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آگاه، مطرح شده است؛ هاي خودها، تحت عنوان هيجاناخيراً باب جديدي در مطالعات هيجان
است. بر همين  گرفته، انجام ها آنهاي اثرگذاري  رشد و مكانيزم معنا، ياما تحقيقات كمي درباره

شرم و گناه  خودآگاه هايهاي اسنادي در هيجان اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش سبك
و ششم  هاي چهارم، پنجمآموزان پايه نفر از دانش 565پژوهش شامل  يكودكان انجام شد. نمونه

  انتخاب شدند و دو  اي چندمرحلهاي گيري خوشهنمونه اساسبر دار بودند؛ كه شهر گله
 يشده تجديدنظر ي) و نسخهTOSCA-Cآزمون هيجان خودآگاه براي كودكان ( ينامهپرسش
) را تكميل نمودند. اعتبار و پايايي اين ابزارها مورد CASQ–Rي سبك اسناد كودكان (نامهپرسش

گرديد. نتايج نشان داد كه از ابعاد سبك اسنادي بررسي قرار گرفت كه در حد مطلوب ارزيابي 
مستقيم و از ابعاد سبك  صورت بهو كلي منفي  منفي به ترتيب سه بعد پايدار منفي، دروني منفي

عالوه، از ابعاد هنمايند. ب بيني ميمعكوس، شرم را پيش صورت بهاسنادي مثبت، بعد پايدار مثبت 
معكوس و از ابعاد سبك  صورت بهيدار منفي و كلي منفي سبك اسنادي منفي به ترتيب دو بعد پا

الگوي  بنابراينبيني نمود. مستقيم، هيجان گناه را پيش صورت بهاسنادي مثبت، بعد پايدار مثبت 
هاي پژوهش در راستاي  اسناددهي متفاوتي در هيجان شرم و گناه كودكان مشاهده گرديد. يافته

هاي خودآگاه مورد بحث و بررسي قرار  هيجان يان در تجربهآموز دهي دانش اسناد ياهميت نحوه
  گرفت.
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  مقدمه
 سال بزرگچه در رفتار يك شخص ي زندگي هر فرد است؛ آنترين دورهي كودكي مهمدوره
شود ريشه در دوران كودكي او دارد. از ابعاد مهم رشدي كودك كه مورد غفلت واقع شده ديده مي

رفتارهاي توجهي به اين بعد و رفتار نامناسب با كودك، عامل بروز باشد. بي  است؛ بعد هيجاني مي
اي هستند كه شامل احساس هاي پيچيدهها پديدهشود. هيجانبسياري در كودك مي يناسازگارانه

  ي خشمگين)  قلب) و رفتار (چهره تپشذهني (من خشمگين هستم)، تغييرات فيزيولوژيكي (
 ).2014، 1باشند (سيگلمن و ريدرمي

 -: اساسي و اجتماعيازجملهها انجام شده است؛ مختلفي در مورد هيجان هاي بندي تقسيم
آگاه (تانجني و آگاه و ناخود-  ) و خود2002، 3)، مثبت و منفي (پالتچيك2000، 2اخالقي (ايزنبرگ

هاي ذهني از ديگران است، اخالقي نيازمند بازنمايي حالت-هاي اجتماعي). هيجان2002، 4ديرينگ
هي فرد از حالت بدني خود نياز دارند (بارنت، برد، مول، هاي اساسي تنها به آگاهيجان كه درحالي

اخالقي نقش مهمي در اخالقيات و - هاي اجتماعي). بنابراين هيجان2009، 5فريت و بلك مور
وابسته به رشد شناخت اجتماعي و  ها آن) و رشد 2000گيري اخالقي دارند (ايزنبرگ، تصميم

بندي ). در خصوص تقسيم1958 6ينهلدر و پياژههاي ذهني ديگران است (اتوانايي تصور حالت
ي مثبت و منفي، مبناي كار، سيستم انگيزشي است. هيجان مثبت بيانگر سيستم ها به دو دستههيجان

هيجان منفي بيانگر سيستم انگيزشي  كه درحاليانگيزد، انگيزشي اشتياقي است كه پاداش آن را برمي
ها، بنديي يكي ديگر از تقسيم). بر پايه1988، 7نگيزد (فولساآزاردهنده است كه تنبيه آن را برمي

ي هاي ناخودآگاه پايهگيرند. هيجانخودآگاه و ناخودآگاه قرار مي يهاي انسان در دو دستههيجان
شامل خشم،  ها اينتوانند بررسي شوند. كالمي مي هاي گزارشبيولوژيكي دارند، بدون اتكا به 

هاي ). در مقابل هيجان1971، 9؛ ايزارد1992، 8شوند (اكمنتعجب، ميترس، نفرت، غم، شادي و 
- مي »ارزشيابيدخو«نقش محوري دارد و همراه با  ها آندر  »خود«هايي هستند كه نخودآگاه هيجا

  ). 2002باشد (تانجني و درينگ، هاي خودآگاه ميمهم همه هيجان زيربنايباشند. رشد شناختي 
مطرح شده  11آگاههاي خود، تحت عنوان هيجان10هامطالعات هيجاناخيراً باب جديدي در 
انجام شده است  ها آنهاي فردي معنا، چگونگي رشد و تفاوت ياست. تحقيقات كمي درباره

هاي خودآگاه نقش مهمي در انگيزش، شايستگي اجتماعي و ). اما هيجان2011، 12(لوئيس
آگاه كه الزم است هاي خود هيجان ازجمله). 2005، 13سازگاري كودكان دارد (لوئيس و ساليوان

ها در ي انسان، همهدرواقعهستند.  15و گناه 14مورد توجه و بررسي قرار گيرند؛ دو هيجان شرم
كفايتي را احساس شكست، نقص و بي ها آنشوند كه در شان با وقايعي مواجه ميزندگي روزمره

هايي در هايي كه افراد از خودشان دارند؛ هيجان يابيكنند. به دنبال اين تجارب و ارزتجربه مي
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هاي خودآگاه ها مانند شرم و احساس گناه، هيجانشود. بعضي از اين هيجانانسان برانگيخته مي
). بر اين 2005، 16شوند (تانجنيتأمل در خود و خودارزيابي برانگيخته مي ي وسيله بههستند كه 

پردازد (تانجني و  مي »خود«ان شرم و گناه، فرد به ارزيابي از  اساس، با توجه به اينكه در دو هيج
گيرد،  هاي خودآگاه قرار مي )، شرم و گناه در دسته هيجان2004، 17؛ تريسي و رابينز2002درينگ، 

را  ها آناز طرف ديگر با توجه به نقشي كه هيجان شرم و گناه در پرورش رفتار اخالقي دارد، 
شرم و گناه را   ). همچنين هيجان2002كنند (تانجني و ديرينگ،  ميهاي اخالقي محسوب  هيجان

