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 چکیده 

 یتمعلول ینش آموزان دارااسترس بر کاهش احساس شرم و گناه در دا یریتبرنامه مد یاثربخشهدف مطالعه حاضر بررسی 

. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش ی بود/حرکتیجسمان

که  بودند 1331نوجوانان معلول عضو انجمن معلولین شهر اردبیل )تحت نظارت اداره بهزیستی( در نیمه دوم سال  شامل کلیه

نفر( به صورت تصادفی جایگزین شد. گروه  11نفر( و کنترل) 11نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش ) 32از بین آنان تعداد 

مقیاس آمادگی گردآوری داده دها از به منظور استرس دریافت کرد. دقیقه ای برنامه آموزشی مدیریت  32جلسه  12آزمایش 

آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره  از هاداده تجزیه و تحلیل استفاده شد. (2211و همکاران،  کوهن) شرم و گناه

(MANCOVA )از نرم افزار آماری  گیریبا بهرهSPSS  گرفت. نتایج نشان داد برنامه آموزشی مدیریت  صورت 22نسخه

(. >p 21/2ی داشت )/حرکتیجسمان یتمعلول یان داراآموزدانشاحساس شرم و گناه در  کاهش تأثیر معناداری براسترس 

استرس بر کاهش احساس شرم و گناه در دانش  یریتبرنامه مدنتیجه به دست آمده قابل بیان است که ارائه آموزش براساس 

تواند آموزشی موثر در خصوص کاهش هیجانات منفی دانش آموزان دارای معلولیت ی می/حرکتیجسمان یتمعلول یآموزان دارا

 جسمانی/حرکتی باشد.

 ی/ حرکتیجسمان یتمعلولشرم، گناه، ترس، اس یریتبرنامه مد واژگان کلیدی:

 

 

 مقدمه

 در سلامت و یتوأم، اختلال مستمر و قابل توجه ای یروان ،یذهن ،یجسم عهیکه بر اثر ضا شودیم اطلاق یفرد معلول به کس

گروه،  نیا شود. یو اقتصاد یاجتماع یهانهیکه موجب کاهش استقلال فرد در زم یگردد، به طور جادیا یو یعموم یکارآمد

(. بعلاوه براساس 1312)شفیع آبادی،  هستند یو معلول ذهن یمعلول جسم نیو همچن نایناشنوا و ناب دمانن رینظ یشامل حس



ه فرد را از ادامه زندگی کذهنی است  یا جسمانی مجموعه ای از اختلالات 2تی، معلول1گاه سازمان جهانی بهداشتدید دیدگاه

( در نتایج مطالعه خود شیوع 2211و همکاران) 3(. اّولدیپ1331)کریمی درمنی،  داردیمستقل فردی و اجتماعی باز م

 نیتخم رانیکشور ا یبرا یجامعه جهان یاز سو تیمعلول درصد 12حدود به علاوه  گزارش کردند. 2/12معلولیت جسمانی را 

نفر معلول در انواع  ونیلیم 1 یبیتقر طور نمود به انیب توانیم یآمار عموم یونیلیم 12 تیاحتساب جمع با شده که زده

 .وجود دارند یینایناب ویی ناشنوا نیو همچن یاجتماع ،یروان ،یذهن ،یجسم یهاتیمعلول مختلف اعم از

تواند موجب پیدایش دیدی منفی به خویش شده که این عامل موجب پیدایش هیجانات منفی وجود معلولیت جسمانی می

 نظر از که هستند ایهشیارانه هایهیجان گناه و های شرمگردد. در واقع هیجاننان میدر آ 1نظیر هیجان شرم و گناه

 دردناک، هیجان دو گناه و (. احساس شرم2213، 1چری، تیلور، براون، راگبی و سئلوودمتمایزند) عاطفی رفتاری و شناختی،

 و روانی سلامت و سازگاری در هیجان دو این تنظیم و ی مواجههنحوه تردید بی که هستند مخرب بعضاً و اجتناب غیرقابل

 هیجانات عنوان به گناه و شرم احساس همچنین (.2223، 6ماشک و جیاستو ،یتانگنداشت) خواهد مهمی نقش افراد جسمانی

 سیاریب در بالقوه که سازی مشکل عاطفی تجارب عنوان به یا و کنند می تنظیم را اجتماعی رفتار که شوندمی معرفی اخلاقی

