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 قدمهم
یز ینام هر شخص عالمتی برای اوست و باعث تماز آنجایی که 

شمگیری چروانی و تربیتی  ریتأثتواند می ،شوداو از دیگران می

داشووته باشوود. دین اسووالم که برای همه شوویون زندگی  ویبر 

تا  أمبدریزترین مسووائل زندگی از  ،برنامه و دسووتورالعمل دارد

معوواد را بووا معووارف بلنوود خود پوشوووش داده و قبوول از و دت 

کودکان انتخاب نام نیکو را سوورارش نموده اسووت. پیامبر اکرم 

زندش ای که هریس از شوووما به فراولین هدیه :)ص( فرمودنود

پس بتترین نام را برای فرزند خود  ،بخشوود نام خوب اسووتمی

پووایووداری بر  ریتووأثهووا (. اعتقوواد بر اینکووه نووام1انتخوواب کنیوود )

رد. باستانی یس کشور دا شخصیت افراد دارند، ریشه در تاریخِ

هایی را برای ، همه افراد نام)ع( از زمان قبل از حضرت ابراهیم

ردند تا بر طبق فرهنگ و رسووووم و تالش کنموده خود اختیار 

 (.2یس جامعه آن را مدیریت کنند )

ها در الگوسوازی و تکوین شخصیت افراد ستم بسزایی نام

عالوه گذاری صحیح شود نامتصور می رونیازا، (7 و 1) دارند

 تانکمرویی آمیزان  توانند درمی ،افرادحرمت خود  با  بردنبر 

 توانند الگوهایها مینام گریدعبارتبوه؛ بواشووونود رگوذاریتوأث

شووت ز، های نکوهیدهمطلوبی را در فرد ایجاد کنند، چنانکه نام

ی نام کل طوربهدهد. و تحقیرآمیز فرد را به سمت انزوا سوق می

های رایج و غیررایج نام بنابراین ،هر فرد معرف هویت اوسووت

باشوود. در همین راسووتا  مؤثرفردی تواند در متغیرهای درونمی

شوووود که ها باعث میهای بزرگان و شوووخصووویتنتخواب ناما

صووواحی نام نوعی بزرگی و وقار را در خود احسووواس کند و 

را مضووواعف نماید. این  موردنظرهمرنگی خود با شوووخصووویت 

شود و باعث اثرگذاری بر رفتار و بیشتر می روزروزبهاحسواس 

شوووود تا جایی که خود را مسووویول حراسوووت از گرتار وی می

 .(7) شمردن نام میقداست آ

 اهمیت انتخاب نام برای فرزند تا جایی اسوووت که در قرآن

به آن اشوواره شووده اسووت. نامی که برای  (71آل عمران، آیه )