افراد احساس ناخشنودي،  ها آن يكنند، زيرا در تجربه بندي مي هاي منفي دسته در طبقه هيجان
 عنوان بهتوان  ). لذا دو هيجان شرم و گناه را مي1971دارند (لوييس،  پذيري تحريكعصبي بودن و 

  بندي نمود.  اخالقي و منفي تقسيم -آگاه، اجتماعيهاي خود هيجان
پردازان نيز دو هيجان شرم و گناه مردم عامي بلكه بعضي از متخصصان و نظريه تنها نه ازآنجاكه

، 19؛ هريس1986؛ ايزنبرگ، 1988، 18برند (دامونهم به كار مي جاي بهرا يكسان فرض كرده و 
ر بارز نمودن تمايز و تشابه اين دو هيجان، روي محققان دهاي پيش يكي از چالش ،)1989

باشد. در اين زمينه شايان توجه است كه شرم محصول آيندهاي شرم و گناه ميشناسايي پيش
ارزيابي از اعمال خود در رابطه با استانداردها، قوانين، اهداف و اسناد كلي است. اين هيجان 

پذيرد و يك تمركز كلي بر را ميوليت شكست ؤي يك شكست است؛ زماني كه شخص مس نتيجه
تواند در پاسخ به اعمال اخالقي ناشايست و يا نمايد. شرم مي خود دارد؛ شرم را تجربه مي

ي يك فرد تجربه يشناسانه). در توصيف پديدار1992 دستاوردهاي ضعيف ايجاد شود (لوئيس،
دن قابل مالحظه است. اين هايي مانند تمايل به پنهان شدن، ناپديد شدن يا مر شرمنده، ويژگي

تواند منجر به اختالل در رفتارهاي عادي، اغتشاش در  پيامدها، بسيار دردناك و منفي هستند كه مي
پيامد شرم، يك  درواقع). 1971تفكر و عدم توانايي در صحبت كردن، گردند (لوئيس، 

بدن براي پنهان  كردن جمع، باشرمكيفرخواست كلي در مورد خود است. لذا گرايش عملي همراه 
كردن خود از ديگران و كاهش نگاه مستقيم براي اجتناب از ارتباطات اجتماعي است (لوئيس، 

دهد؛ اما وليت شخصي براي يك شكست رخ ميؤ). احساس گناه نيز در پاسخ به پذيرش مس1992
ت؛ منفي نيست؛ زيرا در گناه، اعمال فردي خاصي كه منجر به شكست شده اس شدت بهمثل شرم 

توانند از طريق باشد؛ افراد ميكانون توجه در گناه، رفتارهاي خاص مي ازآنجاكهمورد توجه است. 
عمل جبراني، خودشان را از شر اين هيجان رها كنند. جبران يا تصحيح شكست و پيشگيري از 

 توانند انتخاب كنند.ي ممكن اصالحي هستند كه اشخاص ميوقوع مجدد آن در آينده، دو شيوه
شناسانه، تخريبي نيست. در توصيف پديداربنابراين احساس گناه مانند شرم يك هيجان خود

اند و احساس گناه دارند، ممكن است حركات  شكست مضطرب شده ي وسيله بهاشخاصي كه 
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زده است. اما گناه با ترك يا  چهره و خيره نگاه كردن را تجربه كنند كه مشابه با حاالت فرد شرم
شود؛ در حقيقت گناه با عمل جبراني تبط نيست يا منجر به سردرگمي و فقدان عمل نمياجتناب مر

در شرم بدن  كه درحاليي آن در آينده مرتبط است. (البته الزامي نيست) و پيشگيري از وقوع دوباره
حركات خود را افزايش  طورمعمول بهحركت است، در گناه، افراد و بي قوزكردهبسيار  خود خودبه

). 1992، 20در تالش هستند، عمل را جبران كنند (كول بارت و زهن واكسلر كه طوري بهدهند مي
شود و گرايش به اقرار و اعتراف، جبران و بازسازي دارد (والتر و  گناه بر روي عمل متمركز مي

كاري،  شرم، بيشتر بر خود متمركز است و با گرايش به مخفي كه درحالي) 2006، 21بارنافورد
  ) همراه است.2002ارزشي (تانجي و ديرينگ،  پناهي، ناتواني و بي احساس بي
اند؛ در پژوهش آيندهاي متمايز اين دو هيجان پرداختههاي اندكي به بررسي پيشپژوهش

  كودكان با سبك  ويژه بهايمن، ته نابس) نتايج نشان داد كه كودكان دل2014موريس و همكاران (
بستگي ايمن سطوح باالتري از شرم را نشان نسبت به كودكان با سبك دل سوگرابستگي دو دل

) نشان داد كه بين فعاليت نظام 1385اي (فالح و اژهفرد، آزادهاي پژوهش عطريدادند. يافته
مثبت و معناداري وجود دارد.  يرابطههاي آن و مستعد بودن به شرم و گناه بازداري يا مؤلفه
هاي خودآگاه شرم و گناه، به لحاظ اسناد علّي، تمايز  كنند هيجان ) بيان مي2004(تريسي و رابينز، 

، اين گناه احساسدهد، در  در هر دو موقعيت، اسنادهاي دروني رخ مي اگرچهظريفي دارند، 
هستند. لذا   پذير و قابل مهار هستند اما در احساس شرم، غير قابل مهار و باداوم اسنادها انعطاف

كنند؛ زيرا  گناه، نقش ايفا ميهاي شرم و احساسدر هيجان اسناديهاي  بايد گفت كه سبك
دهند مي ها يا ابعاد خاص نسبتو كودكان، شكست يا موفقيت را به داليلي با ويژگي ساالن بزرگ

 ) معتقد است، علل درك1986( 22هاي اسنادي، واينر سبك ي درزمينه). 2005(لوئيس و ساليوان، 
اختصاصي  - ناپايدار و كلي -بيروني، پايدار - سه بعد دروني اساس بريك حادثه عمدتاً  يشده

 بينانه خوشيا بدبينانه باشد. در اسناد  بينانه خوشتواند به دو صورت  كند. سبك اسناد ميتغيير مي
دهد، هاي مثبت را به عوامل دروني، پايدار و عام نسبت ميها و رويداد(سازگارانه)، فرد موفقيت

ها انتظار موفقيت ها و نيز ديگر موقعيتداند و در ديگر زمانول موفقيت خود ميؤيعني خود را مس
كند يعني اسناد بدبينانه (ناسازگار) فرد بالعكس عمل مي). در 1993، 23دارد (فينچام و براديوري

ها را به عوامل دروني، دهد و شكستها را به عوامل بيروني، خاص و ناپايدار نسبت ميموفقيت
همراه است  شناختي رواندهد. اين اسناد بدبينانه با مشكالت بدني و پايدار و عام نسبت مي

