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 چکیده
 فراهیجرانی  فلسرفه  مبنرای  برر  پسندجامعهرفتار  یعلّ تبیینپژوهش با هدف  ینا :مقدمه

 و گناه انجام شد.  شرم هایهیجانو مادر
 آمروزان دانرش  همرة  شامل آماری جامعة. است همبستگی نوع از ،توصیفی ،پژوهش طرح :روش
. برود  هرا  آن مرادران  همرراه  بره  1395-1396 تحصریلی  سال در شیراز شهر متوسطه دوم دوره

 بودند مادرانشان همراه به( پسر 251 و دختر 257) آموز دانش 508 پژوهش در کنندگان شرکت
 گیرری  انردازه  ابزارهای. شدند انتخاب ای مرحله چند ای خوشه گیری نمونه روش از استفاده با که

 تکمیرل  مرادران   کره  ،(2006 ،ایرولینی ) والردین  فراهیجرانی  فلسرفه  پرسشنامه از بودند عبارت
جامعره  هرای  گررایش  ابرزار  و( 2011 ،همکراران  و کوهن) گناه و شرم به گرایش مقیاس ،کردند
 براروش  هرا  داده تحلیرل  و تجزیره . نرد کرد تکمیرل  فرزنردان  کره  ،(2002 ،راندال و کارلو) پسند
 .گرفت انجام AMOS افزار نرم از استفاده با و ساختاری معادالت یابی مدل
. اسرت  برخروردار  مناسربی  بررازش  از پرژوهش  نهرایی  مردل  کره  داد نشان نتایج :ها یافته
 ،مادر هیجانی هدایتگری که بود آن نشانگر پژوهش های فرضیه بررسی از حاصل های یافته

 ایرن  ،همچنرین . دارد شررم  و گناه هایجانهی و پسند جامعه رفتار بر مثبتی و مستقیم اثر
 هرای  یافتره  اسراس  بر. دادند نشان پسند جامعه رفتارهای بر مثبتی و مستقیم اثر هاهیجان

 مرادران  فراهیجانی فلسفه هدایتگری ةمؤلف بین رابطه در شرم و گناه هایهیجان ،پژوهش
 فراهیجرانی  آگراهی  /پرییرش  ةمؤلف. داشتند ای واسطه نقش ،نوجوانان پسند جامعه رفتار و

 . نبود اثرگیار پژوهش متغیرهای از یک هیچ بر ،مادر
 رفترار  در اخالقری  هایهیجان اهمیت نشانگر پژوهش این نتایج ،کلی طور به :گیری نتیجه
 . است پسند جامعه
 یاخالق یجانه ،گناه ،ینوالد یجانیفلسفه فراه ،شرم ،پسند جامعه رفتار :کلیدی کلمات
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Abstract 
Introduction: This research was conducted with the aim of causal 
explanation of the prosocial behavior based onmother’s meta-
emotion philosophy and the emotions of shame and guilt.  
Method: The research method is a descriptive-co relational study. 
The statistical society included all students of the secondary high 
school in Shiraz city in the academic year of 2016-2017, together 
with their mothers. Participants were 508 students (257 girls and 
251 boys) and their mothers were selected by cluster 
samplingmethod. Measurement tools included Meta-Emotion 
Philosophy Questionnaire (Evelyne, 2006) that have been 
completed by mothers, Guilt andShame Proneness Scale (Cohen. 
etal, 2011) and Prosocial Tendencies Measures (Carlo & Randall, 
2002) that have been completed by students. The data was 
analyzed by structural equation modeling applying AMOS 
software.  
Results: The result showed that final model has a good fitness. 
Also, findings of research hypothesis analysis showed that 
mother’s emotional coaching has a direct and positive effect on the 
prosocial behavior and emotions of guilt and shame. Also, 
emotions of guilt and shame showed direct and positive effect on 
prosocial behaviors. Based on the findings of the research, 
emotions of guilt and shame had the mediating role in the 
relationship between mother’s emotional coaching and prosocial 
behavior. Mother’s acceptance/awareness didn't show any effect 
on research variables.  
Conclusion: In general, results of this research indicated the 
importance of moral emotions in prosocial behavior.  
Keywords: guilt, moral emotion, parental meta-emotion 
philosophy, prosocial behavior, shame  
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 قدمهم
 تعامالت حين در و پردازد مي كنشگري به خود اجتماعي بافت در ،است اجتماعي يموجود كه انسان

 جامعه اعضاء ديگر براي ها آن از بسياري كه دهد مي انجام را رفتارهايي ،ديگران قبال در و اجتماعي
 رفتارهاي عنوان با معموالً رفتارهايي چنين ،شناسي روان حوزه نظران صاحب اصطالح در. است مفيد

 از تووان  مي را پسند جامعه رفتارهاي(. 2006 ،3ليندنبرگ) شوند مي شناخته 2رسان ياري يا 1پسند جامعه
 براي مهم مؤلفه يک نقش در رفتارها اين كه چنان آن. دانست انسان ماهيت هاي كيفيت ترين مطلوب
 ،4فرايسر و والكر و پاديال) شوند مي شناخته اجتماعي و اخالقي هاي زمينه در ويژه به افراد رشد تحقق
 آسوايش  و رفاه افزايش راستاي در تالش و همدلي ابراز مستلزم پسندانه جامعه التيتما نيا (.2014

 يكي كه  پسند جامعه رفتار اهميت(. 1394 ،دهستاني و پور عباس ،نيا صفاري) است ديگران اجتماعي
 رفتارهوا  قبيل اين كه مختلفي عوامل بررسي به را پژوهشگران ،است اخالقي رشد مهم هاي جنبه از
 ،نايوت  ،كوارلو ؛ 1395 ،فور  ايمواني  و آقايوسوفي  ،نيوا  صوفاري ) اسوت  داده سوق ،كنند مي تسهيل را

 پسوند  جامعوه  رفتار بروز به منجر عواملي چه كه آن به پاسخ در(. 2010 ،5روئچ و گوودوين ،اينلي مگ
 ،جامعوه  بافت مانند بيروني عوامل هم كه است گرفته شكل مختلفي هاي نظريه و هاديدگاه ،شود مي

 هيجواني  و شناختي هاي ويژگي مانند دروني عوامل هم و 6پذيري جامعه ،تر كلي تعبير به يا و خانواده
 (.2015 ،7نيكلسون و داهلن ،كالرک) انند د مي مطلوب اجتماعي رفتار  كننده تعيين را

 گيوري  شوكل  مبنواي  كه برد نام( 2006) ليندنبرگ نظري مدل از توان يم ها دگاهيد نيا جمله از
 عامول  دو از متوثرر  نخسوت  ،پسوند  جامعوه  رفتوار ( 2006) ليندنبرگ مدل در. است پژوهش نيا مدل

 ناميوده  8سوازي  چارچوب كه انگيزشي و شناختي فرايند يک طبق كه است اجتماعي بافت و شخص
 ،مودل  ايون  در. دهنود  موي  شوكل  پسند جامعه رفتارهاي در شدن درگير براي را فرد تصميم ،شود مي

 و يررسميغ و رسمي ياجتماع يواحدها از اعم اجتماعي بافت از عناصري ،اجتماعي بافت از منظور
 ،مودل  نيو ا بوا  مطابق. سازند مي فراهم را پسند جامعه رفتارهاي موقعيت كه است فرهنگي همچنين

 ذهنوي  مدلي  فرد هر نيهمچن. كنند مي ايجاد فرد براي را اهدافي ،(شخص و) ياجتماع بافت عامل
 ايون  حاصول . كنود يمو  پردازش را خود اهداف آن به توجه با كه دارد اجتماعي روابط يبرقرار براي

 ليندنبرگ مدل 1 شكل در. شود يم پسند جامعه رفتارهاي در نشدن يا شدن درگير به منتهي پردازش
 . است درآمده تصوير به( 2006)

                                           
1. prosocial behavior 

2. helping behavior  
3. Linden berg  
4. Padilla-Walker & Fraser  
5. Carlo, Knight, McGinley, Goodvin, & Roesch. 
6. socialization  
7. Clark, Dahlen, & Nicholson 