 بر تمرکز در (1331)3لوییز سازی مفهوم در گناه و شرم (. تفاوت2212دارند)تانگنی و تریسی،  وجود روانشناختی مشکلات از

یز، شود)لوئ می متفاوتی رفتارهای و انگیزشی الگوهای هیجانی، تجارب به منجر مساله، این که است، رفتار بر تمرکز یا خود

 و یک است همراه ناتوانی یا ارزشی بی شدن، خوار شدن، کوچک با که است کدردنا شدت به هیجان یک (. شرم2221

 گناه احساس در زیرا است مخرب کمتر شرم احساس نسبت به گناه احساس مقابل در دارد؛ وجود درون به معطوف خصومت

 هویت به است، دناکدر که این وجود با گناه احساس بنابراین جداست، فرد خود از که است خاص رفتار یک اصلی، دغدغه

های (. برخی از محققین معتقدند که بین احساس گناه و آسیب2211، پیپه و نمی نماید)کاولیرا وارد ای خدشه فرد اصلی

به طوری که در این خصوص  (.2211، 1؛ کلونیز، کلوسکی، بویچی و تالئی2213روانی نیز ارتباط وجود دارد)چری و همکاران، 

بررسی خود گزارش کرد که نوجوانان دارای معلولیت جسمانی میزان عزت نفس پایین دارند که این ( در نتایج 2216)3کوال

عامل زمینه را برای شدت یافتن هیجانات منفی بیشتر می کند. لذا براین اساس انجام مداخلات روانشناختی به منظور کاهش 

د. یکی از آموزش های که می تواند در این زمینه یاری آسیب های ناشی از وجود معلولیت در این افراد حائز اهمیت می باش

به مجموعه فنون  استرس تیریمد های آموزش مهارتمی باشد.  12استرس تیریمد های آموزش مهارتکننده باشد، 

کاهش استرس ادراک شده  جهینت در فرد برای مقابله با استرس و ییتوانا شیاز همه آنها افزا هدف شود که یکاربردی گفته م

                                                             
1 - world health organization 

2 - disability 

3 - Oladipo 

4 - emotions of shame and guilt 

5 - Cherry, Taylor, Brown, Rigby & Sellwood 

6 - Tangney, Stuewig & Mashek 

7- Lewis 

8 - Clones, Kloski, Boyce & Talley 

9 - Khowl 

10 - Teaching Program of Stress Management 



استرس بر الگوهای تفکر،  ریتأث همچونیی استرس است که در آن مهارت ها تیریآموزش مد کاربردی های وهیاز ش یکیاست. 

 (. 2216، 11)الکساندر شودی موارد آموزش داده م ریو سا یهای بدن حس رفتار و جان،یحالات ه

کاری پر تنش  های طیل به خصوص در محافراد شاغ به رفتاری یشناخت های کیاسترس و تکن تیریآموزش مددر واقع 

استرس، به احتمال کمتری  تیریدهند و با مد انجام خود ار های تیمسئول شترییکه با مهارت و توانمندی ب کندی م کمک

ی نشان دادند که پژوهش(در 2211)12(. وارل اسیم2211)سلطانی و دادیانیفر، و نشانگان آن شوند یشغل یفرسودگ ریدرگ

( در 2211و همکاران ) یجکراسپداشت. بعلاوه اضطراب / استرس  مدیریت استرس تاثیر معناداری بر کاهش آموزش برنامه

استرس تأثیر معناداری بر بهبود عزت نفس دانش آموزان دارای معلولیت  آموزش برنامه مدیریت نشان دادندمطالعه خود  یجنتا

آموزش برنامه کاهش در نتایج مطالعه ای گزارش کردند که ( 1333) پور یمیکرداشت. همچنین نتایج مطالعه یوسفی و 

ی داشت. نتایج مشابهی حرکت -یکودکان معلول جسم ینوالد یو تحمل ناکام یخودکارامدتأثیر معناداری بر بهبود استرس 

 ( نیز گزارش شد.1331در مطالعه الماسی و همکاران )

ویژه در دوران نوجوانی و اهمیت انجام مداخلات روانشناختی به منظور با توجه به آسیب های روانشناختی ناشی از معلولیت به 

استرس بر کاهش احساس شرم و گناه در دانش  یریتبرنامه مد یاثربخشکاهش مشکلات این افراد، مطالعه حاضر به بررسی 

 ی پرداخت./حرکتیجسمان یتمعلول یآموزان دارا

 روش 

پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر  -زمونروش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آ