  ).1984و سليگمن،  24(پيترسون
رسد، بعد دروني سبك  هاي اسنادي در دو هيجان شرم و گناه، به نظر مي نقش سبك يزمينهدر 

اي  (مثل شرم و گناه) نقش ويژه نفس عزتارزيابي و اسنادي در توليد عواطف مرتبط با خود
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  دهند؛ در گناه، اين اسنادها داراست. اگرچه، در هر دو موقعيت، اسنادهاي دروني رخ مي
). 2004اند (تريسي و رابينز، قابل مهار هستند، اما در شرم، غير قابل مهار و بادوام پذير وانعطاف
هاي خودآگاه شرم و احساس گناه ، مدل ساختاري ارتباط بين خودارزيابي شكست و هيجان1شكل

  ).1992دهد (لوئيس، را نشان مي
 

  موفقيت                 شكست  
  

  هيجان مثبت        هيجان منفي      
  كلي              

  
  خاص           
  

  ).1992هيجان خودارزيابانه: تكبر، شرم، غرور و گناه (لوئيس،  4با  يند خودارزيابي و ارتباط آنآ: مدل فر1شكل 
  ).باشندبعد از شكست و گناه، هيجان منفي و اسناد جزئي بعد از شكست مي اسناد كلي(شرم، هيجاني منفي و 

  
 رم و گناه به لحاظ نظري و تئوريهاي خودآگاه شهاي اسنادي در هيجانچه نقش سبكاگر

هايي كه  شايان توجه خاص است، اما تاكنون مورد بررسي تجربي دقيق قرار نگرفته است. پژوهش
اسناددهي افراد در تجارب خلقي و   هاي اسنادي انجام شده، بيانگر تأثير سبك سبك يدرزمينه

نشان  )1391زاده و دستجردي (زاده، شهابي باشد، در اين زمينه پژوهش خراشادي مي ها آنهيجاني 
 اضطراب افزايش موجب اسناد شكست و اجتماعي اضطراب كاهش باعث موفقيت اسناد كهداد 

  . شوند مي اجتماعي
و گناه در آگاه شرم هاي خودچه بيان شد؛ بررسي نقش سبك اسنادي در هيجانبا توجه به آن

آورد اما ساز اين دو هيجان فراهم ميهاي زمينهيندآتري از فر آموزان ابتدايي، تصوير روشن دانش
سبك  يهاي تجربي مورد بررسي قرار نگرفته است. جاي سؤال است كه اجزا تاكنون در پژوهش

هيجان خودآگاه شرم و گناه دارند. اي با دو چه رابطه هركداماسنادي و سبك اسنادي مثبت و منفي 
آگاه شرم و گناه نقش مهمي در هاي خودكه ارزيابي هيجانشن شدن مرز اين دو، مهم است؛ چرارو

جه به توبا ). 2005دارد (لوئيس و ساليوان،  انگيزش، شايستگي اجتماعي و سازگاري كودكان
ارزيابانه،  هاي خود هيجان ي) در زمينه1992مطالب ذكر شده و با محور قرار دادن مدل لوئيس (

  از: باشد، عبارتند فرضياتي كه پژوهش حاضر  در پي بررسي آن مي
 آگاه شرم با ابعاد پايدار، كلي و دروني از سبك اسنادي منفي قابل تبيين است.هيجان خود -1

  تكبر  شرم

  غرور  گناه

وليت درونيؤمس  

کانون 
 توجه
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 ابعاد پايدار، كلي و دروني از سبك اسنادي مثبت قابل تبيين است.آگاه شرم با هيجان خود -2

 كلي از سبك اسنادي منفي قابل تبيين است. آگاه گناه با ابعاد دروني پايدار وهيجان خود -3

 آگاه گناه با ابعاد پايدار كلي و دروني از سبك اسنادي مثبت قابل تبيين است.هيجان خود -4

  روش پژوهش
  بستگي انجام شد. توصيفي است كه به روش هم پژوهش حاضر از نوع روش
  كنندگان پژوهش شركت

  دار است كه در سال تحصيلي آموزان ابتدايي منطقه گله ي دانشآماري شامل كليه يجامعه
كنندگان پژوهش حاضر نطقه مشغول به تحصيل بودند. شركتدر مدارس ابتدايي اين م 94-93

اي تصادفي اي مرحلهپسر) كه با روش خوشه 281دختر و  284آموز ابتدايي (دانش 565شامل 
  مدرسه پسرانه) از  6مدرسه دخترانه و  6مدرسه ( 12انتخاب شدند. بدين صورت كه ابتدا 

هاي چهارم، پنجم و ششم هاي مختلف منطقه انتخاب شدند، سپس از هر مدرسه كالسبخش
هاي پژوهش پاسخ دادند. ميانگين گروه سني ها به ابزارآموزان آن كالسانتخاب شدند و تمام دانش

كننده در اين پژوهش  تعداد گروه مشاركت 1ود. جدول ب 0/ 99 با انحراف استاندارد 31/11نمونه 
  دهد. تحصيلي نشان مي يرا به تفكيك جنسيت و پايه

  پايه تحصيلي جنسيت وها به تفكيك  كننده فراواني مشاركت -1جدول 
  پايه             
    جنسيت

  كل  ششم  پنجم  چهارم
  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  %7/49  281  %17  96  %3/17  98  %4/15  87  پسر

  %3/50  284  %1/18  102  %1/16  91  %1/16   91  دختر

  %100  565  %1/35  198  %4/33  189  %5/31  177  كل

  هاي پژوهشابزار
آگاه براي كودكان و  اطالعات، از دو مقياس هيجان خودآوري  جمع منظور بهدر پژوهش حاضر 

 نامه سبك اسناد كودكان استفاده شده است.پرسش

  )TOSCA-Cآزمون هيجان خودآگاه براي كودكان ( -1
هاي گيري هيجان)، ابزاري براي اندازهTOSCA-C( 25آزمون هيجان خودآگاه براي كودكان

، 27اوزبرن -، به نقل از تيلگمن1990، 26مزو و فلچرخودآگاه كودكان است (تانجني، واگنر، گرا
مثبت) كه  5منفي و  10سناريو ( 15گيري خودگزارشي است، متشكل از ). يك ابزار اندازه2011

ساله طراحي شده است. هر سناريو متشكل از يك داستان و در پي آن  8-12براي استفاده كودكان 
سازي، جدا شدن، غرور آلفا و غرور بتا را شرم، بروني، احساس گناهباشد كه پاسخ مي 5يا  4
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استفاده  وتحليل تجزيهدر  هاي احساس گناه و شرمكند. اما در اين پژوهش تنها پاسخارزيابي مي
كند سازي، جدا شدن، غرور آلفا و غرور بتا را ارزيابي مياالت كه برونيؤشده است (از ساير س