شوووود نقش متمی در شوووخصووویت وی دارد؛ فرزند انتخاب می

ی بعد باعث هاانتخاب شود که در سال یاگونهبهباید  رونیازا

ور این دلیل اسالم به والدین دستتحقیر و تمسخر وی نباشد. به 

 اتدهود کوه حتی پیش از تولد فرزندشوووان نام نیکو برای آنمی

گوذاری مانند هر عمل دیگر، در زمینه . نوام(1) انتخواب کننود

 ریأثت مؤلرهاز این  شوووود واجتماعی و فرهنگی معینی انجام می

هووا و موواننوود هر عموول دیگری از گرایش نیچنهمپووذیرد. می

ذاری گاز نام توانیم رونیازاپذیرد. های روانی تأثیر میانگیزه

آن عواموول  تبعبووهیووس عموول فرهنگی و  ،یووس نتوواد مثووابووهبووه

بر آن یواد نمود و در پواسوووخ به این  مؤثراجتمواعی و فرهنگی 

را انتخوواب  ی معینکووه چرا والوودین برای کودم نووام سوووؤال

 آن در دخیل فرهنگی و اجتماعی –اند، به عوامل روانیکرده

 (.9) نمود اشاره

اضطراب در کالس درس یس توجه غیرعادی و مضطربانه 

به خویشووتن در یس موقعیت اجتماعی اسووت که در نتیج  آن 

 شووورای  و شوووودمی عضوووالنی –فرد دچار نوعی تنش روانی

 روزب زمین  در نتیجهو  گردیده متأثر اششوووناختی و عواطری

 در وی در نامناسووی یهاواکنش و ناسوونجیده و خام رفتاری

(. اضووطراب 3و  1شووود )یا موقعیت گوناگون فراهم می کالس

ین معنوای آن بوه حالت عاطری و فیزیولوکیکی تردر گسوووترده

د. هنگامی که کودکی در بامداد امتحان رگونواگونی ارتبا  دا

یلی او را مممکن است بی دهدتمایل به مدرسوه رفتن نشان نمی

کارکرد وی در امتحان نسووبت  نسووبت بهبه احسوواس اضووطراب 

یعنی  یپزشووکروانشوناسوی و از نظر روان (. اضوطراب0دهیم )

ناخوشووایند و فراگیر با احسوواس خطر  ناآرامی، هراس و ترس»

ر سخن، به دیگ«. که منبع آن قابل شوناختن نیسوت الوقوعییقر

 تمایلی به گونهچیهفردی که دچار اضووطراب اجتماعی اسووت 

ران ندارد و با احسوواسووی از ترس و پایداری آغاز ارتبا  با دیگ

، از هر موقعیتی کوه ممکن اسوووت در معرو داوری رمعقولیغ

 (.5ورزد )دیگران قرار گیرد، اجتناب می

 دحرمت خوآموزان، از بسیاری از دانش، بنا به د یل متعدد

برای  از طرفی؛ مواجته با مشوکالت برخوردار نیستندتوانایی و 

اصوالح و درمان بسویاری از مشکالت رفتاری نوجوانان باید به 

پرداخت تا تا زندگی در آن یهامتارتو  خودتقویت اعتماد به 
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بووالقوه خود  یهووایتوانمنوودهووای نهنی و از حووداکثر فرفیووت

ارزیابی  عنوانبوهمعمو ً  حرموت خود. (18شووودنود ) منودبتره

شوووود. افرادی که شوووخص از ارزشووومندی خویش تعریف می

ارزشووومند هسوووتند. با یی دارند خودپذیرا و خود حرمت خود

با یی برخوردار اسوت از معاشرت  حرمت خودکودکی که از 

برد و از بودن در محافل اجتماعی و انجام بوا دیگران لوذت می

انجام کارهای فردی و شووخصووی ی گروهی به اندازههافعالیت

اسوووتعدادهای خود را  گاهچیهکند. او احسووواس رضوووایت می

های درون خود را منصووورانه گیرد و کواسوووتینمی کمدسوووت

اسووت و  خودآگاهنقا  ضووعف و قوت  پذیرد. او نسووبت بهمی

؛ (11ی در او مسوووتولی اسووووت )نگرو مثبووت ینیبخوشحس 

پایینی هسووتند  حرمت خودآموزانی که دارای دانش وجودنیباا

انتظار بسیار کمی برای موفقیت دارند و به همین خاطر کمتر از 

خورند کنند و به خاطر همین شکست میتوانایی خود تالش می

 (.12) کاهندموفقیت خود میو از احتمال 

اجتماعی  -کمرویی یوس پودیوده پیچیوده و مرکی روانی

دیدار پ جیتدربه تحولدر طول دوران متعدد است که به د یل 

 کمرویی اساساً رفتاری است اکتسابی و گریدعبارتبهشوود می

و برای درمووان و برطرف کردن آن بووایوود  شوووودهآمووختووه

تار تازه و مطلوب اجتماعی زدایی صوووورت گیرد و رفگیرییاد

 بر اسووواسبسووویواری از افرادی که  (.5در فرد فراگیر شوووود )

 یاونهگبهشووووند، کمرویی، کمرو تلقی می معیوارهای پذیرفته

ا کنند تدارند و بخصوووص سووعی میکمرویی خود را پنتان می

کمتر کمرویی نشوووان دهنوود.  ،در برابر افراد همسوووال خویش

 های مختلففراوانی فتور رفتار کمرویی در موقعیت درهرحال

اجتمواعی کووامالً و تحصووویلی،  ،خوانوادگی و فووامیلی، شوووغلی

 شووودن کمرویی کلی حداقل پدیدار طوربوهمترواوت اسوووت. 