8. Framing  
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 (2006 ،ليندنبرگ) پسند جامعه رفتار یمفهوم مدل -1 شکل

 
 شوده  گرفتوه  نظور  در پسوند  جامعه رفتار بر اررگذار عامل کي ،ياجتماع بافت ،حاضر پژوهش در
 ،سوازد  موي  متثرر را افراد رفتارهاي كه عاملي ترين اساسي اجتماعي بافت در كه گفت توان مي. است

 يكو ي هموواره  ،والدين طريق از پذيري جامعه ،پژوهشي پيشينه اساس بر ميان اين در و است خانواده
  .است فرزندان پسند جامعه رفتارهاي گيري شكل موقعيتي اصلي عوامل از

 اعموالي  و اجتمواعي  هنجارهاي ،ها ارزش ،باورها ،افراد آن طريق از كه است فرايندي پذيري جامعه
 و گونسوو ) باشوند  داشوته  تعامول  جامعوه  با موفق اي گونه به دهد مي اجازه ها آن به كه كنند مي كسب را

 شوده  توجوه  آن بوه  پذيري جامعه با ارتباط در اخير هاي سال در كه هايي حوزه جمله از(. 2012 ،1گائوين
 هيجواني  پوذيري  جامعوه (. 2015 ،3اسپينراد و اگوم ،ايزنبرگ) است 2والدين هيجاني پذيري جامعه ،است

 كودكوان  هواي  قابليوت  كوردن  پذير جامعه هدف با كه دارد والدين رفتارهاي از قسم آن به اشاره ،والدين
 والكور  و پاديال(. 2015 ،همكاران و ايزنبرگ) گيرد مي انجام هيجانات با مقابله و بودن راحت ،فهم براي

 سوازي  گواه  تكيوه  و آمووزش  كوه  كند مي بيان ،والدين هيجاني پذيري جامعه فرايند توصيف در( 2014)
 كه شود مي هيجانات فهم و مقابله ،تنظيم در فرزندان بيشتر توانايي به منجر ،هيجانات ۀزمين در والدين

 كوه  هوايي  راه از يكوي  ،واقو   در. شود مي گيري ديدگاه و همدلي باالتر سطوح به منجر خود توانايي اين
 از فرزنودان  پوذيري  جامعوه  ،كنند كمک پسند جامعه و مثبت رفتارهاي افزايش به ،آن با توانند مي والدين
 تواننود  موي  مختلفوي  هواي  شوكل  بوه  والدين ،پژوهشي هاي يافته با مطابق. است هيجاني تربيت طريق

                                           
1. Göncü & Gauvain  
2. parental emotion socialization  
3. Eisenberg, Eggum, & Spinrad 

 سازي سازيچارچوب

 شخص

 شخصيتي صفات و  

 ها مهارت و  
 يادگيري تاريخچه و  

 اجتماعي بافت

 اجتماعي و

 (رسمي) نهادي و
 فرهنگي و

  و شناختي فرايندهاي

 رابطه براي ذهني مدل
 اجتماعي

 اهداف

  رفتار

 پسندجامعه
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 در(. 2018 ،1رايودر  و سويگلمن ) كننود  تقويوت  و حفو   ،ايجاد خود فرزندان در را پسند جامعه رفتارهاي
 ،دارد والودين  هيجواني  پوذيري  جامعوه  بوا  را قرابت بيشترين كه مدلي ،موجود پژوهشي و نظري پيشينه
 يوک  را پسوند  جامعه رفتار اگر(. 1996 ،3هوون و ،كتز ،گاتمن) است 2والدين فراهيجاني فلسفه يا ديدگاه
 ؛2006 ،4اسوپينراد  و فيبوز  ،ايزنبورگ  اظهارات با مطابق) هيجاني فرايند يک از ناشي و سازگارانه كنش
 ايون . داشوت  خواهود  كنش اين براي فراواني تلويحات ،فراهيجان ۀفلسف ،بدانيم( 2010 ،5كيپ و شافر

 هيجانوات  و خود هيجانات درباره والدين افكار و احساسات از يافته سازمان مجموعه يک به اشاره مفهوم
( 1: عنصراسوت  سوه  بور  والودين  فراهيجواني  فلسفه تثكيد(. 1996 ،همكاران و گاتمن) دارد فرزندانشان

 و هيجانوات  اين پذيرش و فرزندانشان هيجانات از والدين آگاهي( 2 ،خود هاي هيجان از والدين آگاهي
 و گواتمن ) كنود  موي  هودايت  را هوا  آن هم و دهد مي ارزش فرزندان هيجانات به هم كه والدين رفتار( 3

 بعود  دو در عناصور  ايون  ،والدين فراهيجاني فلسفه متفاوت هاي سبک تعيين منظور به(. 1996 ،همكاران
 هيجواني  پوذيري  جامعوه  ارتبواط  بوه  توجوه  با. شوند مي خالصه 7هيجان گري هدايت و 6هيجاني آگاهي
 را نوجوانوان  پسوند  جامعوه  رفتوار  ،والدين فراهيجاني فلسفه كه رود مي انتظار ،پسند جامعه رفتار و والدين
 از والودين  فراهيجواني  فلسوفه  كوه  است اين پرسيد توانمي اينجا در كه آنچه اما. دهد قرار تثرير تحت
   گذارد؟ مي ارر پسند جامعه رفتار بر مكانيسمي چه با و متغيرها چه طريق

 ذهني هاي مدل و شناختي فرايندهاي طريق از اجتماعي بافت( 2006) ليندنبرگ مدل با مطابق
 ،اجتمواعي  روابوط  ذهنوي  هواي  مودل . كند مي آفريني نقش پسند جامعه رفتار بروز در ،اجتماعي روابط
 ،گرانوديو  و خوود  تارورفو  مورد در قواعد از اي هومجموع -1 :تندوهس اصل جوپن حداقل يرندهوگ دربر

 در هوايي  گموان  و حدس -3 ،دارد وجود ديگران رفتار مورد در قواعد اين اساس بر كه انتظاراتي -2
 كوه  فرض اين به شدن قائل -5 و خود رفتار مورد در هنجاري انتظارات -4 ،ديگران انتظارات مورد

 بور  مبتنوي  هواي  سوازه  جملوه  از. برخوردارند ذهني هاي مدل همين از اجتماعي روابط در نيز ديگران
 در كوه  هسوتند  خودآگواهي  هيجانوات  اخالقوي  هيجانات. هستند اخالقي هيجانات ،ذهني هاي مدل

 انتظوارات  ،خوود  درونوي  انتظوارات  بوه  نسبت اجتماعي روابط در افراد كه كنند مي پيدا بروز هنگامي
 كننود  موي  كموک  موا  بوه  اخالقوي  هيجانات ،واق  در. شوند آگاه جامعه هنجاري انتظارات و ديگران
 و اسوتوئيگ  ،توانگني  ؛2003 ،8هايودت ) ماننود  موي  وفادار اخالقي استانداردهاي به افراد چرا بفهميم
 12خجالت ،11گناه احساس ،10شرم احساس نظير هيجاناتي شامل اخالقي هيجانات(. 2007 ،9ماشک

                                           
1. Sigelman & Rider 

2. parental meta-emotion philosophy  
3. Gottman, Katz, & Hooven  
4. Eisenber, Fabes, & Spinrad 

5. Shaffer & Kipp  
6. emotional awareness 
7. emotional coaching 

8. Haidt 

9. Tangney, Stuewig, & Mashek 
10. shame 

11. guilt  

12. embarrassment   
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 در گنواه  و شرم خودآگاه هيجان دو نقش ،هيجانات اين بين از ،پژوهشي پيشينه در. هستند 1غرور و
 اخالقيوات  بوا  نزديكوي  پيونود  ،هيجوان  دو ايون . اسوت  شده برجسته پسند جامعه رفتارهاي با ارتباط

 جايگواه  در حيو   ايون  از گنواه  احساس و شرم احساس(. 2007 ،همكاران و تانگني) دارند اجتماعي
 بوه  دسوتيابي  در افوراد  كوه   شووند  موي  ظواهر  هنگوامي  كوه  شووند  موي  بندي طبقه اخالقي هيجانات