شود (به پاسخ گذاري ميامتيازي نمره 5مقياس ليكرت  اسبر اسها شده است). پاسخ نظر صرف
از  احساس گناهگيري مقياس گيرد). اندازهكامالً غلط يك امتياز، كامالً درست پنج امتياز تعلق مي

بين برخوردار است (رابينز، گرايي روايي پيشاعتبار دروني، پايايي بازآزمايي، روايي تفكيكي و هم
، به نقل از 1996و گرامزو،  30، مارشال29بارلو -؛ تانجني، واگنر، هيل2007و  تريسي،  28نوفتل

) براي مقياس احساس گناه پايايي 2011اوزبرن ( -). در پژوهش تيلمان2011اوزبرن ،  - تيلگمن
  گزارش شده است.  9/0

در پژوهش حاضر براي تعيين روايي مقياس از روش تحليل عاملي تأييدي (با روش حداكثر 
تر مدل با توجه به ، بهره گرفته شد. كه براي برازش مناسبAmosافزار  احتمال) با استفاده از نرم

هاي برازش گوياي انطباق  ها، مدل اصالح شد. شاخصها و بار عاملها در عاملقرارگيري ماده
هاي برازندگي مدل تحليل  ، شاخص2هاي تجربي است. جدول  نامه با دادهختار عاملي پرسشسا

شود، معيارهاي برازش بر خوب بودن برازش  كه مالحظه مي گونه هماندهد.  عاملي را نشان مي
هاي آلفاي نامه از روشها با ساختار عاملي اين مقياس داللت دارد. براي محاسبه پايايي پرسش داده
 68/0رونباخ و تنصيف استفاده شده است. ضرايب آلفاي كرونباخ و تنصيف براي شرم به ترتيب، ك

  دست آمد.به 71/0و  71/0و براي گناه به ترتيب،  65/0و 
  

  هاي شرم و گناه آزمون هيجان خودآگاه براي كودكان هاي برازش زير مقياس شاخص -2جدول
RMSEA CFI AGFI GFI χ2/ df P DF χ2 

04/0  82/0  92/0  93/0  01/2  0001/0  229 06/460  

  
  )CASQ – Rي سبك اسناد كودكان (پرسشنامه ينظر شدهي تجديدنسخه -2

) تدوين شده 1984توسط سليگمن و همكاران ()،  CASQ( 31اسناد كودكان  نامه سبكپرسش
و همكاران براي  32توسط تامپسون 1988نامه در سال اين پرسش ينظر شدهتجديد ينسخهاست؛ 

سؤال است كه  24نامه شامل اين پرسش .CASQ – R( 33( ارزيابي سبك اسناد كودكان تهيه شد
كند و  كند. هر سؤال يك رويداد فرضي را مطرح مي هاي اسنادي كودكان را مشخص مي سبك

اتفاق افتاده است و برداشت خود را از آن رويداد  ها آنكنند؛ آن رويداد براي  ها تصور مي آزمودني
نامه به اين صورت است گذاري در اين پرسشكنند. نمره از دو گزينه مشخص مي با انتخاب يكي

كه به هر پاسخ دروني، پايدار و كلي عدد يك و به هر پاسخ بيروني، ناپايدار و جزئي عدد صفر 
نادي مثبت از تفريق مجموع سبك اس ي وسيله بهلي، سبك اسنادي ك يشود. نمره اختصاص داده مي
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) آلفاي 1988( 34هوكسما-آيد. تامپسون، كازلو، وايس و نولن دست ميسبك اسنادي منفي به
، آلفاي كرونباخ اسنادهاي مثبت را در اجراي 61/0نامه را در اجراي اول و دوم كرونباخ كل پرسش

و در  45/0و آلفاي كرونباخ براي اسنادهاي منفي، را در اجراي اول  60/0و اجراي دوم  53/0اول 
ستگي نتايج بين اجراي اول بهمروايي آن را از طريق  . همچنيندست آوردند، به46/0اجراي دوم 

، 53/0نامه براي كل پرسش ستگيبهمماهه بررسي كردند كه اين  6مجدد طي يك دوره  و اجراي
   001/0بود كه در همگي در سطح  38/0و براي اسنادهاي منفي  53/0براي اسنادهاي مثبت 

ييدي با استفاده أاند. در اين پژوهش براي تعيين روايي مقياس از روش تحليل عاملي ت دار بودهمعنا
ها در تر مدل با توجه به قرارگيري ماده، بهره گرفته شد. براي برازش مناسبAmosزار اف از نرم
  هاي برازش گوياي انطباق ساختار عاملي  ها، مدل اصالح شد. شاخصها و بار عاملعامل

هاي برازندگي مدل تحليل عاملي را نشان  ، شاخص3هاي تجربي است. جدول  نامه با دادهپرسش
ها با ساختار  شود، معيارهاي برازش بر خوب بودن برازش داده كه مالحظه مي گونه هماندهد.  مي

هاي آلفاي كرونباخ نامه از روشپايايي پرسش يعاملي اين مقياس داللت دارد. براي محاسبه
و براي سبك  52/0استفاده شده است. ضرايب آلفاي كرونباخ تنصيف براي سبك اسنادي مثبت 

نامه، پراكندگي سؤاالت، اجرا بر دست آمد، كه با توجه به ماهيت پرسشبه 35/0اسنادي منفي 
 1988اصلي (به تامپسون و همكاران،  ينامهروي كودكان و پايين بودن شاخص آلفا در پرسش

  نامه است.پايايي قابل قبول پرسش يدهنده مراجعه شود) نشان
   

 ي سبك اسناد كودكانپرسشنامه ينظر شدههاي برازش نسخه تجديد شاخص -3جدول 
RMSEA CFI AGFI  GFI  χ2/ df P  DF   

04/0  65/0  93/0  94/0  02/2  0001/0  205  003/414  
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 ها يافته
هاي توصيفي متغيرهاي پـژوهش  منظور آشنايي با اطالعات توصيفي، ابتدا به بررسي شاخصبه

  دهد. را نشان مي پژوهشهاي توصيفي متغيرهاي شاخص  4پرداخته شد. جدول شماره 
  

هاي توصيفي متغيرهاي پژوهششاخص - 4جدول   
  حداكثر نمره  حداقل نمره  انحراف معيار  ميانگين  متغيرها

  4  0  00/1  86/2  پايدار مثبت
  4  0  93/0  16/3  كلي مثبت
  4  0  02/1  48/2  دروني مثبت

  3  0  69/0  43/0  پايدار منفي
  3  0  68/0  48/0  كلي منفي
  4  0  11/1  56/1  دروني منفي