هنگامی اسوووت که فرد کمرو با مخاطبان آشووونا و صووومیمی و 

خردسوال در کانونی همچون خانواده سروکار دارد؛ و حداکثر 

ظواهر کمرویی زموانی اسوووت که فرد کمرو در یس تبلور یوا ت

از افراد  یتوجتقابلموقعیوت و شووورای  تازه با حضوووور جمع 

غریبوه و متنرذ و مقتدر، ملزم به صوووحبت کردن و توضووویح و 

 (.17شود )صریح می وشنودگرت

عملکرد تحصووویلی و ارتقان آن  در طی یس قرن گذشوووته

ی بوده اسووت. شووناسووی و علوم تربیتیکی از مسووائل متم روان

در  شوودهانجامهای پژوهش بیشووترحصوویلی تقریباً در عملکرد ت

دروس فرد در مدرسه یا دانشگاه یا هر  لمعدّی آن با شکل کمّ

یده کند، سنجمحی  آموزشوی دیگر که فرد در آن تحصیل می

ای از متغیرهای فردی، (. دامنه بسووویار گسوووترده11) شوووودمی

و فرهنگی با پیشوورفت تحصووویلی مرتب   ،خانوادگی ،اجتماعی

اسوت. بعضی از پژوهشگران بر اهمیت متغیرهای فردی در این 

آن  بعتبهدر جامعه امروزی تحصوویالت و . کنندزمینه تأکید می

ن های اصلی والدین و برای کودکاپیشرفت تحصیلی به دغدغه

توان گرت و نوجوانان خود بدل شوووده اسوووت. در حقیقت می

ماعی، های اجتسی به هدف دستیابی به موقعیتتحصویالت منا

شوغلی و اقتصوادی با تر یکی از اهداف اصوولی برای والدین و 

گردد و مالم اثربخشووی کشووورها تلقی می گذاراناسووتیسوو

 ؛آموزان اسووتموفقیت آموزش نیز پیشوورفت تحصوویلی دانش

بنابراین شووناخت ابعاد مختلف پیشوورفت تحصوویلی و متغیرهای 

 (.19ام نخست و اصلی برای این هدف است )مرتب  با آن گ

توجه به مسوووائل و مشوووکالت کودکان و نوجوانان باعث 

، اتو غرلت در مشووکالت آن شووودیمپیشوورفت و ترقی جامعه 

و  یزیربرنامه رونیازاآورد. به بار می یریناپذجبرانخسووارات 

ف وفای نیترمتمو  نیترحساسدر این زمینه از  یگذارهیسرما

برخوردار باشد  یاژهیو تیاز اولومسویو ن جامعه است و باید 

آموزان داشتن نام و (. یکی از مشوکالت و معضالت دانش11)

و اولیووان  نیمعلمو غیر رایج اسوووت،  رمعمولیغخووانوادگی نوام

گی خانوادجاد احساس خوب نسبت به نام و ناممدرسه باید با ای

ی از تمسووخر قرار گرفتن نام و همچنین جلوگیر آموزدانشدر 

در  حرمت خودآموزان به ایجاد توسو  سایر دانش آموزدانش

 او اقدام کنند و طی جلساتی با والدین به این امر متم بپردازند.

موجود و  پژوهشی خألو  شدهمطرحبه مطالی  با توجه

امعه ویژه در جاحیاناً نامتعارف بههای اهمیت مسائل مربو  به نام
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پژوهش حاضر به دنبال آن است تا ضمن آموزان نوجوان، دانش