شهر اردبیل  )دانش آموزان مقطع متوسط دوره اول و دوم عضو انجمن معلولین(معلول عضو انجمن معلولین نوجوانان  کلیه

امعه آماری مذکور بودند نفر از ج 32بودند. نمونه آماری پژوهش شامل  1331)تحت نظارت اداره بهزیستی( در نیمه دوم سال 

 )مقطع متوسط دوره اول و دوم( که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. به این صورت که از بین دانش آموزان

نفر )نوجوانان دارای معلولیت جسمی/حرکتی( حائز شرایط عدم ابتلاء به  32معلول عضو انجمن معلولین شهر اردبیل تعداد 

نفری )آزمایش و کنترل( به صورت تصادفی جایگزین شدند. به منظور  11ی دیگر انتخاب و در دو گروه معلولیت ذهنی و بیمار

گردآوری اطلاعات بعد از انتخاب نمونه آماری و توضیح اهداف پژوهشی برای آنان برای گروه آزمایش برنامه آموزشی مدیریت 

( 1311؛ ترجمه آل محمد و همکاران، 2223و همکاران)دقیقه ای براساس پکیج آموزشی آنتونی  32جلسه  12استرس در 

صورت گرفت و گروه کنترل بدون مداخله باقی ماندند. در نهایت بعد از انجام جلسات آموزشی از هر دو گروه پس آزمون 

نسخه  SPSSگیری از نرم افزار آماری ( و با بهرهMANCOVAدریافت شد و اطلاعات با آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره )

 داده ها از پرسشنامه ذیل استفاده شد:گردآوری برای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  22

گویه برای  16( ساخته شده و دارای 2211)13این مقیاس توسط کوهن، ولف، پنتر و اینسکو الف( مقیاس آمادگی شرم و گناه:

موقعیت هایی که افراد در زندگی روزمره با آنها مواجه  سنجش دو بُعد شرم و گناه است. در این مقیاس داستان هایی در مورد

می شوند و واکنشهای آنها به این موقعیتها ارائه و سپس از شرکت کنندگان خواسته می شود خود را در آن موقعیت تصور 

مشخص  1تا خیلی زیاد=  1کنند و میزان احتمال واکنش خود را در این شرایط روی مقیاسی پنج درجه ای از به ندرت= 

( نشان داده اند گرچه همبستگی بین زیرمقیاس های احساس گناه 2211(. کوهن و همکاران)2211کنند)کوهن و همکارن، 

                                                             
11 - Alexander 

12 - Varasim 

13 - Cohen, Wolf, Panter & Insko 



تا  61/2وجود دارد، ارتباط زیرمقیاس های شرم با یکدیگر ضعیف است آنها در دو بررسی جداگانه ضرایب آلفای مطلوبی بین 

( ضریب آلفای کرونباخ را به ترتیب برای 1331ا یبه دست آوردند. جوکار و کمالی)را برای زیرمقیاس های این موله ه 31/2

اند. نتایج بررسی پایایی همسانی درونی مقیاس احساسات شرم و گزارش کرده 11/2و  13/2احساس های گناه و شرم برابر 

گناه احساس شرم و کل مقیاس به ( نشان داد ضریب آلفای کرونباخ برای احساس 1336گناه در پژوهش هاشمی و همکاران)

 است که نشان دهنده پایایی مطلوب برای خرده مقیاسها و کل مقیاس احساسات شرم و گناه بود. 16/2و  33/2، 12/2ترتیب 

دقیقه ای براساس پکیج  32جلسه  12در مطالعه حاضر در نامه آموزشی مدیریت استرس بر: آموزشی مدیریت استرس برنامه

( انجام شد که در جدول ذیل خلاصه این جلسات ارائه 1311؛ ترجمه آل محمد و همکاران، 2223و همکاران)آموزشی آنتونی 

 شده است:

 استرس خلاصه برنامه آموزشی مدیریت -1جدول

 محتوای جلسه ها جلسه ها

 جلسه اول
سطوح  رآزمون و درک اهمیت آگاهی از تاثیر تجسمی و روانی استرس و اهمیت مدیریت و نظارت ب پیش

 ی(.تمرینات آرمیدگ)استرس و ایجاد فهرستی از استرسزاها

 ارتباط بین افکار واحساسات و یادگیری فرایند ارزیابی )تمرینات آرمیدگی با تنفس دیافراگمی(. جلسه دوم

 جلسه سوم
ت ورص تمرین شناسایی انواع مختلف افکارمنفی، درک تأثیر تفکر منفی بر رفتار )تمرینات آرمیدگی به

 تصویرسازی(.