 اموا (. 2007 ،2تساي و وونگ) خورند مي شكست مطلوب يا مناسب ،صحيح( انتظارات) استانداردهاي
 مقوام  در) والودين  مناسوب  واكنش ،شود مي نوجوانان در اخالقي هيجانات پرورش به منجر كه آنچه
 كوه  زمواني . اسوت  آنوان  به هيجانات آموزش براي فرصتي  ،آنها خطاكاري به( اجتماعي عامل يک

 مناسوب  رشودي  ازنظور  مثوال  بوراي ) نباشود  دستيابي قابل فرزند براي والد يک اهداف و استانداردها
 بوه  والود  پوذيرش  و عشوق  اگر يا ؛شود سرزنش استانداردها به نيافتن دست دليل به فرزند و( نباشد

 خويشوتن  ،انتظوار  خوالف  رفتوار  انجام صورت در و باشد كودک عملكرد يا رفتار به مشروط ،كودک
 بيشتر ،تحقير و سرزنش جاي به والد اگر ،مقابل در. آيد مي وجود به شرم احساس ،شود تحقير كودک
 ،باشود  داشوته  ديگران روي بر تواند مي عمل آن كه تثريراتي و( فرزند خود نه) خطاكارانه عمل روي

 ؛2002 ،3ديرينوگ  و توانگني ) اسوت  زيواد  ،آيود   وجوود  بوه  گناه احساس كه آن احتمال ،شود متمركز
 (. 1996 ،4پوالكوس

 ،5دوفيلد و فيتنس) است فرزندان هيجانات بر والدين رفتار ارر از حاكي متعددي پژوهشي شواهد
 و هيجواني  آگواهي  شوامل ) والودين  فراهيجواني   فلسفه( 2017) 6هادسون و هووينگ ،هارل(. 2004
 تحقيق اين نتايج. كردند بررسي را اضطراب اختالل داراي نوجوانان و كودكان( هيجاني گري هدايت
 اضطراب اختالل كه كودكاني والدين با مقايسه در اضطراب اختالل داراي كودكان والدين داد نشان

 والودين  اين ،همچنين. دارند فرزندانشان و خود شخصي هيجانات به نسبت كمتري آگاهي ،نداشتند
 فراهيجواني  فلسوفه  كننده تبيين نقش پژوهشگران ،اين بر عالوه. داشتند كمتري هيجاني هدايتگري

 در( 2013) 7آليسويک  و الويس . انود  سواخته  آشكار را هيجاني تنظيم راهبردهاي از استفاده در والدين
 منفوي  هيجانوات   ي زمينوه  در موادران  گوري  هدايت بين قوي مثبت رابطه كه دريافتند خود پژوهش

 8زيگانوک  وو  براجسا پژوهش ،نيهمچن .دارد وجود فرزندان هيجان تنظيم هاي مهارت و فرزندانشان
 طوور  بوه  ،منفوي  عاطفوه  كواهش  طريق از والدين فراهيجاني فلسفه هاي مؤلفه كه داد نشان( 2013)

 .شوند مي( يپرخاشگر همانند) شده يزير برون يرفتار مشكالت كاهش به منجر غيرمستقيم
 پسوند  جامعوه  رفتارهواي  و اخالقي هيجانات بين معنادار ارتباط از ها پژوهش نتايج ،اين بر عالوه

 و پسونديده  كار انجام براي را الزم انرژي و قدرت ،انگيزشي نيروي اخالقي هيجانات. دارند حكايت

                                           
1. pride  
2. Wong & Tsai  
3. Tangney & Dearing 
4. Pulakos 

5. Fitness, & Duffield 

6 . Hurrell, Houwing, & Hudson 
7. Ellis & Alisic  
8. Brajša-Žganec 
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 از اجتنواب  بوا  را افوراد  و( 2004 ،1ايگان و كرول) سازند مي فراهم ناپسند هاي فعاليت انجام از دوري
 و اسوتوئيگ ) دارنود  موي  نگه اخالق مسير در ،درست فعاليت انجام و پرخاشگري از ممانعت ،وسوسه
 بوين  ارتبواط  خصوص در مطالعه 42 روي بر فراتحليلي در( 2013) 2كرتنير و مالتي (.2007 ،تانگني

 ،اخالقوي  هيجانوات  كوه  دادنود  نشان اجتماعي ضد و اجتماعي مطلوب رفتارهاي و اخالقي هيجانات
 بين كه كردند بيان( 2014) 3دنهام و رياسترو ،رابرتز ،همچنين. دارند رفتارها اينگونه با معنادار رابطه

( 2017) همكواران  و 4استالر. دارد وجود معناداري رابطه ،همساالن با دوستانه ارتباط و گناه احساس
 .گيرند مي قرار اخالقي هيجانات تثرير تحت پسند جامعه رفتارهاي كه دادند نشان نيز

 هواي  مودل  طريوق  از پسوند  جامعه رفتار بر اجتماعي بافت ارر بر مبني ليندنبرگ نظري مدل به توجه با
 هيجانوات  بور  والودين  رفتارهواي  ارر بر مبني پژوهشي شواهد به توجه با همچنين و اجتماعي روابط ذهني

 اخالقوي  هيجانوات  آيا كه گردد مي مطرح سوال اين ،پسند جامعه رفتار و هيجانات بين ارتباط نيز و فرزندان
   دارند؟ نوجوانان پسند جامعه رفتار و مادران فراهيجاني فلسفه بين رابطه در اي واسطه نقش

 و بررسوي  پسوند  جامعوه  رفتوار  تبيوين  بوراي  نيرومنودي  متغيرهاي كنون تا اگرچه كه گفت بايد
 تبيينوي  مدل يک قالب در دستاوردها اين ساختن يكپارچه براي كمي هاي كوشش ،اند شده شناسايي

 نمانده دور نيز پسند جامعه رفتارهاي حوزه نظران صاحب ديد از خالء اين كه نحوي به ،است شده انجام
 پسوند  جامعوه  رفتارهواي  مطالعه ،اين بر عالوه. نداكرده اشاره رفتار اين علمي مطالعه لزوم به بارها و

 ،فردي بين هاي مقياس در توان مي را مطالعاتي چنين آرار و فوايد كه نحوي به. دارد اهميت نفسه في
 بهبوود  در عمودتاً  پسوند  جامعوه  رفتارهواي  ارزش. ديود  المللوي  بوين  حتي و اجتماعي ،ملّي ،خانوادگي
 اسوت  مشوهود  ،گذارنود موي  جواي  بر انساني ارزشمند مناسبات بر هاآن كه ارراتي و انساني تعامالت

 بنيوادي  جايگواهي  اخالق موضوع ،اجتماعي تعامالت در(. 1392 ،رهگذر و قاسمي ،راهب ،جواديان)
 و والكور  وو  پواديال ) است اخالقي هويت مركزي ۀمؤلف ،پسند جامعه رفتار كه داشت توجه بايد و دارد

 بتوانكورت  ،بولتون ،موراي ،هاروز) شود مي افراد اخالقي شخصيت تقويت به منجر و( 2014 ،فرايسر
 ايون  سوازي  درونوي  و رشد براي مهمي دوره نوجواني ،ويژه به(. 2013 ،6آتا و ايرشاد ؛2013 ،5باس و

 بوه  تواننود  موي  پسند جامعه هاي گرايش ،پژوهشي شواهد به توجه با و( 2000 ،7هافمن) است رفتارها
 (. 1993 ،8هولت و دنهام) كند  كمک ،كنند مي تجربه نوجوانان كه هايي بحران از بهينه گذار

 رفتارهواي  تبيوين  بوراي  علّوي  مودل  آزموون  و ارائوه  ،پوژوهش  ايون  كلوي  هدف ،اساس اين بر
 رفتارهواي  بوروز  در مادر فراهيجاني فلسفه ابعاد نقش و است ايراني فرهنگ در نوجوانان پسند جامعه

                                           
1. Kroll & Egan  
2. Malti  & Krettenauer 
3. Roberts, Stroyer, & Denham 

4. Stellar  

5. Haroz, Murray, Bolton, Betancourt, & Bass  
6. Irshad & Atta  
7. Hoffman 

8. Denham & Holt  
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 مفهوومي  مودل . است كرده بررسي ،گناه و شرم اخالقي هيجانات به توجه با را نوجوانان پسند جامعه
 .است شده داده نشان 1 شكل در ،حاضر پژوهش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پژوهش مفهومی مدل -1 شماره شکل
 