  12  2  06/2  50/8  سبك اسنادي مثبت
  9  0  56/1  48/2  سبك اسنادي منفي
  12  - 4  82/2  03/6  سبك اسنادي كلي

  54  11  22/7  17/27  شرم
  60  21  64/5  52/53  احساس گناه

بين متغيرهاي پژوهش از طريق ستگي بهمهاي استنباطي، روابط همچنين قبل از انجام تحليل 
  ارائه شده است. 5بررسي شد. نتايج در جدول ستگي بهمارزيابي ماتريس 

 
  بين متغيرهاي پژوهش بستگيهمماتريس  - 5جدول 

005/0 P< *  
001/0 p<**  

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 زير مقياس
پايدار مثبت  -1  1 

كلي مثبت  -2  **36/0  1 
دروني مثبت -3  **18/0  **16/0  1 
پايدار منفي  -4  **18/0 -  *10/0 -  *08/0 -  1 
كلي منفي  -5  **17/0 -  **12/0 -  02/0  *15/0  1 
دروني منفي  -6  05/0 -  **18/0 -  04/0  06/0  03/0 -  1 
سبك اسنادي مثبت - 7  **74/0  **70/0  **65/0  **17/0 -  **14/0 -  *09/0 -  1 
سبك اسنادي منفي -8  **19/0 -  **22/0 -  02/0 -  **55/0  **52/0  **75/0  **20/0 -  1 
سبك اسنادي كلي  -9  **64/0  **64/0  **48/0  **43/0 -  **39/0 -  **48/0 -  **84/0  **70/0 -  1 

شرم - 10  **12/0 -  *10/0 -  03/0  **18/0  **18/0  **17/0  **12/0 -  **28/0  **24/0 -  
احساس گناه -11  *08/0  07/0  06/0  *14/0 -  *11/0 -  05/0 -  *10/0  07/0 -  **11/0  
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بيني هيجان شرم اشاره دارد. اين  اول پژوهش بر نقش سبك اسنادي منفي در پيش يفرضيه
 6ول كه نتايج آن در جد بررسي شد زمان هم يمتغيري به شيوهفرضيه با استفاده از رگرسيون چند

  ارائه شده است.
 سبك اسنادي منفي يگانه ابعاد سه بر اساسيل رگرسيون هيجان خودآگاه شرم نتايج تحل -6جدول 

  B Beta t Sig R متغير مستقل
٠٠٠١/٠ 59/3 14/0 51/1 پايدار منفي    

28/0
  
٠٠٠١/٠ 85/3 16/0 02/1 دروني منفي 08/0  

٠٠٠١/٠ 65/3 15/0 59/1 كلي منفي  
 

سبك اسنادي  يگانه شود، نتايج تحليل رگرسيون ابعاد سه ديده مي 6كه در جدول   گونه همان
)، دروني منفي  000/0P< ،14/0=گر اين است كه متغير پايدار منفي (منفي بر هيجان شرم بيان

)000/0P< ،16/0=) 000/0) و كلي منفيP< ،15/0= (هيجان  توانند ميمعناداري  صورت به
 نمايند. بيني پيششرم را 

كند، اين  بيني هيجان شرم اشاره مي دوم پژوهش به نقش سبك اسنادي مثبت در پيش يفرضيه
بررسي شد.  نتايج اين  زمان هم يمتغيري به شيوهچند رگرسيونفرضيه نيز با استفاده از تحليل 

 ارائه شده است.  7تحليل در جدول 
  سبك اسنادي مثبت يگانه ابعاد سه بر اساسنتايج تحليل رگرسيون هيجان خودآگاه شرم  -7جدول 

  B Beta t Sig R متغير مستقل
   004/0 -14/2 -12/0 -/70 پايدار مثبت

14/0 
  
  9/0  05/0  002/0  02/0  دروني 02/0

  14/0  -41/1  -07/0  -5/0  كلي
 

گانه سبك اسنادي  شود، نتايج تحليل رگرسيون ابعاد سه مشاهده مي 7كه در جدول  گونه همان
 صورت به) 004/0P< ،12/-0=مثبت بر هيجان شرم گوياي اين است كه تنها متغير پايدار مثبت (

 بيني نمايد. آموزان را پيش تواند شرم دانش منفي مي

پردازد، نيز  بيني گناه مي پيشبه نقش سبك اسنادي منفي در  هبعدي پژوهش ك يفرضيه
بررسي گرديد. نتايج اين تحليل  زمان همي متغيره به شيوهي تحليل آماري رگرسيون چندوسيله به

  ارائه شده است. 8در جدول 
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 سبك اسنادي منفي يگانه ابعاد سه بر اساسل رگرسيون هيجان خودآگاه گناه نتايج تحلي -8جدول 

  B Beta t Sig R متغير مستقل
   003/0 -00/3 -34/0 -03/1 پايدار منفي

17/0 
  
 03/0 -12/2 -35/0 -74/0 كلي منفي 03/0

  12/0  55/1  06/0  33/0  دروني منفي
سبك اسنادي  يگانه شود، نتايج تحليل رگرسيون ابعاد سه ديده مي 8كه در جدول  گونه همان

) و كلي 003/0P< ،34/-0=است كه متغير پايدار منفي ( گر اينگناه بيانمنفي بر هيجان احساس
 نمايند. بيني ميمنفي و معناداري پيش صورت به) هيجان گناه را 03/0P< ،35/-0=منفي (

تواند به  آخر پژوهش، كه عبارت است از: سبك اسنادي مثبت مي يپاسخ به فرضيه منظور به
 زمان هم يمتغيره به شيوهاز روش آماري تحليل رگرسيون چند بيني هيجان گناه بپردازد، نيز پيش

  ارائه شده است. 9استفاده شد. نتايج اين تحليل در جدول 
 يگانه ابعاد سه بر اساس احساس گناهيون هيجان خودآگاه نتايج تحليل رگرس -9جدول 

 سبك اسنادي مثبت

  B Beta t Sig R متغير مستقل
     04/0 2 08/0 47/0 پايدار مثبت

08/0 
  
  37/0  09/0  04/0  21/0  دروني مثبت 007/0

  36/0  09/0  04/0  24/0  كلي مثبت
سبك  يگانه شود، نتايج تحليل رگرسيون ابعاد سه مشاهده مي 9كه در جدول  گونه همان

، >04/0Pگوياي اين است كه تنها متغير پايدار مثبت ( گناه،احساساسنادي مثبت بر هيجان 
08/0= (بيني نمايد. آموزان را پيش دانشگناه احساستواند هيجان  مستقيم مي صورت به  

  گيريبحث و نتيجه
هاي خودآگاه شرم و گناه در هدف پژوهش حاضر بررسي نقش سبك اسنادي در هيجان