 جلسه چهارم
ه مرینات آرمیدگی ب)تشناسایی خودگویی منطقی و غیرمنطقی، آموختن گامهای جایگزینی افکار منطقی 

 (.صورت تصویرسازی همراه با تنفس دیافراگمی

 مجلسه پنج
صورت  بهآرمیدگی  تمرینات)آموختن انواع مقابله، شناسایی سبکهای مقابلهای خود و مقابله موثر و کارآمد 

 (.تصویرسازی همراه با تنفس دیافراگمی

 مجلسه شش
 تمرینات)ای موثر، تمرین نرم کردن برای استرسزاهای طاقت فرسا  آموختن وتمرین گامهای مقابله

 (.خودزادها صورت تصویرسازی همراه خود القایی مثبت، تمرین مراقبه نور خورشید همراه با آرمیدگی به

 (.انجام تمرینات مراقبه مانترا)یت خشی آموختن مدیر مجلسه هفت

 مجلسه هشت
راقبه م انجام تمرینات)یادگیری سبکهای بین فردی، تمرین ارتباطات موثر و استفاده ازمهارت حل مسئله 

 (.شمارش تنفس، ادامه تمرین مراقبه نورخورشید

 مجلسه نه
مدیرت استرس  وختن تکنیکهایدرک فواید حمایت اجتماعی، شناسایی موانع حفظ حمایت اجتماعی، آم

 (.تنفس دیافراگمی تمرینات آرمیدگی بصورت تصویرسازی همراه با)برای حفظ حمایت اجتماعی 

 مجلسه ده
ی آرمیدگ انجام تمرینات برنامه مدیریت استرس شخصی شامل: مرور کل برنامه، برنامه ریزی برای تمرین

 (.مراقبه مانترا انجام تمرینات)آزمون  ی پسبرنامه مدیریت استرس شخصی، اجرا خانگی، ایجاد یک

 نتایج



( بود. 11/1و ) 32/11( و گروه کنترل 12/2و ) 11/11 های پژوهش میانگین و )انحراف معیار( سن گروه آزمایشطبق یافته

 همچنین در هر دو گروه بیشترین فراوانی پسر و کمترین فراوانی دختر بودند. 

 ار شرم و گناه در بین گروه های مورد مطالعهمیانگین و انحراف معی -2جدول 

 گروه متغیر
 پس آزمون پیش آزمون

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 احساس گناه
 12/6 11/62 31/6 23/62 کنترل

 12/3 36/12 11/6 61/62 آزمایش

 احساس شرم
 11/3 12/61 32/3 31/61 کنترل

 16/1 63/12 23/3 11/61 آزمایش

و گروه  11/62، 23/62میانگین احساس گناه در پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل به ترتیب برابر  2براساس جدول 

  است. 63/12،  11/61و گروه آزمایش 12/61، 31/61و برای متغیر احساس کناه به ترتیب بالا برابر  36/12، 61/62آزمایش 

 اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها ارائه شده است. – در ادامه قبل نتایج آزمون آزمون کالموگروف

 اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها در متغیرهای پژوهش –نتایج آزمون کالموگروف  -3جدول 

 پس آزمون پیش آزمون شاخص های آماری متغیر

احساس 

 شرم

 311/2 132/1 اسمیرنوف –مقدار کالموگروف 

 332/2 211/2 داری سطح معنی

احساس 

 گناه

 211/1 213/1 اسمیرنوف –مقدار کالموگروف 

 231/2 212/2 سطح معنی داری

درصد بیشتر باشد فرض نرمال بودن آن پذیرفته می شود،  1با توجه به نتیجه آزمون هر متغیری که سطح معنی داری آن از 

. نتایج آزمون نرمال بودن ال بودن توزیع متغیر پذیرفته نمی شوددرصد باشد فرض صفر یعنی ادعای نرم 1ولی اگر کمتر از 

در احتمال آماره در متغیرها نشان دهنده  21/2داری بالای اسمیرنوف در جدول نشان داده شده است. سطح معنی-کولموگروف

 نرمال بودن متغیرها و استفاده از آزمون پارامتریک برای آزمون فرض است. 