 روش

 معوادالت  يوابي  مودل  روش از اسوتفاده  بوا  و اسوت  همبسوتگي  نوع از ،توصيفي حاضر پژوهش طرح
 و هودايتگري  ۀمؤلفو  دو با والدين فراهيجاني فلسفه ،طرح اين اساس بر. است شده تحليل ساختاري
 متغيور  ، شورم  احسواس  و گنواه  احسواس  شوامل  اخالقوي  هيجانوات  ،برونزاد متغير  آگاهي/ پذيرش
 هموه  كوه  اسوت  ذكر به الزم. است شده گرفته نظر در درونزاد متغير  ،پسند جامعه رفتار و اي واسطه
 بوراي  پوذير  مشواهده  هواي  شواخص  ،پرسشونامه  هر هاي گويه و  شده نستهدا مكنون متغير ،متغيرها

 . اند شده گرفته نظر در مكنون متغيرهاي
 

 کنندگان شرکت
 سوال  در شويراز  شوهر  متوسوطه  دوم دوره پسور  و دختور  آمووزان  دانش ،حاضر پژوهش آماري جامعۀ

 آمووز  دانوش  508 ، پوژوهش  در كنندگان شركت. بودندها آن مادران همراه به 1395-1396 تحصيلي
 انتخواب  اي مرحلوه  چنود  اي خوشوه  گيري نمونه روش از استفاده با كهبودند( پسر 251 و دختر 257)

 يوک ) مدرسوه  دو ،شويراز  شوهر  پرورش و آموزش چهارگانه نواحي از يک هر از ،منظور بدين. شدند
 كليوه  و شودند  انتخواب  تصوادفي  صوورت  بوه  كالس سه نيز مدرسه هر از و( پسرانه يک و دخترانه
 ميوانگين  بوا  هوا  آزموودني ، سوني  توزيو   نظر از. گرفتند قرار مطالعه مورد ها كالس اين آموزان دانش

 فراهيجواني  فلسوفه  بوه  مربوط ابزار كهبايد گفت . داشتند قرار سال 17 تا 15 دامنه در ،سال 17/16
 .شد اجرا آموزان دانش اين مادران روي بر ،والدين
 

 جامعه رفتار
 پسند

 يگرتيهدا
  مادر

 يآگاه/ رشيپذ
  مادر

  گناهاحساس

 شرماحساس
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 ابزارها

 از موادران  فراهيجاني فلسفه گيرياندازه براي: (SMEPS)والدین فراهیجاني فلسفه مقیاس

 30 داراي موذكور  فورم . شود  استفاده( 2006 ،2 ايوليني) 1برن سوئين والدين فراهيجاني فلسفه مقياس

 زيرمقيواس  بوه  مربووط  آن گويه 15 و گري هدايت زيرمقياس به مربوط آن گويه 15 كه است گويه

 كوامالً  از ايدامنوه  در ليكرت ايدرجه پنج طيف اساس بر مقياس گذارينمره. است آگاهي/ پذيرش

 تحليل طريق از را مقياس اين روايي( 2006)  ايوليني. گيرد مي انجام( 5) موافقم كامالً تا( 1) مخالفم

 خورده  بوراي  كرونبوا   آلفاي از استفاده با را مقياس پايايي( 2006)  ايوليني همچنين. كردتثييد عامل

 برابور  مقياس كل براي و 85/0 با برابر آگاهي مقياس خرده براي ،93/0 با برابر گري هدايت مقياس

 روش از استفاده با را مقياس روايي( 1389) فوالدچنگ و پارسايي نيز ايران در. كرد گزارش 79/0 با

 آلفواي  ضوريب  از اسوتفاده  با را آن پايايي و كل نمره با مقياس خرده هر همبستگي و عاملي تحليل

 از پژوهشوي  در نيوز ( 1394) نيوا  حسون  و االسالمي شيخ. كردند گزارش مطلوب و محاسبه كرونبا 

 بوه  پژوهشوگران  ايون  ،همچنين. به دست آوردند را مقياس اين روايي ،تثييدي عاملي تحليل طريق

 كردند محاسبه را آگاهي و گري هدايت ابعاد و كلي نمره كرونبا  آلفاي ضرايب ،پايايي بررسي منظور

 افوزار  نورم  از اسوتفاده  بوا  ،حاضور  پژوهش در. آمد دست به 87/0 و 78/0 ،91/0 با برابر ترتيب به كه

AMOS فراهيجواني  فلسوفه  مقيواس  اي سوازه  روايوي  ،تثييودي  عامل تحليل روش كارگيري به با و 

 ،16  گويوه  چهوار  ،نتوايج  با مطابق البته. گرفت قرار تثييد مورد آن عاملي دو ساختار و بررسي والدين

 ،مجمووع  در .گرديود  حذف 30/0 از تر پايين عاملي بار دليل به آگاهي/پذيرش عامل از 29 و 28 ،21

 .داشوت  آن مطلوب اريبس برازش بر داللت ،نيوالد يجانيفراه اسيمق يبرازندگ يها شاخص يبررس
 يآلفوا  بيضورا . شود  اسوتفاده  كرونبوا   يآلفوا  فرمول از ،زين اسيمق نيا ييايپا زانيم يبررس يبرا

 . آمد دست به 82/0 با برابر يآگاه/رشيپذ لفهؤم يبرا و 90/0 با برابر هدايتگري لفهؤم يبرا كرونبا 

 گويوه  16 داراي 3شورم  و گنواه  بوه  گورايش  مقياس: (GASP)شرم و گناه به گرایش مقیاس

 و پوانتر  ،ولوف  ،كووهن  توسوط ( گويوه  8 كدام هر) شرم و گناه متمايزكننده بعد دو سنجش جهت كه است

 زنودگي  در افوراد  كوه  هوايي  موقعيت مورد در سناريوهايي ،مقياس اين در. است شده تهيه( 2011) 4اينسكو

 شوود  موي  خواسته افراد از. شود مي ارائه ،ها موقعيت اين به آنها هايواكنش و شوند مي مواجه آنها با روزمره

 مقيواس  يوک  روي بور  را شورايط  اين در خود واكنش احتمال ميزان و كنند تصور موقعيت آن در را خود تا

 گنواه  احسواس  كوه  داد نشان مقياس سازندگان توسط عاملي تحليل. كنند مشخص 5 تا 1 از اي درجه پنج

 احسواس  و اسوت  فورد  تخلف دنبال به 1جبراني اعمال انجام و 5منفي رفتار ارزيابي مقياس خرده دو داراي

                                           
1. Swinburne Meta-Emotion Philosophy Scale (SMEPS) 

2. Evelyne 
3. Guilt and Shame Proneness Scale 

4. Cohen, Wolf, Panter, & Insko  

5. Negative Behavior Evaluation  
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 تخلوف  عمومي افشاي دنبال به 3جويانهكناره رفتار و 2منفي ارزيابي-خود هاي مقياس خرده از متشكل شرم

 احسواس  هاي مقياس خرده ميان زيادي همبستگي گرچه كه دادند نشان( 2011) همكاران و كوهن. است

 ،جداگانوه  بررسوي  دو در آنهوا . اسوت  ضوعيف  ،يكوديگر  با شرم هاي مقياس خرده رابطه اما ،دارد وجود گناه

 ،ايوران  در. آوردند دست به ،مقياس اين هاي مقياس خرده براي( 71/0 تا 61/0 بين) مطلوبي آلفاي ضرايب

. كورد  اسوتخرا   را شورم  احساس و گناه احساس عامل دو عاملي تحليل روش از استفاده با( 1392) كمالي

 بوه  شورم  احساس و گناه احساس براي ترتيب به 51/0 و 83/0 آلفاي ضرايب ،وي پژوهش در ،چنين هم

 ،تثييودي  عامول  تحليل روش كارگيريبه با و AMOS افزار نرم از استفاده با ،حاضر پژوهش در. آمد دست

. گرفوت  قورار  تثييود  موورد  آن عواملي  دو سواختار  و بررسوي  گناه و شرم به شيگرا اسيمق اي سازه روايي

 از ،اسيو مق نيو ا پايوايي  يبررسو  براي. بود يعامل دو مدل مطلوب برازش نشانگر ،زين برازش يها شاخص