ت در وضعیت بتداش نامرضایت از  ریتأثدرم صحیح از نقش و 

خ دهد اساسی پاس سؤالروانی و پیشرفت تحصیلی آنتا، به این 

آموز دارای سطوح که آیا بین دو گروه دختران و پسران دانش

حرمت رس، از نظر اضطراب کالس د مختلف رضایت از نام

 ؟ا خیری و پیشرفت تحصیلی تراوت وجود دارد ،، کمروییخود

 روش

برای انجوام این : کنندگانالف( طرح پژوهش و شرررکرت

. دشتحلیلی استراده  -پژوهش از روش پیمایشی از نوع مقطعی

 هووایپژوهشهوموچنین این پژوهش از نظر هوودف در زمره 

کاربردی قرار دارد. متغیر مستقل در این پژوهش رضایت از نام 

اسوووت. متغیرهای وابسوووته نیز شوووامل اضوووطراب کالس درس، 

. جامعه اسوووتو پیشووورفت تحصووویلی  ،ییکمرو، حرمت خود

آموزان دختر و پسووور آموواری در این پژوهش تمووامی دانش

ه ب شووتر رشتمتوسوطه دوره اول و نتم  ،هرتم، هشوتم یهاهیپا

هستند. برای  1759-1751نرر در سوال تحصویلی  11391د تعدا

ر دای با گیری تصووادفی خوشووهها از روش نمونهانتخاب نمونه

جنسوویت  زیرا متغیر ،گرفتن طبقات جنسوویتی اسووتراده شوود نظر

تعیین  برایبود.  پژوهش حاضرثانوی یکی از متغیرهای مستقل 

متغیرهای ، اثرات اصلی و تعاملی Fنسوبت  با توجهحجم نمونه 

م، مقیاس ک ]یعنی رضایت در مستقل )سه سطح میزان رضایت

]یعنی دو گروه  و دو سوووطح متغیر جنسووویت متوسووو  و زیاد 

گرفتن متغیر همپراش از نسخه  در نظر( بدون دختران و پسران 

( و با 13اسوووترواده شووود ) G*Powerافزاری برنواموه نرم 1/7

)سطح  81/8 احتمال خطای نوع اول )آلرا( در سوطحاحتسواب 

 و انودازه اثرِ 59/8(، سوووطح توان آزمون برابر بوا %55اطمینوان 

های پرسووشوونامه کنار گذاشووتنپس از حذف یا  28/8متوسوو  

به  با توجه آمد. به دسووتنرر  921مخدوش حجم نمونه معادل 

هووای تصووووادفی آموزان در خوشووووهتوزیع جنسووویتی دانش

آموز پسوور در دانش 715آموز دختر و دانش 282، شوودهانتخاب

                                                 
1. Rosenberg Self Esteem Scale 

گنجانده ( = n 921نتایی پژوهش )نمونه  عنوانبهاین پژوهش 

معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از دارا بودن سوون  شوود.

سال(،  19تا  11) اول متوسطه های تحصیلی دورهمتناسی با پایه

مایل و ت، کنندهناتوانپزشکی نداشتن ناهنجاری جسمی و روان

معیارهای خروج از  .در مطالعهکردن شووورکت  رایرضوووایت ب

ی توجه کاست ، مطالعه نیز شامل وجود مشکالت بینایی، شنوایی

شووود، غیبت از مدرسوووه که های میکوه مانع از تکمیل آزمون

عدم و گیری نشود، شود آزمودنی در آن خوشه نمونهباعث می

 بودند. تمایل به شرکت در مطالعه

 ب( ابزار

این مقیاس توس  روزنبرگ  :1رگروزنب حرمت خود آزمون .1

 .اسووتای دوگزینه گویه 18( سوواخته شووده اسووت و دارای 10)

 حرمت خود مقیاسبه همراه  روزنبرگ حرموت خود مقیواس

 حرمت خود گیریاندازه برای رایجهای مقیاس کوپراسووومیت

 هایاحسووواس یریگاندازه برای اولی . مقیاس(15) هسوووتنود

 یبرا دومی مقیاس نوجوانان ویکپارچه  خود ارزشیا  پذیرش

های خاص مانند زمینه در خویش به نسوووبوت گرشن ارزیوابی

و عالیق شوخصی تدوین شده  ،والدین، همسوا ن، آموزشوگاه

ه ب نسوووبت روزنبرگ حرمت خود مقیاس ،نیباوجودااسوووت. 