 



 ون لون جهت بررسی همسانی واریانس هانتیجه آزم -1جدول

مقدار  متغیر

F 

 سطح معنی داری 2درجه آزادی  1درجه آزادی 

 311/2 36 3 131/1 احساس شرم

 332/2 36 3 311/1 احساس گناه

 برقرار است. با توجه به برقراری 31/2های مودر مطالعه در سطح های گروهدهد که تجانس واریانسنشان می 1نتایج جدول 

هت ی آزمون باکس جها استفاده کرد. همچنین نتیجهتوان تحلیل کوواریانس برای فرضیهمفروضه های تحلیل کوواریانس، می

(، 321/2کواریانس آورده شده است. براساس نتایج مندرج، سطح معناداری )-های واریانسی همسانی ماتریسبررسی مفروضه

 یلتحلادامه در  باشد.کواریانس برقرار می-های واریانسی همسانی ماتریسهباشد. بنابراین، مفروضمی 21/2بزرگتر از 

 ارائه شده است. آزمون یشپ یلوابسته پس از تعد یرهایپس آزمون نمرات متغ یانسکوار

 نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات متغیرهای وابسته پس از تعدیل پیش آزمون-1جدول 

منبع 

 تغییرات
 متغیر

مجموعه 

 ذوراتمج

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fمقدار 

سطح معنی 

 داری

مجذور 

 اتا

 گروه
 313/2 222/2 233/111 311/2363 1 612/3231 احساس شرم

 313/2 222/2 331/123 322/3121 1 112/2332 احساس گناه

 یتمعلول یدارا انش آموزانددر  احساس شرم و گناهاسترس بر  یریتبرنامه مدمی توان بیان کرد که  1جدول  یجطبق نتا

 یتمعلول یدارا دانش آموزاندر  ی/حرکتی تاثیر دارد. به طوری که این آموزش موجب کاهش احساس شرم و گناهجسمان

 (.>p 21/2ی/حرکتی شده است )جسمان

 گیریبحث و نتیجه

 یدر دانش آموزان دارا استرس بر کاهش احساس شرم و گناه یریتبرنامه مدپژوهش حاضر در گستره ی بررسی اثربخشی 

در  احساس شرم و گناهاسترس بر  یریتبرنامه مدی صورت گرفت. نمتایج به دست آمده نشان داد که /حرکتیجسمان یتمعلول

در  ی/حرکتی تاثیر دارد. به طوری که این آموزش موجب کاهش احساس شرم و گناهجسمان یتمعلول یدارا دانش آموزان

وارل اسیم نتیجه به دست آمده به یافته های مطالعات  (.>21/2pی/حرکتی شده است )جسمان یتمعلول یدارا دانش آموزان

 و همکاران خوش روشو  (1331الماسی و همکاران )، (2211و همکاران ) یجکراسپ، (1333) پور یمیکروسفی و ، ی(2211)

 آموزش برنامه مدیریت نشان دادندلعه خود مطا یج( در نتا2211و همکاران )  یجکراسپهمخوانی داشت. در این راستا ( 1331)

 پور یمیکراسترس تأثیر معناداری بر بهبود عزت نفس دانش آموزان دارای معلولیت داشت. همچنین نتایج مطالعه یوسفی و 

و تحمل  یخودکارامدتأثیر معناداری بر بهبود آموزش برنامه کاهش استرس ( در نتایج مطالعه ای گزارش کردند که 1333)

 ( نیز گزارش شد.1331ی داشت. نتایج مشابهی در مطالعه الماسی و همکاران )حرکت -یکودکان معلول جسم ینوالد یکامنا

 تاثیر معناداری بر افزایش استرس تیریآموزش مد ( در تحقیقی نشان داد که1331و همکاران) خوش روشبعلاوه مطالعه 

 . داشت یاجتماع یسازگار



که وجود برنامه مدیریت استرس با آموزش صحیح راهبردهای مقابله ای ه می توان بیان نمود در تبیین نتیجه به دست آمد

موجب می شود که فرد احساس کنترل درونی بالایی داشته باشد. به عبارتی، حس کارامدی و کفایت بالا در این افراد، آن ها را 

انی دیگر این افراد با دریافت آموزش های کنترل مناسب سوق می دهد. به بی و دوری از خودسرزنشی به سوی خودکنترلی

و خودباوری استرس و با تکیه براحساس کارآمدی و کفایت کافی در کنترل موقعیت های استرس زا، میزان خودکنترلی 