 يبورا  و74/0 بوا  برابور  گنواه  بوه  شيگرا يبرا كرونبا  يآلفا بيضر. ديگرد استفاده كرونبا  آلفاي بيضر

 .  آمد دست به 71/0 با برابر شرم به شيگرا

 5رانودال  و كارلو را 4پسندجامعه هاي گرايش ابزار: (PTM) پسندجامعه های گرایش ابزار

 نوع 6 و است خودسنجي اي گويه 23 فرم يک ابزار اين. كردتجديدنظر هاآن در و كرد تهيه( 2002)

 ،(گويوه  5) گمنوام  پسوند  جامعوه  رفتارهواي : از عبارتنود  كوه  يسونجد م را پسند جامعه رفتاري گرايش

 رفتارهواي  ،(گويوه  5) دوسوتانه  نووع  پسوند  جامعوه  رفتارهواي  ،(گويه 4) جمعي پسند جامعه رفتارهاي

 و( گويوه  3) اضوطراري  يوا  بحرانوي  موقعيت در پسند جامعه رفتارهاي ،(گويه 3) هيجاني پسند جامعه

 را پسوند  جامعوه  رفتارهاي كلي نمره نيز ها گويه كل جم (. گويه 3) آميزمتابعت پسند جامعه رفتارهاي

 مورا  اصوالً » گزينوه  از اسوت  اي درجه 5 ليكرت طيف صورت به ابزار اين گذارينمره. دهد مي نشان

 .شود مي انجام( 5) «كند مي توصيف مرا كامالً» تا ،(1) «كند نمي توصيف
 ،جهواني  پسوند جامعوه  رفتار هاي مقياس با ابزار همزمان روايي( 2002) راندال و كارلو مطالعه در
 بور . شد گزارش مطلوب ،اجتماعي مسئوليت انگيزش و دوستانه نوع هايارزش ،همدالنه هاي نگراني
 خورده  كرونبوا   آلفواي  ضوريب  ،(2003) 6رانودال  و سون  كريسوتين  ،هيوسمان ،كارلو گزارش اساس
 خورده  بوراي  هفته دو بين فاصله در بازآزمايي پايايي ضريب و 85/0 تا 63/0 بين دامنه در ها مقياس
 بوا ( 1389) نووري  و سوجاديان  ،كجباف نيز ايران در. است آمده دست به/ 82 تا 56/0 بين ها مقياس
 مطالعوه  در. كردنود  شناسوايي  ابوزار  ايون  براي عاملي 5 ساختار يک ،عاملي تحليل روش از استفاده
 برابر ابزار كل بازآزمايي پايايي ضريب همچنين و كرونبا  آلفاي ضريب( 1389) همكاران و كجباف

 ،پسوند  جامعوه  هواي  گورايش  ابوزار  اي سازه روايي احراز منظور به ،نيز حاضر پژوهش در. بود 86/0 با

                                                                                               
1. Repair  
2. Negative Self-Evaluation  
3. Withdraw  
4. Prosocial Tendencies Measures 

5. Carlo & Randall 

6. Hausmann, Christiansen, & Randall 
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 آن عاملي شش ساختار و شد گرفته كاربه AMOS افزار نرم از استفاده با تثييدي عاملي تحليل روش
 از تور  پوايين  عواملي  بوار  دليل به 20 و 16 ،1 هاي گويه ،نتايج با مطابق البته. گرفت قرار تثييد مورد
 مطلووب  يبرازندگ انگريب ،برازش يها شاخص يبررس ،مجموع در .گرديد حذف ساختار اين از 30/0

 بيضرا. شد استفاده كرونبا  آلفاي ضريب از ،ابزار نيا پايايي بررسي جهت .بود ،آمده دست به مدل
 و يجوان يه ،دوسوتانه  نووع  ،يجمعو  ،گمنوام  ،يبحرانو  پسند جامعه يرفتارها ابعاد يبرا ،آمده دست به

 بوا  برابور  ابوزار  كول  يبورا  و 78/0 و 71/0 ،72/0 ،66/0 ،65/0 ،79/0 با برابر بيترت به زيآم متابعت
 . بود 76/0

 

 ها افتهی
 پوژوهش  يرهوا يمتغ صوفر  مرتبه يهمبستگ و اريمع انحراف ،نيانگيم ،پژوهش مدل آزمون از شيپ

 . كرد فراهم را مدل  ليتحل انجام امكان پژوهش يرهايمتغ نيب معنادار روابط(. 1 جدول) شد محاسبه
 

پژوهش یرهايمتغ مرتبه صفر یهمبستگ و اريمع انحراف ،نيانگيم: 1جدول  

 
 نهيشو يب روش بوا  يسواختار  معوادالت  يوابي  مودل  از ،پوژوهش  يشنهاديپ مدل آزمون منظور به
. شود  بررسوي  ساختاري معادالت يابي مدل بنايي زير هاي مفروضه ،ابتدا در. شد استفاده نمايي درست

 ،(پورت  هواي  داده بررسوي  و رفتوه  دست از هاي داده بررسي شامل) اوليههاي  داده غربالگري از پس
 هوا  داده چنودمتغيري  و متغيوري  توک  بودن نرمال يعني ساختاري معادالت يابي مدل اصلي مفروضه
 مربوط جينتا 2 شكل در. بود شده گردآوري هاي داده مناسب شرايط وجود بيانگر نتايج و شد بررسي

 . است شده ارائه 23 نسخه AMOS افزار نرم از استفاده با پژوهش مدل آزمون به

 
 
 

 M S.D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 متغیّرها
         ووو 89/6 76/65 هدايتگري. 1

        ووو 55/0** 69/5 80/45 يآگاه/رشيپذ. 2

       ووو 07/0 14/0** 12/5 02/32 گناه احساس. 3

      ووو 39/0** 12/0** 10/0* 98/3 85/25 شرم احساس. 4

     ووو 21/0** 30/0** 05/0 15/0** 66/3 66/18 پسندگمنام جامعه رفتار5

    ووو -13/0** 11/0* 06/0 -03/0 -05/0 31/2 21/9 يپسندجمع جامعه رفتار.6

 پسوووند جامعوووه رفتوووار. 7
 دوستانه نوع

   ووو -08/0 39/0** 07/0 36/0** 04/0 14/0** 02/3 89/17

  ووو 18/0** 26/0** 23/0** 16/0** 25/0** 08/0 10/0* 88/1 78/10 يجانيپسنده جامعه رفتار.8

 ووو 35/0** 34/0** 10/0* 47/0** 18/0** 27/0** 10/0* 14/0** 79/1 69/11 يبحران پسند جامعه رفتار. 9

 پسوووند جامعوووه رفتوووار. 10
 زيآم متابعت

44/12 91/1 *11/0 05/0 **33/0 **12/0 **41/0 06/0 **44/0 **40/0 **46/0 

 **> P <*         01/0 P 05/0  معناداري سطح  
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گری  پسند با واسطه . نتایج حاصل از آزمون مدل اثرات فلسفه فراهيجانی مادر بر رفتار جامعه2شکل

 احساسات شرم و گناه

 
 و هودايتگري  يعنوي  ،فراهيجاني فلسفه لفهؤم دو بين از ،شود مي مشاهده 2شكل در كه گونه آن
 دارد پسوند  جامعوه  رفتوار  بر مثبت و مستقيم ارر كه است هدايتگري لفهؤم تنها ،مادر آگاهي/ پذيرش

(03/0p= ,16/0=β .)نشوان  شورم  و گناه جانيه دو هر بر يمثبت و ميمستق ارر لفهؤم اين ،همچنين 
 =01/0p) گنواه  احسواس  معنوادار  و مثبوت  كننوده  بيني پيش هم هدايتگري كه ينحو به. است داده

,19/0=β )شورم  احسواس  معنادار و مثبت كننده بيني پيش هم و (008/0p ,21/0 =β ) سواير . اسوت 
 بور  معنواداري  مسوتقيم  ارور  گنواه  و شورم  هيجان دو كه است آن بيانگر نيز 2 شكل در مندر  نتايج

 هوم  و( 0001/0p= ,31/0 =β) گنواه  احسواس  هوم  كوه  صوورت  بودين . دارند پسند جامعه رفتارهاي
 را نوجوانوان  پسوندانه  جامعوه  رفتارهواي  ،مثبوت  صوورت  بوه ( 0001/0p= ,35/0=β) شورم  احساس