 ،و کوتاه ابزار سووواده یس اسووومیت کوپر حرمت خود مقیاس

بازآزمایی( و اعتبار  و درونی همسوووانی) اعتماد قابلیت واجد

 نوجوانان سوونی گروه برای و )همگرا و واگرا( مناسووی اسووت

برای  شووودهاسوووترادهابزار  نیترپرمصووورف جزنِ اجرا و قوابول

ارزیووابی کلی و نیز  کلی حرمووت خوددرم و  یریگانوودازه

. (28) یس انسوووان اسوووت عنوانبهشوووخص از ارزشووومندی او 

 یاسمق روی بر ملیل عاتحلی روش از اسووتراده با پژوهشووگران

 ایناند که گزارش نموده روزنبرگ حرمت خود ایگویوه 18

ا ر دوبعدی )تصورات مثبت و منری از خود( سوازه یس مقیاس

 مثبت بر هایواکهه با گویپنج  پژوهشدر این . (21)سوونجد می

ه بووا گویووو پنج  "مثبووت حرمووت خود "روی عوواملی بووا عنوان 

 حرمت خود"منری بر روی عوامل دیگری با عنوان  هوایواکهک
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 یسنجروان هاییژگیو یدر بررسو اند.نامگذاری شوده "منری

 ییرا برای آن گزارش و روا 01/8 اعتبار ییضووور اس،یمق نیا

 کردند دییتأ ،یاکتشاف یعامل لیتحل قیطر سازه پرسشنامه را از

(28). 
توسوو  : این پرسووشوونامه 1کمرویی اسووتنرورد پرسووشوونامه .2

اصلی این  نسخه. (22) در طیف لیکرت سواخته شود 2زیمباردو

 1دارد که پس از هنجاریابی آن در ایران  سؤال 11پرسوشونامه 

 یهانهیگزباقی مانده است.  سوؤال 18آن حذف شود و  سوؤال

این پرسووشوونامه بسووته به میزان کمرویی که به خود اختصوواص 

کمترین  دهندهننشووا. نمره یس رندیگیم 1تا  1دهند، نمره می

های بعدی نمره و به ترتیی گزینه 1حالت کمرویی است، نمره 

کوه بیشوووترین حالت کمرویی را نشوووان  یانوهیگزو بوه  7و  2

( اعتبووار و روایی 27گیرد. راسوووتگو )تعلق می 1نمره  دهوودیم

نرری از دانش آموزان  110پرسشنامه کمرویی را در یس نمونه 

، 09/8برای پسووران شوونوا این ابزار ناشوونوا گزارش کرد. اعتبار 

و  01/8، دختران ناشنوا 01/8 ، دختران شنوا39/8پسوران ناشنوا 

 محاسبه شد. 03/8برای کل گروه 

این  :7اضوووطراب در کالس درس ریچمونوود پرسوووشووونوامووه .7

از )که در طیف لیکرت اسوووت  سوووؤال 28پرسوووشووونامه دارای 

، موافقم 7ق=، نه مخالف و نه مواف1، مخالرم 9مخالرم  شدتبه

از  نسوووخهشوووود. این می یگذارنمره( 1موافقم  شووودتبه تا 2

و به احساسی که آنتا  است آموزان تشکیل شدهافتارات دانش

. این پرسووشوونامه که توسووو  گرددیبرماز کالس درس دارند 

اکنون به زبان فارسوووی مورد ( سووواختوه شوووده ت21ریچمونود )

 اما در این پژوهش پس از ترجمه؛ یابی قرار نگرفته اسووتاعتبار

ن ااعتبار صووووری و محتوایی آن توسووو  اسوووتاد دییتأابزار و 

ه همچنین با توجه ب آن استراده شد.متخصص در این حیطه، از 

 آموزان وکمرویی دانش متغیر ای مرروو میانارتبوا  سوووازه

اضووطراب کالس درس، ضووریی اعتبار مالکی برای این  متغیر

 ه نتیجه تحلیل همبستگی نمرات این دو ابزارابزار محاسبه شد ک

                                                 
1. Stanford shyness inventory 

2. Zimbardo 

( به > 81/8p) 111/8به میزان در جتوت مورد انتظوار و مثبت 

همسانی درونی این ابزار  اعتبار در پژوهش حاضوردسوت آمد. 