هاي  ن است كه هر يك از هيجاناي يدهنده باشد. نتايج تحليل نشان آموزان ابتدايي ميدانش
بيني  الگوي اسناددهي متفاوتي پيش يوسيلهآموزان، به و احساس گناه در دانشآگاه شرم خود
  شوند كه در ادامه به تبيين آن پرداخته شده است. مي

آگاه شرم با ابعاد هيجان خودكه پژوهشي اول مبني بر اين يفرضيه يها در زمينه نتايج تحليل
نشان داد كه به ترتيب سه بعد پايدار  قابل تبيين است،پايدار، كلي و دروني از سبك اسنادي منفي 

توانند تغييرات شرم را تبيين كنند. بدين ترتيب بايد گفت،  منفي، دروني منفي و كلي منفي مي
دهد،  آموز شكست را به عاملي هميشگي، دروني و متمركز بر كل خود نسبت مي كه دانش زماني



 1395ي دوم، پاييز و زمستان  ي هشتم، شماره دوره ،مطالعات آموزش و يادگيري يمجله    12  

) 1992مطابق با مفاهيم نظري ارائه شده توسط لوئيس ( كند. اين يافته هيجان شرم را تجربه مي
افراد مستعد به شرم علت رويدادهاي منفي را بيشتر به خود نسبت  بنابراينشرم است.  يدرباره

پايدار خواهد ماند و بر روي  مدت طوالنيشان در هايكنند علت شكستدهند و تصور ميمي
). در پژوهش 1393پور و پرواز، خواهد بود (پرواز، خانيگذار شان اثرهاي زندگيحوزه يكليه

گيرد كه يك پيامد ) نيز نشان داده شد كه زماني هيجان شرم شكل مي2004تريسي و رابينز (
(مانند شكست در امتحان به علت  كنترل غيرقابلناخوشايند، بازتابي از علل دروني، باثبات و 

شود كه تر ميجه خود تخريبي فرد شرمنده مشخصو، فاسيرشود. با اين تتوانايي پايين) ادراك مي
نفس، اضطراب، احساس تنهايي، رنج و دور از انتظار نيست چنين فردي دچار كاهش عزت

) 1390زاده و مكتبي، ، به نقل از شهني ييالق، جليل2004( 35كه يونگ گونه هماندرماندگي شود. 
دهند به عوامل دروني، كلي و پايدار منفي نسبت مي دهد، كودكاني كه رويدادهاي منفي را نشان مي

  تر و اضطراب بيشتري دارند. ي پايين(تجربه هيجان شرم)؛ خودپنداره
دوم پژوهش  يسبك اسنادي مثبت كه در فرضيه يگانهابعاد سه ي ارتباط بين شرم ودر زمينه
طور تواند به بعد پايدار مثبت ميگام نشان داد كه بهرح بود، نتايج تحليل رگرسيون گامحاضر مط

 يآموز، موفقيت را در نتيجه چه دانشبيني كند. به اين معنا كه چنانمعكوس تغييرات شرم را پيش
كه نسبت به خود هيجان شرم را تجربه علتي درك كند كه هميشگي و پايدار است، احتمال اين

ساز هيجان شرم، ادارك يكي از عوامل زمينهيابد. در تبيين اين يافته بايد گفت كه  نمايد، كاهش مي
ها در آينده نيز نسبت داده شود (تريسي و رابينز، شكست به نحوي است كه به ساير موقعيت

ها ها را به ساير موقعيتاين مفهوم است كه فرد موفقيت ي دربرگيرنده)، اما بعد پايدار مثبت 2004
معكوس شرم و بعد پايدار مثبت قابل تبيين است،  يدر آينده نيز نسبت دهد، با اين تفاسير رابطه

تر گردد، از هاي آتي) در كودك فعالزيرا هرچه بعد پايدار مثبت (انتظار موفقيت در موقعيت
شمارد و رد كه فرد تداوم شكست را مردود ميشود. چراجان شرم در او كاسته ميهي يتجربه

  كند.  شدن هيجان شرم جلوگيري ميتداوم شكست و پذيرش پايداري موفقيت از فعال 
آموزان  نقش سبك اسنادي منفي در احساس گناه دانش يپژوهشي سوم در زمينه يفرضيه

ابتدايي بود. نتايج نشان داد كه به ترتيب دو بعد پايدار منفي و كلي منفي، توانستند تغييرات متغير 
هيجان گناه را تبيين كنند. هر دو بعد پايدار منفي و كلي منفي، نقش منفي در تبيين واريانس هيجان 

آموزاني كه شكست را به عوامل پايدار، هميشگي و متمركز بر كل  ه دانشگناه دارند. بدين معنا ك
نمايند. در تبيين نقش منفي بعد پايدار منفي  دهند، احساس گناه كمتري را تجربه مي خود نسبت مي

در احساس گناه بايد به اين نكته توجه داشت كه در هيجان گناه، اسنادهاي افراد در مورد 
اما در پايدار منفي، علت شكست در  .)1980، 36وقتي و گذرا است (بأسهايشان، بيشتر م شكست
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بنابراين بعد پايدار  .مانندشود كه در طول زمان ثابت باقي ميرويدادها به عواملي نسبت داده مي
نقش منفي بعد كلي منفي در هيجان  يكند. در زمينهطور معكوس احساس گناه را تبيين ميمنفي به

هيجان گناه، تمركز فرد بر عمل است و نه بر كل خود (لوئيس،  يگناه نيز بايد گفت كه در تجربه
گيرد. اين بعد  اسناد به علتي دارد كه كل وجود فرد را دربر ي)، اما بعد كلي منفي اشاره1992

باشد.  ي يك رفتار خاص ميارد كه در زمينهي است كه اشاره به اسناد به علتي دئمعكوس اسناد جز
سو با مدل هم همين اساس بعد كلي منفي اثر منفي در تبيين متغير احساس گناه دارد. اين نتيجهبر 

كنند افراد  ) نيز بيان مي1393پور و پرواز (باشد. در همين راستا پرواز، خاني) مي1992لوئيس (
ثيري بر ساير أشان پايدار نخواهند ماند و تهايعلت شكست كنند در آيندهمستعد به گناه تصور مي

دارند زماني احساس گناه ) نيز بيان مي2004داشت. تريسي و رابينز ( شان نخواهدهاي زندگيحوزه
ثبات و قابل كنترل است، مثالً گيرد كه يك پيامد ناخوشايند، بازتابي از علل دروني، بيشكل مي

) و نظر تريسي 1992شود. اما برخالف مدل لوئيس (تحان، ادراك ميتالش كم عامل شكست در ام
مستقيمي بين  ي) كه رابطه1393پور و پرواز (و نتايج پژوهش پرواز، خاني )2004و رابينز (