 ارور  پوژوهش  يرهوا يمتغ از کيو  چيه بر مادر يآگاه/رشيپذ كه است ذكر شايان. كنند مي بيني پيش
 .نداد نشان يمعنادار
 و گناه احساس يگر  واسطه سهم ،پژوهش مدل غيرمستقيم اررات بررسي چارچوب در و ادامه در

 کيو تكن از اسوتفاده  بوا  ،نوجوانوان  پسند جامعه يرفتارها و مادر يجانيفراه فلسفه نيب رابطه در شرم
 مودل  در موجوود  معنادار يرهايمس به توجه با. گرفت قرار يآمار ليتحل و هيتجز مورد استراپ بوت
. بوود  يريو گيپ قابول  پسوند  جامعوه  يرفتارها بر هدايتگري ارر تنها ،زاد برون يرهايمتغ نيب از ،يينها
 پژوهش مدل يكل اررات و ميمستق اررات همراه به معنادار ميرمستقيغ اررات يبررس به مربوط جينتا
 .است شده آورده 2 جدول در

 

19/0 
 

 يرفتارها
 پسندجامعه

 

 گناه احساس

 31/0 مادر يگرتيهدا

 شرم احساس

21/0 
 

35/0 
 يآگاه/رشيپذ

 مادر 

 

16/0 

01/0- 
 

02/0 
 

09/0- 

56/0 
 

27/0=2 
R 

05/0=2 
R 

03/0=2 
R 
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 احساس یگر واسطه با پسند جامعه یرفتارها بر مادر هدایتگری کل و ميرمستقيغ ،ميمستق اثرات. 2 جدول

 شرم و گناه

 رهایمتغ
 اثرات

 میمستق
 کل اثرات میرمستقیغ اثرات

 نییحدپا خطا β P β زاد درون یا واسطه زاد برون
 حد
 باال

P β P 

 هدايتگري
 احساس
 گناه

 يرفتارها
 پسند جامعه

16/0 03/0 05/0 03/0 016/0 11/0 01/0 21/0 008/0 

 هدايتگري
 احساس
 شرم

 يرفتارها
 پسند جامعه

16/0 03/0 06/0 04/0 02/0 14/0 01/0 22/0 009/0 

 

 بور  موادر  هودايتگري  ميرمسوتق يغ ارورات  يبررسو  ،شوود  يم مالحظه 2 جدول در كه گونه همان
 p=05/0 ,01/0) گنواه  احسواس  يگر واسطه با ريمتغ نيا كه است آن از يحاك پسند جامعه يرفتارها

=β )شرم احساس و (01/0, p=06/0 =β)، پسند جامعه يرفتارها بر يمعنادار و مثبت ميرمستقيغ ارر 
 رفتوار  از درصود  27 پوژوهش  مودل  ،شوود  يمو  مشواهده  2 شكل در كه گونههمان مجموع در. دارد

 است نموده نييتب را نوجوانان پسند جامعه
. شود  محاسوبه  بورازش  يهوا  شواخص  ،پوژوهش  مودل  برازش زانيم يبررس منظور به ادامه در
 پوژوهش  يينهوا  مودل  قبوول  قابل برازش انگريب ،جينتا شود يم مالحظه 3 جدول در كه گونه همان
 اعمال از پس ،نداشت يمطلوب چندان برازش هياول يبررس در مدل كه است ذكر به الزم. است حاضر

 بوه  مودل  گوام  دو در و شود  محاسوبه  مجدداً برازش ،افزار نرم توسط شده ارائه يشنهاديپ اصالحات
 .است شده ارائه اصالحات از پس برازش و هياول برازش جينتا ريز جدول در. ديرس يمناسب برازش
 

 پژوهش مدل برازش های شاخص. 3 جدول

/d.f 
2χ 

CFI IFI GFI AGFI RMSEA P-Close ها شاخص 

 اصالح از پیش مقادیر 03/0 08/0 87/0 89/0 88/0 87/0 18/3

 اصالح از پس مقادیر 09/0 06/0 91/0 90/0 92/0 93/0 51/2

 پذیرش معیار >05/0 ≤08/0 ≥90/0 ≥90/0 ≥90/0 ≥90/0 <3

 

 یریگ جهینت و بحث
 فراهيجواني  فلسوفه  آگاهي/پذيرش و هدايتگري لفهؤم دو از كه داد نشان حاضر پژوهش نتايج
 هواي  پوژوهش . دارد فرزنودان  پسوند  جامعه رفتار بر مثبتي و مستقيم ارر هدايتگري لفهؤم ،مادر

 نيوالد ارر و اندكرده اشاره فرزندان پسند جامعه رفتارهاي و پذيري جامعه بين پيوند به متعددي
 نشوان  نوجوانوان  و كودكوان  ياجتمواع  يرفتارهوا  بر ،يريپذ جامعه عامل نيتر مهم نقش در را

 دادن تياهم با نيوالد ،واق  در(. 2015 ،همكاران و زنبرگيا ؛2012 ،نيگائو و گونسو) اند داده
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 ،فرزنودان  جاناتيه به توجه و زيآم محبت روابط يبرقرار ،كردن استدالل ،فرزندان يازهاين به
 حاضور  پوژوهش  افتوه ي(. 2018 ،دريو را و گلمنيس) كنند ليتسه را آنان ياخالق رشد توانند يم

 جينتوا  بوا  همسوو  ،نوجوانوان  پسوند  جامعوه  يرفتارهوا  بور  موادر  هودايتگري  مثبوت  ارر بر يمبن
 در هيجانوات  مناسوب  ابوراز  و فهوم  بوه  كوه  والوديني  دارد آن بور  داللت ،نيشيپ يها پژوهش

 رفتوار  انجوام  براي بيشتري اجتماعي شايستگي كه دارند يفرزندان ،كنند مي كمک فرزندانشان
 رفتارهواي  مختلفوي  هواي  شوكل  بوه  والودين (. 2012 ،وودز اونيول ) دهنود  يم نشان پسند جامعه
 از يسوطح  بوه  نواظر  هدايتگري. كنند يم تقويت و حف  ،ايجاد خود فرزندان در را پسند جامعه
 در فرزندان با كردن صحبت و ميمستق يها هيتوص مانند ييابزارها از استفاده با نيوالد مداخله

 زيو ن جانوات يه تيهودا  بوه  كموک  و احتورام  شامل ،نسبت همان به و است جاناتشانيه مورد
 را عواطف تياهم فرزندانشان به سو کي از نيوالد ،هدايتگري بعد در(. 2006، ينيوليا) شود يم

 يچگوونگ  از روشون  ييالگوو  ،مرزها و حد نييتع با گريد يسو از و دهند يم آموزش يزندگ در
 الزم ياجتماع يها مهارت آموزش با قيطر نيا از و گذارند يم فرزندان ارياخت در را كردن رفتار

 يموادران (. 2006 ، ينيوليا) كنند يم آسان را ياجتماع ارتباطات يبرقرار آنان يبرا ،فرزندان به
 خوود  فرزندان جاناتيه كنند يم تالش و دهند يم تياهم خود فرزندان جاناتيه تيهدا به كه
 فرزندان در ياجتماع مطلوب يرفتارها انجام نهيزم ،دهند پرورش گرانيد با يهمدل جهت در را

 (.2018 ،دريرا و گلمنيس) سازند يم ايمه را خود
 ميمستق ارر ،مادر يجانيه فلسفه هدايتگري لفهؤم داد نشان نيز حاضر پژوهش يافته ديگر

 يريو گ شوكل  بور  نيوالود  رفتار ارر بارها ،يعلم متون در. دارد شرم و گناه احساس بر يمثبت و
 جينتوا (. 2004 ،لديدوف و تنسيف) است شده دييتث ياخالق جاناتيه جمله از ،فرزندان جاناتيه

 هيجانوات  ابوراز  بوه  واكونش  در نيوالد كه اقداماتي كه است آن از يحاك نيشيپ يها پژوهش
 فرزنودان  ،نمونه براي. است مرتبط فرزندان در گناه و شرم احساس با ،دهند مي انجام فرزندان
 كنند مي تجربه را بيشتري شرم ،است پايين ها آن در هيجانات ابرازگري سطح كه هايي خانواده