 به دست آمد. 09/8 لرای کرونباخآضریی از طریق محاسبه 

نگاه از  رارضایت از نام : این ابزار ساختهپژوهشگرپرسشنامه  .1

ترتیووی کووه از آنتووا  نیبوود کرد.آمووزان ارزیووابی میدانوش

که از طریق ی خواسووت میزان رضووایت خود را از وجود ناممی

عالمت  صورتبه شووند راصودا زده می آن در محی  مدرسوه

 اعالم نمایند. همچنینو زیاد  گذاشتن روی گزینه کم، متوس 

صیلی و پایه تح ،های جمعیتی نظیر سون، جنسیتبرخی ویژگی

 کل اکتسوووابی دانش لمعدّگردید. آخرین نیز در آن ثبوت می

آموزان نیز پس از هموواهنگی بووا واحوود آموزش موودرسووووه از 

آموز و در برگه مربو  به همان دانش گرفتهکارشناس مربوطه 

 گردید.ثبت می

 اجراج( روش 

دقیقه زمان  28 ،با با ابزارهای  آموزمعمو ً ارزیوابی هر دانش

طورکلی به های کالسوووی بهبرد و پس از ورود بوه خوشوووهمی

آموزان در مورد هدف از اجرای این پژوهش توضیحاتی دانش

نسوووبت به با رعایت مالحظات اخالقی  شووود؛ همچنینارائه می

 هووا بووهحوروگ گمنووامی و محرمووانووه بودن اطالعووات آزمون

در پژوهش حوواضووور از شوووود. اطمینووان داده میآموزان دانش

آمار توصیری نظیر میانگین، انحراف معیار، دامنه  یهاشواخص

د. استراده ش هادادهو فراوانی برای توصویف  ،تغییرات، درصود

 ودر بخش آمار اسوووتنباطی از ضوووریی همبسوووتگی پیرسوووون 

ان می ای برای توصووویف رابطهای نقطهدو رشوووتوههمبسوووتگی 

ن اثرات تعیی منظوربهایت، متغیرهای وابسوته اسوتراده شوود. درنت

و جنسوویت  و زیاد( ،)کم، متوسوو  رضووایت از ناممیزان اصوولی 

اضووطراب کالس درس، بر آموزان )دختران و یا پسووران( دانش

 از تحلیلتا آنو پیشووورفت تحصووویلی  ،، کمروییحرموت خود

اسوووتراده  7×2 در قالی طرح فاکتوریل متغیریواریوانس تس

 شد.

3. Richmond classroom anxiety measure 
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 هایافته

در این پژوهش  11/11 ± 52/8با میانگین سنی  آموزدانش 921

 282درصد( و  2/11پسر ) 715 شورکت داشوتند که متشکل از

 0/22نرر ) 115 ،درصد( بودند. از این تعداد نمونه 0/70دختر )

و  در پایه هشووتم (درصوود 70نرر ) 155درصوود( در پایه هرتم، 

 به تحصوویل بودند. مشووغول( در پایه نتم درصوود 75نرر ) 287

ضووورایی همبسوووتگی بین متغیرهای وابسوووته و برخی  1 دولج

 دهد.متغیرهای جمعیتی را نشان می
 

 ای بین متغیرهای وابسته و برخی متغیرهای جمعیتی مورد مطالعهای نقطه: ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون و دورشته1جدول 

 M±SD 1 2 3 4 5 6 

      1 11/11±52/8 سن-1

     1 **-219/8 - - §جنسیت-2

    1 879/8 *859/8 91/9±05/7 حرمت خود -7

   1 **271/8 **113/8 **-177/8 11/11±11/2 معدّل -1

  1 **8-/299 **-987/8 802/8 811/8 22/12±97/17 اضطراب کالسی-9

 1 **111/8 **-283/8 **-911/8 821/8 823/8 81/07±30/11 کمرویی-1

>P** §همبستگی دورشته ای     81/8  *P< 89/8  
 

حرمت بین متغیرهای کمرویی با  1 با توجه به نتایج جدول

( رابطه  r= -283/8) لمعودّ( و کمرویی بوا r=-911/8) خود

( رابطه  r= 111/8منری و معنادار و بین کمرویی با اضووطراب )

