیقات بین آمادگی به شرم و غمگینی ،خشم و عدم مدیریت
سازندهی آن ،خصومت ،مقصر پنداشتن دیگران (برونیسازی سرزنش) و پرخاشگری
رابطهی مثبتی گزارش کردهاند (تانگنی ،واگنر ،فلتچر 3و گرامزو3998 ،؛ داتون ،گینکل و
استارزومیسکی3995 ،8؛ تانگنی ،واگنر ،هیل – بارلو ،1مارشال 4و گرامزو3992 ،؛ بریسلند و

استرایر3999 ،5؛ فرگوسن ،استگه ،میلر و السون3999 ،2؛ اندروز ،بریوین ،روسه و کیرک،5
8111؛ فرگوسن ،ایره و آشباکر8111 ،؛ میلز8111 ،2؛ هارپر و آریاس8114 ،9؛ استوینگ و
مککلوسکی8115 ،؛ بنت ،سولیوان و لویس8115 ،؛ استوینگ و همکاران8131 ،؛ تانگنی
و همکاران.)8133 ،
بنابراین ،پژوهش حاضر مدیریت شرم را محور قرار داده و با آموزش مفاهیم همدلی،
عزتنفس ،رفتارجراتمندانه ،شرم  -خشم و خویشتنداری ،ارزشهای دنیای دوستانه و
مهارتهای دوستیابی سعی نمود تا با ایجاد توان همدلی و تقویت آن در اعضای گروههای
آزمایشی ،آموزش عملی رفتار جراتمندانه و مولفههای آن با اجتناب از رفتارهای پرخاشگرانه
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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و منفعالنه ،ایجاد و ارتقای عزتنفس با تاکید بر نقش باخودگوییها ،آموزش مدیریت شرم
و خشم و خویشتنداری با تاکید بر مفهوم مسئولیتپذیری ،اسنادها و باخودگوییها به صورت
عملی ،آنان را به شناخت هیجان شرم ،بازشناسی و مدیریت آن توانا نموده و در نهایت ،با
معرفی و آموزش ارزشهای دنیای دوستانه و مهارتهای دوستیابی به آنان کمک نماید تا
به جای نگرشهای منفی و ناایمن به دیگران و رفتارهای خصمانه در برابر تهدیدهای احتمالی
از جانب اطرافیان و بویژه تهدیدهای درونی خویشتن تحقیر شده ،خود را پذیرفته و عزتنفس
باالیی داش ته باشد ،بتواند دیگران را بپذیرد و با آنان همدلی نماید ،بتواند به جای زورگویی
و تهدید دیگران برای واداشتن آنان به دوستی با خود برای جبران کمبودهای درونی و دست
یافتن به شرایط به ظاهر ایمن و پذیرش اطرافیان ،با تکیه بر مهارتهای دوستیابی و واقف
شدن بر ارزشهای دنیای دوستانه به پذیرش متقابل و امنیت درونی دست یابد .جمعبندی
یافتههای تحقیقات پیشین نیز ،نشان میدهد که شرم فرد را مستعد اعمالی چون انکار،
پنهانسازی و یا گریز و اجتناب میکند (آوو و کتالر 8111 ،3و تانگنی 3991 ،به نقل از
تانگنی و همکاران ،)8133 ،مستعد بودن به شرم یا با همدلی با دیگران رابطه ندارد و یا
رابطهی منفی دارد (استوینگ و همکاران8131 ،؛ تانگنی3993 ،؛ جویرمن 8114 ،8و لیث و
بومیستر 3992 ،1به نقل ازتانگنی و همکاران ،)8133 ،شرم با آمیختهای از احساسات بیارزش
بودن ،4درماندگی 5و افسردگی (لویس 3953 ،و تانگنی 3991 ،و  3991به نقل از احمد و
بریسویت )8114 ،و برونی سازی سرزنش (تانگنی و همکاران )8133 ،رابطه داشته و عالوه
بر وجود رابطهی مثبت شرم با اضطراب (تامپسون ،آلتمن و داویدسون ،)8114 ،2خشم و
خصومت (پورشهریاری ،3122 ،تانگنی و همکاران ،)8133 ،با خودکنترلی ضعیف (تانگنی
و همکاران )8133 ،و عزتنفس رابطهی منفی دارد (تانگنی و دیرینگ ،8118 ،تانگنی و
همکاران.)8133 ،
قابل ذکر است که بستهی آموزشی مدیریت شرم برای نمونهی دختران نوجوان دورهی
راهنمایی تهیه شده و با توجه به نتایج پژوهشی ،ارایهی بستهی آموزشی به تمامی دانشآموزان
1. Au & Ketelaar
2. Joireman
3. Leith & Baumeister
4. unworthiness
5. helplessness
6. Thompson , Altmann & Davidson
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دختر مدارس راهنمایی با هدف پیشگیری از تجربهی خشم در محیط مدرسه پیشنهاد
میگردد؛ ولی استفاده از آن برای نمونه پسران و مقطع ابتدایی با محدودیت مواجه بوده و
مستلزم اعمال اصالحات احتمالی است .بنابراین ،بررسی روایی و اثربخشی آموزش مدیریت
شرم به گروههای مختلف نوجوانان دختر و پسر به پژوهشگران پیشنهاد میشود.
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