 در پيوسوته  طوور  بوه  موادران   آن در كه يخانوادگ يها طيمح در ،نيهمچن(. 1996 ،پوالكوس)
 رشود  از بواالتري  سوطح  كوودكي  اواسوط  در ،كنند مي بح  هيجان با مرتبط مفاهيم خصوص
 کيو  از ،نيا بر عالوه(. 2002 ،كوچانسكا) شود يم مشاهده فرزندان در ،(گناه احساس) وجدان

 در گنواه  بوا  متناسوب  احساسوات  ايجاد به ،استدالل و همدلي بر مبتني فرزندپروري سبک ،سو
 كوه  والديني ،گريد يسو از و( 2000 ،هافمن ؛1998 ،1باوميستر و ليت) شود مي منجر كودكان

 ،دهند مي نشان واكنش ،محبت از آنها كردن محروم قيطر از ،خود فرزندان شكست و خطا به
 (. 2005 ،2اليوت و گريگور مک) شوند مي آنان در شرم احساس موجب

                                           
1. Leith & Baumeister 

2. McGregor & Elliot 
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 يرفتارهوا  بور  ،شورم  و گناه ياخالق جانيه دو هر مثبت ارر ،حاضر پژوهش جينتا گريد از
 رشود  بور  جوان يه ارور  بور  يمبن يعلم شواهد با راستا هم افتهي نيا. است نوجوانان پسند جامعه
 اعتقاد به. شمارد يبرم ياخالق رشد يها لفهؤم از يكي  را جانيه ،(2014) 1گيبز. است ياخالق

 اعمال و افكار بر ،شوند يم تجربه غلط يرفتارها و درست يرفتارها با همراه كه ياحساسات ،او
 گناه احساس(. 2002 ،2كوچنسكا) است گناه احساس ،احساسات نيا از يكي. اررگذارند ياخالق

(. 2013 ،هوو   يد) دارد دنبوال  بوه  را يمثبتو  يامودها يپ ،است يانطباق ياخالق جانيه کي كه
 احسواس  تخلوف  و خطوا  يک ارتكاب قبال در افراد كه شود مي پديدار مواردي در گناه احساس

 خطوا  جبوران  يبورا  ،بنوابراين (. 1995 ،3هودرتون  و لولياسوت  ،باوميسوتر ) كننود  موي  مسئوليت
 اسوت  گناه احساس انگيزشي شاخص يک ،جبراني اعمال سمت به حركت. شوند يم ختهيبرانگ

 و اسوت  ديگوران  سمت به شخص حركت ،گناه احساس ، واق  در (.2002 ،ديرينگ و تانگني)
 (.2013 ،4هو  يد) نمايد جبران را دهشوارد آسيب و كند خواهي عذر تا دارد تالش فرد آن طي

 و يجانيه يميخودتنظ نيب مهم رابط کي گناه احساس كه معتقدند( 2014) همكاران و رابرتز
 يرفتارهوا  بوه  نسوبت  گنواه  احسواس  كوه  كردنود  انيب محققان نيا. است يرفتار يميخودتنظ

 دور اسواس  نيا بر. دارد ياجتماع يرفتارها بروز بر يتر مهم ريرثت ،يگر كنترل رينظ تر يعموم
 پسند جامعه رفتار ،دارد كه ياصالح و يزشيانگ تيماه ليدل به گناه احساس كه ستين انتظار از
 .دهد شيافزا را

 از يبرخ چه اگر ،گفت توان يم زين پسند جامعه رفتار بر شرم احساس مثبت ارر خصوص در
 با را شرم احساس و اند كرده مطرح اي غيرسازگارانه كاركردهاي شرم احساس يبرا ها پژوهش

 ،شور يف و توانگني ) انود  دانسوته  همراه پرخاشگري و غضب ،شكاكيت ،شناختي روان ناهماهنگي
 و انود  دهيكشو  چوالش  بوه  را امودها يپ نيو ا زين گريد يبرخ ،(2007 ،همكاران و تانگني ؛1995

 با مطابق. است اررگذار اريبس ياخالق رشد در كه اند دانسته يجاناتيه جمله از را شرم احساس
 است ياخالق ريغ رفتار انجام يبرا يقو اريبس بازدارنده شرم احساس ،ياخالق رشد يها هينظر

 مهم يها زانندهيبرانگ از يكي تواند يم ،احساس نيا كردن تجربه از اجتناب ،اساس نيهم بر و
 تورميم  به قادر فرد وقتي ،شرم هيجان تجربه در(. 2018 ،دريرا و گلمنيس) باشد ياخالق رفتار

 ،دهد مي انجام پسند جامعه رفتار مثل گرايشي عملكردهاي و رفتارها ،باشد دهيد بيآس خويشتن
 رفتارهاي ،كند ادراک خطرناک را شتنيخو ترميم يا و نباشد خويشتن ترميم به قادر وقتي ولي

 ياخالق جانيه رسد يم نظر به ،نيبنابرا (.2013 ،هو  يد) دهد يانجام م اجتنابي و گيرانه كناره
 ياجتمواع  يهوا  تيو موقع بوه  ورود يبورا  را افوراد  و فعوال  را يشو يگرا يرفتارها تواند يم شرم

                                           
1. Gibbs 
2. Kochanska 

3. Baumeister, Stillwell, & Heatherton 

4. De Hooge  
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 پوژوهش  طبوق  ،اسواس  نيو ا بر(. 2007 ،همكاران و تانگني ؛2013 ،هو  دي) كند ختهيبرانگ
 پسوند  جامعوه  يرفتارهوا  گور  ليتسوه  و كورده  عمول  يانطباق جانيه کي شكل به شرم ،حاضر
 .است بوده

 لفوه ؤم نيبو  رابطوه  در ياخالقو  يها جانيه يا واسطه نقش پژوهش نيا جينتا ،تينها در
 بوا  افتوه ي نيا. كرددييتث را نوجوانان پسند جامعه يرفتارها و مادر يجانيفراه فلسفه هدايتگري

 فلسوفه  هواي  مؤلفوه   كوه  داد نشوان  و اسوت  همسوو  (2013) زيگانک و براجسا پژوهش جينتا
 مشوكالت  كواهش  بوه  غيرمسوتقيم  طوور  بوه  ،منفي عاطفه كاهش طريق از والدين فراهيجاني

 يتجرب يتيحما افتهي نيا ،واق  در. شوند مي منجر( يپرخاشگر همانند) شده يزير برون يرفتار
 اخالقوي  هيجانوات  گيوري  شكل در ،خانواده در هياول هيجاني پذيري جامعه كه مدعاست نيا بر

 ،دريرا و گلمنيس) كند  تقويت را پسند جامعه رفتارهاي بروز تواند مي قيطر نيا از و دارد نقش
 ،فرزندان كه شود يم موجب مادران يجانيه هدايتگري ،پژوهش نيا جينتا به توجه با(. 2018

 كوار  انجوام  هنگوام  ،ژهيو به. (2012 ،وودز اونيل) كنند تجربه را خود رفتار با متناسب جاناتيه
 جاديا خود فرزندان در يمنف جاناتيه كنند يم تالش ،خود يتيترب يها واكنش با مادران ،خطا
 بر(. 2018 ،دريرا و گلمنيس) بازدارند نامطلوب يرفتارها انجام از را آنان قيطر نيا از تا كنند

 تنهوا  نوه  گنواه  احسواس  ماننود  يا كننده فعال يمنف جاناتيه تجربه رسد يم نظر به ،اساس نيا
 مطلوب يرفتارها انجام يبرا را آنان بلكه ،دارد يم باز نامناسب يرفتارها انجام از را نوجوانان

 خوود  رفتار ليتكم و اصالح جهت در را افراد و است كننده فعال جانيه نيا چون. زديانگ يم بر
 و خود به نسبت يمنف حس ليدل به شرم جانيه گريد طرف از(. 2013 ،هو  يد) دهد يم سوق

 از استفاده با كه زديانگ يم بر را افراد ،(2007 ،همكاران و يتانگن) كند يم جاديا كه يخودسرزنش
 ،هوا  روش نيو ا جملوه  از ،دهند كاهش را خود سرزنش و يمنف احساس نيا ،مختلف يها روش