دهند، در اين پژوهش بعد دروني منفي در تبيين  احساس گناه و اسناد دروني منفي نشان مي
 يهاي خاص دوره خواني بايد به ويژگيهم در تبيين اين عدم نيست.گذار أثيريرات هيجان گناه تيتغ

 هاي كه پژوهشحاليي كودكان اجرا شده است درزيرا پژوهش حاضر بر رو .كودكي توجه داشت
بر  )1393پور و پرواز ( و پژوهش پرواز، خاني )2004) و تريسي و رابينز (1992( لوئيس
دانند كه برخي از  اي ميي كودكي را دورهگران دورهاند. برخي پژوهش تمركز يافته ساالن بزرگ

ويلسون،  -تواند نرمال باشد (ليتنبرگ، ياست و كارول مي ازحد بيشو  غيرواقعيها  خودسرزنشي
ي احساس گناه را در ) تجربه2011اوزبرن ( - ). تيلگمن2011اوزبرن،  - ؛ به نقل از تيلگمن1986

داند. بر همين اساس در تبيين احساس گناه كودكان بايد  هنجار و نرمال ميهسال ب 10زيركودكان 
 ،ناخوشايند اتفاق عامل ،ي منفيدرون اسناد درسني توجه داشت.  يهاي رشدي اين دوره به ويژگي

گونه تبيين كرد كه كودكان در رابطه شايد بتوان اين .شود مي داده نسبت فرد دروني به خصوصيات
با شكست اگر آن را به تماميت خود نسبت ندهند و تنها متمركز بر رفتار باشند؛ عامل آن را به 

باشد. كه اين دهند. بلكه سبك اسنادشان بيشتر بيروني ميخصوصيات دروني خود نسبت نمي
اير له را در سأبه اين موضوع كه اين مس مند عالقهن اتواند پيشنهادي باشد براي ساير محققنتيجه مي

  هاي سني كودكان نيز بررسي نمايند.گروه
آخر  يسبك اسنادي مثبت كه در فرضيه يگانهارتباط بين هيجان گناه و  ابعاد سه يدر زمينه

طور تواند به گام نشان داد كه بعد پايدار مثبت ميبهود، نتايج تحليل رگرسيون گامپژوهش مطرح ب
آموزاني كه علت موفقيت را به  بيني كند. بدين معنا كه دانشمستقيم تغييرات احساس گناه را پيش
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احساس گناه دارند. در  يدهند، احتمال بيشتري براي تجربه عوامل پايدار و هميشگي نسبت مي
ي اسنادي مبتني بر پذيرش تن شيوهكنند؛ داش ) بيان مي1386پور و همكاران (همين راستا منير
يش انتظار موفقيت در آينده و موجب تداوم رفتار در مواجهه با ها منجر به افزاپايداري موفقيت

شود. در تبيين اين يافته الزم است به اين نكته توجه داشت ها ميهاي مشكل يا شكستموقعيت
، احساس گناه بر روي آن توافق دارند اين است كه يكه يكي از موضوعاتي كه محققان در زمينه

واكسلر و كول،  -پذيري است (بارت، زان ليتؤوشناسي و مساحساس گناه شامل يك حس وظيفه
تركيبي از عاطفه  عنوان بهكه احساس گناه را طوري) به2011اوزبرن،  -تيلگمن؛ به نقل از 1993

كه فرد موفقيت را به اند. زماني ل پيامد خاصي است، تعريف نمودهوؤكه فرد مسمنفي و باور به اين
دهد (بعد پايدار مثبت شاخص آن است)، احساس انتظار و متعاقب  علتي پايدار و هميشگي نسبت

فرد بر رفتارهايش بيشتر  بنابراينپذيري نسبت به آن در فرد ايجاد خواهد شد.  ليتوآن حس مسؤ
افزايش  هيجان گناه را در صورت مواجهه با شرايط دشوار يشود و احتمال تجربه متمركز مي

  دهند، حركات خود را افزايش مي معمول طور بهگناه، افراد هيجان  دهد. به همين دليل در مي
هاي ). يافته1992طوري كه در تالش هستند، عمل را جبران كنند (كول، بارت و زهن واكسلر، به

اند؛ احساس گناه ) است كه نشان داده1992سو با مدل لوئيس (هيجان گناه، هم يپژوهش در زمينه
هاي انهباقي است و تمايل به تجربه گناه، بدون شرم، اساساً با نشمتعادل، يك هيجان اخالقي انط

  شرم دارند؛  يكه افرادي كه آمادگي بيشتري براي تجربهارتباط است. درحاليرواني بي
). و از 2002دهند (تانجني و ديرينگ، نشان مي شناختي روانپذيري بيشتري براي مشكالت آسيب

بعد پايدار مثبت با مشكالت  يبعد پايدار منفي و عدم رابطهطرفي در مطالعات متعددي رابطه 
  ).2009، 38؛ سنجوان و مگاالرز2008، 37شده است ( ال و اليگزارش  شناختي روان

هاي خودآگاه تفاوت هيجان يابعاد اوليه ازنظرهاي مختلف فرهنگ هرچنددر پايان بايد گفت، 
هاي ). كه در يافته39،1997اسنادها تنوع زيادي دارند (شيرراي مانند هاما در ابعاد پيچيد ،كمي داشته

ها برخالف انتظار، ابعاد اسناد مدل لوئيس و ساير يافته بر اساسپژوهش حاضر نيز مشاهده شد، 
توان نتيجه گرفت بيني كردند. ميوابسته شرم و گناه را پيش هاي متغيرهايدرصد كمي از واريانس

هاي مختلف متفاوتند و به همين  شرم و گناه در فرهنگ ويژه بههاي خودآگاه آيندهاي هيجانپيش
ها وجود هاي مختلف هيجانكه در مدل هاهاي اصلي مربوط به اين هيجاندليل بعضي مفروضه
نگر آن كاربرد هاي جمعياند، ممكن است در محيطدست آمدههنگر بهاي فرديدارند و از فرهنگ

؛ بريگلمانسو 2003، 40تر باشد (بدفورد و هوانگكمرنگ ها آنند و نقش نداشته باش زياد را
  ).2004، 42؛ لي، وانگ و فيشر41،2006پورتينگا
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هاي هنجاريابي شده در ايران در نامهعدم وجود پرسشهاي اين پژوهش محدوديت ازجمله
اسنادي كودكان هاي كودكان، سبك احساس گناههاي خودآگاه شرم و سنجش متغيرهاي، هيجان

سپس اقدام به  ،نامه بررسي نمودهبود (اگرچه محقق شواهد روايي و پايايي مربوط به هر پرسش
ها، نگرش تبيين هيجان همچنين در آموزان نموده است).ها توسط دانشنامهتكميل پرسش

اد هاي اين پژوهش، عدم توجه به ابعي نخواهد برد و يكي از محدوديتجاي بهه ار بعدي تك
  مختلف است. 