( که این عامل موجب کاهش خودسرزنشی و هیجانات منفی در آنان 2223و همکاران،  11خویش را افزایش می دهند)استانتن

بعلاوه اینکه احساس کنترل شخصی باعث بیشتر شدن اعتقاد به کفایت منبع درونی و بیرونی برای مقابله با الزام  دد.می گر

های موقعیت های زندگی می شود. کفایت های منابع به نوبه خود موجب حس خود قوی و توانمند و خودهدایت گر و به تبع 

  (.2221، 11می شود)اسکئور و اسکئور کاهش هیجانات منفیآن 

 ختلال،ا با مرتبط اصلی طبقه های همه در و روانشناسی بالینی ادبیات در آن نقش که است دردناکی احساس علاوه براین شرم

 اضطراب، افسردگی، پرخاشگری، جمله از روانی مشکلات از بسیاری با شرم (. احساس2223، 16است)بادن شده شناسایی

کناره  با مرتبط هیجانی تجربه یک را آن می توان ( که2226، 13دارد )الیسون تباطپایین ار نفس عزت شخصیتی و اختلالات

، 11دانست)بار خویش از وجود منفی ارزشیابی از حاصل شکست یا بی کفایتی مورد در آزاردهنده ثابت نگرانی و یک گیری

. داشت خواهد سزایی به منفی اثیرت نیز فرد زندگی اجتماعی در آن پیرو به و خانوادگی زندگی در عوامل (، که این2223

ا در لذ می کنند؛ پیدا فردی نمود بین مشکلات در که جزء هیجانات و احساسات منفی هستند شرم و نقص احساس که ازآنجا

کرد. به طوری که هدف  استناداسترس  یریتبرنامه مدآموزش  تمرین های محتوای و کاهش این احساسات می توان به ماهیت

تمرین شناسایی انواع مختلف افکارمنفی، دوم که  ت آموزشی تغییر احساسات فرد بود )مانند جلسه آموزشیبرخی از جلسا

نات پرداخت( و موجب شد که فرد هیجا ارتباط بین افکار واحساسات و یادگیری فرایند ارزیابیرفتار، درک تأثیر تفکر منفی بر 

 و گناه این نوجوانان گردید.خود را کاهش دهد و به تبع آن موجب کاهش احساس شرم 

استرس بر کاهش احساس شرم و گناه در دانش  یریتبرنامه مددر نهایت نتیجه به دست آمده قابل بیان است که ارائه آموزش 

ی می تواند آموزشی موثر در خصوص کاهش هیجانات منفی دانش آموزان دارای /حرکتیجسمان یتمعلول یآموزان دارا

اجتماعی گروه  -باشد. از محدودیت های این پژوهش می توان بر عدم کنترل وضعیت اقتصادیمعلولیت جسمانی/حرکتی 

شود در مطالعات آتی وضعیت مورد مطالعه و استفاده از روش نمونه گیری دردسترس اشاره کرد. براین اساس پیشنهاد می

 بعلاوهگیری تصادفی بهره گرفته شود. اجتماعی این گروه ها کنترل شود. همچنین از روش های نمونه  -وضعیت اقتصادی

پیشنهاد می گردد با توجه به آموزش آسان برنامه مدیریت استرس، این برنامه از سوی روانشناسان انجمن معلولین به منظور 

 کاهش مشکلات روانشناختی نظیر احساس شرم و گناه افراد دارای معلولیت مورد استفاده قرار گیرد.
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Abstract 

The aim of the present study was to evaluate the effectiveness of stress management 

program on reducing Emotions of Shame and Guilt in students with physical disabilities. The 

research method was experimental with pre-test and post-test design with control group. 

The statistical population of the study included all disabled adolescents who were members 

of the Ardabil Disabled Association (under the supervision of the Welfare Department) in 

the second half of 1331, of which 32 were selected and randomly divided into two 

experimental groups (11) and control (11 people). Was replaced. The experimental group 

received 12 32-minute sessions of the Stress Management Training Program. In order to 

collect data, shame and guilt readiness scale was used (Cohen et al., 2211). Data analysis of 

multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was performed using SPSS statistical 

software version 22. The results showed that stress management training program had a 

significant effect on reducing feelings of shame and guilt in students with physical / motor 

disabilities (p <2021). Based on the obtained results, it can be stated that providing stress 

management program training on reducing feelings of shame and guilt in students with 

physical / motor disabilities can be an effective training on reducing negative emotions in 

students with physical / motor disabilities. 
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