 ،دريرا و گلمنيس) است جامعه افراد به رساندن منفعت و گرانيد به كمک يبرا شدن داوطلب
 توانود  يمو  ،شوود  جاديا متعادل حد در شرم يمنف جانيه اگر رسد يم نظر به ،نيبنابرا(. 2018
 ،يعلم متون در كه آورد ادي به ديبا. باشد داشته دنبال به را يا سازنده امديپ گناه جانيه مانند

 يامودها يپ ،هوا  دگاهيو د از يبرخو . دارد وجود شرم و گناه احساس مورد در يمتفاوت يها دگاهيد
 كوه  يحوال  در ؛(2007 ،همكواران  و يتوانگن ) انددانسته متفاوت را شرم احساس و گناه احساس

 و يتوانگن ) هسوتند  قائول  جوان يه دو نيا يبرا را يكساني يامدهايپ ،ها دگاهيد از گريد يبرخ
 انجوام  بوه  ازيو ن ،اتكوا  قابل و مستدل جهينت کي به دنيرس يبرا حال هر در(. 2002 ،نگيريد

 .است يتر گسترده يها پژوهش
 پژوهش يرهايمتغ از کي چيه بر يمعنادار ارر مادر يآگاه/رشيپذ لفهؤم ،حاضر پژوهش در

 ييتوانا و فرزندانشان و خود جاناتيه از نيوالد يآگاه نشانگر لفهؤم نيا كه آنجا از. نداد نشان

 در رسود  يمو  نظر به ،نيبنابرا ،است خانواده در ها جانيه يها يژگيو گذاشتن بح  به در ها آن



 1396زمستان  وهشتم،بیستشناسی اجتماعی، شماره  های روان پژوهش

 

17 

 
 

 

  افتد يم اتفاق كمتر هدايتگري به نسبت جاناتيه خصوص در گفتگو و بح  يرانيا يها خانواده

 جانوات يه ابوراز  يبورا  هوا  چوارچوب  و مرزهوا  و حود  نيوي تع صورف  را يشتريب وقت نيوالد و

 ،اساس نيا بر. كنند يم تجربه كه يجاناتيه مورد در آنها به دادن يآگاه تا كنند يم فرزندانشان

 كوه  است نبوده برخوردار الزم انسيوار از ،هدايتگري لفهؤم با سهيمقا در يآگاه/رشيپذ لفهؤم

 . كند آشكار پژوهش يرهايمتغ بر را خود ارر بتواند

 جواد يا در  ييبسوزا  نقوش  مادران هدايتگري كه داد نشان پژوهش نيا جينتا ،مجموع در 

 و نيوالود  بوا  تعامول  در نوجوانوان  ،واقو   در. دارد پسوند  جامعوه  يرفتارهوا  و ياخالق جاناتيه

 چوه  ،ياخالقو  ريغ و ياخالق رفتار انجام هنگام در كه آموزند يم ،آنها يجانيه يها هدايتگري

 بوه  بيو ترغ و ناپسند يرفتارها انجام از يبازدار به منجر عامل نيا و كنند تجربه را يجاناتيه

 يمبان با راستا هم حاضر پژوهش جينتا ،نيبنابرا. شود يم پسند جامعه و مناسب يرفتارها انجام

 پورورش  ،ياخالق رفتار انجام در ياساس عوامل از يكي كه داد نشان ،يپژوهش شواهد و ينظر

 يهوا  برناموه  در اسوت  الزم ،اسواس  نيو ا بور . است مادران لهيوس به فرزندان ياخالق جاناتيه

. شود داده ،فرزندان يجانيه تيترب ضرورت خصوص در نيوالد به ييها يآگاه ،خانواده آموزش

 تيو ترب از و هسوتند  متمركوز  فرزنودان  يشوناخت  تيو ترب بور  شتريب ،نيوالد اكثر رسد يم نظر به

 و همدالنه روابط با توأم يزندگ کي از يبرخوردار يبرا ،كه يحال در. هستند لغاف آنان يجانيه

 تيو اهم از يشوناخت  تيو ترب انودازه  به حداقل( از شيب ميينگو اگر) يجانيه تيترب ،رسان ياري

 در پسوند   جامعوه  رفتوار  بور  ياخالقو  جانوات يه ارر يبررس به توجه با ،نيهمچن. است برخوردار

 .شود توجه جاناتيه پرورش و آموزش به ،زين يدرس يها برنامه در است الزم ،حاضر پژوهش

 انجوام  نوه يزم توان يم آنها تيهدا و گناه و شرم احساس همچون ياخالق جاناتيه پرورش با

 . آورد فراهم جامعه افراد نيب در را ثارگرانهيا و دوستانه نوع يرفتارها

 پسند جامعه رفتار بر زين مثبت ياخالق جاناتيه ارر ،ندهيآ يها پژوهش در شود يم شنهاديپ

 بوه  پوژوهش  كننودگان  شوركت  بوودن  محودود  ،پوژوهش  نيو ا يهوا  تيمحدود از. شود مطالعه

 و هوا  گروه ريسا به هاافتهي ميتعم در است الزم ،نيبنابرا. است متوسطه دوم دوره آموزان دانش

 .كرد اطياحت يليتحص يها دوره

 

 منابع

 و والودين  هيجوان  ابوراز  ،زناشوويي  رضامندي(. 1383. )ا ،پژوه به و ؛ا ،حجازي ؛ب ،احدي 

 . 52-69 ،29 ،شناسي روان مجله. كودكان رفتاري و عاطفي مشكالت
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 (. 1392.) ا. س ،موسووي  ؛م ،رجبوي  ؛س ،خانجواني  ؛س ،شيخي ؛پ ،مولوي ؛س ،بشرپور

. نوجوان آموزان دانش در قلدري رفتارهاي با هيجان ابراز و تنظيم هاي شيوه ارتباط بررسي

 . 264-275، (3) ،13. اردبيل پزشكي علوم دانشگاه مجله

 ديوودگاه مقيوواس پايووايي و روايووي بررسووي(.  1389. ) م ،فوالدچنووگ و ،.ا. ع ،پارسووايي 
 بور  موؤرر  اجتمواعي  عوامل دانشجويي كشوري همايش اولين. ايران در والدين فراهيجاني

 .تهران ،سالمت

 اجتمواعي  رفتارهواي  سنجش(. 1392.) م ،رهگذر و ؛و ،قاسمي ؛غ ،راهب ؛ر. س ،جواديان 

 ريزيبرنامه و پژوهش مجله. آن بر مؤرر شخصيتي عوامل و اصفهان شهر جوانان مطلوب
 .83 -102 ،(14) ،4 ،شهري

 علّوي  رابطه در هيجاني هوش اي واسطه نقش(. 1394. )س ،نيا حسن و ؛ر ،ياالسالم خيش 

 .71-82 ،(1) ،2. خانواده شناسي روان. فرزندان آوري تاب و والدين فراهيجاني ابعاد

 هواي  كننوده  ينو يب شيپو (. 1395. )ر. ح ،فور  يموان يا و ؛ ر. ع ،يوسوف ي آقا ؛م ،اين يصفار 

 ،(2) ،5 ،رانيو ا در ياجتمواع  قوات يتحق و مطالعات مجله. يپسند جامعه يخلق و يتيشخص

255-271. 

 تيشخصو  و ياجتمواع  هوش سهيمقا(. 1394. )م ،يدهستان و ؛پ ،عباسپور ؛م ،اين يصفار 

 بهداشت اصول مجله. نترنتيا به ادياعت بدون و با يپزشك علوم انيدانشجو در پسند جامعه
 .229-33 ،(5) ،17 ،يروان

 اعتبوار  و روايوي  ،عواملي  سواختار  بررسي(. 1389. ) ا ،نوري ؛ ا ،سجاديان ؛ ب م ،كجباف 

 ،(2) ،38 ،كاربردي يشناس جامعه. دانشجويان بين در مطلوب اجتماعي هاي گرايش مقياس

118-101. 

 راهبردهواي  اي واسوطه  نقش: گناه و شرم احساسات و معنويت رابطه(. 1392. )ف ،كمالي 
 علووم  دانشوكده  ،يتو يترب شناسوي  روان ارشد كارشناسي نامه پايان. هيجان شناختي تنظيم
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