شرم و گناه  خودآگاه هاي هاي اسنادي در هيجانبررسي نقش سبكدر اين پژوهش تنها به 
چه در مورد اين عوامل ذكر گرديد نبايد ما را از توجه و پرداخته شده و آنآموزان ابتدايي دانش

هاي پديد آمدن هيجان شناختي روانشناختي و عوامل اجتماعي، فرهنگي، جامعهبررسي ساير 
آموزان، والدين و بستگي دانشهاي دل خودآگاه شرم و گناه غافل سازد. ازجمله نقش سبك

پروري والدين كه توصيه هاي فرزندآموزان، سبكهاي شخصيتي معلمان و دانشمعلمان، ويژگي
- 12كودكان  در اين پژوهش گروه هدف،  اخته شود.دها نيز پرهاي آتي بدانشود در پژوهشمي
تر نيز مدنظر قرار گيرند كه هاي آينده گروه سني پايينهششود در پژوساله بودند. پيشنهاد مي 10

از ساير  ،گرددسال توصيه مي 10هاي پژوهش براي كودكان زير در اين راستا جهت سنجش سازه
هاي نهيجا يزهدر اين پژوهش از سا مشاهده استفاده شود. و هاي سنجش از قبيل مصاحبهشيوه

شود در اند؛ پيشنهاد ميخودآگاه كودكان، دو هيجان شرم و گناه از جهاتي مورد بررسي قرار گرفته
سازي، غرور آلفا و غرور هاي خودآگاه كودكان از قبيل؛ برونيهاي علمي آينده ساير هيجانفعاليت

  بتا نيز مورد بررسي قرار گيرند. 
كند، يكي از وظايف خطير  ) بيان مي1999( 43كه  يتز گونه انهمايد تأكيد كرد كه همچنين ب 

ترين پيشنهاد  باشد. بر همين اساس مهمهايش ميمعلمان تغيير اسنادهاي ناكارآمد كودك از توانايي
در  بينانه خوشكاربردي پژوهش حاضر توصيه به والدين و معلمان براي پرورش سبك اسنادي 

از سرزنش كل وجود و  ،ها و اشتباهاتالزم است، در رابطه با شكست بنابراينكودكان است. 
آوري شخصيت كودك بپرهيزند (پرورش سبك اسنادي بدبينانه) كه توجه به اين مهم مانع روي

ها و اشتباهات كودك دقيقاً شكست يگردد. از طرفي دربارهكودك به هيجان خودتخريب شرم مي
گيري ) كه موجبات پيشبينانه خوشنمايند (پرورش سبك اسنادي  رفتار اشتباه را به كودك گوشزد

  نمايد. از سوي كودك را فراهم مي و جبران رفتار (هيجان گناه)
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Introduction 

Until recently, the self-conscious emotions have been poorly studied. Few studies on 
their meanings, how they are developed, and how individual differences arise have been 
conducted (Lewis, 2011). Self-conscious evaluative emotions have important roles in 
children’s motivation, social competence, and adjustment (Lewis & Sullivan, 2005). Shame 
and guilt are two self-conscious emotions that are necessary from childhood to be 
considered. Shame is the product of the self-evaluation of its actions in regard to standards, 
rules, goals and a global attribution. This emotion is a consequence of a failure when 
someone accepts the responsibility for failure and there is a global focus on the self. Shame 
can occur in response to either failed moral actions or poor achievements (Lewis, 1992). 
Guilt/regret also occurs in response to accepting personal responsibility for a failure, but it 
is not as intensely negative as shame, because, with guilt, the focus of attention is on the 
individual’s specific actions that resulted in the failure. Because the focus of attention in 
guilt is on specific behaviors, individuals can get rid of this emotion through reparative 
action. Rectification of the failure and prevention of a future reoccurrence are the two 
possible corrective paths that individuals can choose. Thus, guilt is not the self-destroying 
emotion that shame is (Cole, Barrett, & Zahn-Waxler, 1992). Because not only the common 
people but also some experts and theorists equated the two terms interchangeably (Damon, 
1988; Eisenberg, 1986 & Harris, 1989), one of the challenges facing researchers in 
distinguishing the difference and similarities of these two emotions, is to identify the 
precedents and outcomes of shame and guilt. Few studies have examined the antecedents of 
these two emotions. The emotions of shame and guilt are deductive because adults and 
older children ascribe success or failure to cause with certain properties or dimensions 
(Lewis & Sullivan, 2005). Examining the role of attribution styles in self-conscious 
emotions of shame and guilt for elementary schools’ students may provide a clearer picture 
of the processes that underlie these emotions.  

Research Questions 
The present study tried to answer the following questions: 
1- Which negative aspects of attribution-styles can be explained regarding self-

conscious emotion of shame?  
2- Which positive aspects of attribution-styles can be explained regarding self-

conscious emotion of shame?  
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3- Which negative aspects of attribution-styles can be explained regarding self-

conscious emotion of guilt?  
4- Which positive aspects of attribution-styles can be explained regarding self-

conscious emotion of guilt?  

Method 

The participations were 565 students of elementary school, students of the fourth, fifth 
and sixth grades of Galedar (284 girls and 281 boys) who were selected by multistage 
cluster sampling. They were asked to complete TOSCA-C and CASQ– R scales, 
respectively. The validity and reliability of these scales were attested. The data were 
analyzed using stepwise regression technique. 

Results 

The results showed that dimensions of internal, stable and global negative attribution 
style directly and dimension of stable positive attribution style indirectly can predict the 
shame. Furthermore, dimensions of stable and global negative style indirectly and 
dimension of stable positive style directly can predict the guilt. 

Discussion 

The results showed that the three dimensions of negative stable, negative internal and 
negative overall can change the shame’s explanation. These findings are consistent with the 
theoretical concepts provided by Lewis (1992) about a shame. The results showed that 
positive stable dimension changes can be reversed the shame’s prediction. To explain these 
findings it can be said that negative stable dimension causes shame (Tracy & Robins, 2004) 
but the positive stable dimension includes individual success in future situations. With this 
interpretation the reverse relationship between positive stable and shame can be explained. 
On the role of negative attribution style in guilt, the results showed that two dimensions of 
negative stable and negative overall are negatively explaining the variance of guilt. In 
expressing the negative role the negative stable dimension has for guilt it should be noted 
that for guilt, the attribution of failures, is more temporary (Buss, 1980). But in the negative 
stable, causes of failure are attributable to factors that remain constant over time. The 
relationship between the three dimensions of positive attribution style and emotion guilt, 
the results showed that positive stable can directly modify the guilt’s prediction. The study 
recommended practical suggestions to parents and teachers in the light of conclusions for 
the students’ education. 

Keywords: Attribution style, Self-conscious emotion, Shame, Guilt, Elementary school 
students. 
 