پژوهش بووه دلیوول رابطووه  معنووادار و مثبووت وجود دارد. در این

و اضووطراب  حرمت خودسوون با  متغیر )همبسووتگی( ضووعیف

تغیر جنسوویت با مهمبسووتگی ضووعیف متغیر  کالس درس و نیز

بودن، در محاسوووبات  داریمعن بوا وجود( = r 113/8) لمعودّ

 د.کنترل نش کنندهمخدوشمتغیر  عنوانبهتحلیل واریانس 

آزمون تحلیل ، های پژوهشسوووؤالبه  یدهپواسوووخوبرای 

متغیری نمرات اضوووطراب کالس درس در قالی واریانس تس

جنسیتی(  دو سطح)سوه سوطح از رضوایت و  2× 7طرح عاملی 

وجود قبول از اجرای تحلیول واریوانس به دلیل گردیود. انجوام 

ها در طبقات میزان رضایت و های نابرابر میان گروهحجم نمونه

در  خطووا هووایهمگنی واریووانسفرو نقض پیشهوموچونین 

 تحلیل واریانس از آزمون تعقیبیزوجی مبتنی بر  هایهمقایسووو

و فراستراده شد زیرا در این آزمون رعایت پیش 1هاول -گیمز

ها  زم نیسوووت و در مواقعی که حجم نمونه تسووواوی واریانس

نابرابر و بسیار متراوت است، عملکرد بتتری نسبت  هاگروهبین

در مواقعی کووه  .(21و  29)هووای تعقیبی دارد بوه سوووایر آزمون

ه بیا بیشوتر بود )همانند طبقات رضایت از نام(  7ها تعداد گروه

 ها )یا وجود همگنیبرقراری فرو برابری واریانس گروه لیدل

داول نیل قابل ی متغیر وابسووته( که در جخطا یهاانسیوار در

استراده شد  2هاچبرگ GT2مشواهده است، از آزمون تعقیبی 

رابر و ناب متراوت اریبسوووهایی با حجم که جتت مقایسوووه نمونه

سووطوح اضووطراب کالس  2 جدول (.21) شووده اسووتطراحی 

سوووطوح  بر اسووواسرا  لمعدّو  ،، کمروییحرموت خوددرس، 

ان نشووجنسوویتی متراوت های رضووایت از نام در گروهمختلف 

 دهد.می
 

 

                                                 
1. Games- howell post hoc test 2. Hochberg's GT2 
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 و کمرویی برحسب رضایت از نام در دو جنس ،حرمت خوددرس،  کالس اضطراب نظر : میانگین و انحراف استاندارد از2جدول 

میزان رضایت از 

 نام

 معدّل کمرویی حرمت خود درس کالس اضطراب

 نمیانگی
انحراف 

 استاندارد
 نمیانگی

انحراف 

 استاندارد
 نمیانگی

انحراف 

 استاندارد
 نمیانگی

انحراف 

 استاندارد

 کم

 02/1 31/11 59/11 99/51 31/1 58/2 11/28 18/91 پسران

 95/2 51/19 79/19 11/53 25/1 113/8 17/22 58/90 دختران

 78/2 18/11 55/17 58/51 91/1 37/1 81/21 31/90 جمع

 متوس 

 25/2 01/19 38/11 11/03 17/1 35/7 20/12 11/15 پسران

 55/1 02/11 51/5 81/09 35/7 19/1 13/12 11/11 دختران

 28/2 23/11 51/18 91/0 11/1 59/7 12/17 20/10 جمع

 زیاد

 22/2 97/19 29/11 91/01 25/7 10/1 11/11 82/75 پسران

 01/1 20/13 23/11 91/01 55/7 19/1 59/12 11/11 دختران

 12/2 01/11 21/11 97/01 99/7 13/1 01/11 51/75 جمع

 

ات متغیری نمرپیش از بیووان نتووایج تحلیوول واریووانس تووس

ابتدا  ،لمعدّو  ،، کمروییحرمت خوداضووطراب کالس درس، 

تقل مس های خطا از نظر طبقات متغیرهمگنی واریانس مرروضه

ن در نتیجه آ از طریق آزمون لوین مورد بررسی قرار گرفت که

 قابل مشاهده است. 7 جدول

 

 و کمرویی ،حرمت خوددرس،  کالس : نتایج آزمون لوین برای متغیر وابسته اضطراب3جدول 

 معناداری درجه آزادی دوم درجه آزادی اول F متغیر

 8881/8 111 9 07/1 درس کالس اضطراب

 885/8 151 9 11/7 حرمت خود

 713/8 121 9 80/1 کمرویی

 889/8 911 9 81/7 معدّل

 

هوای خطای متغیر نتوایج آزمون لوین نشوووان داد واریوانس

در طبقات  لمعدّو  ،حرمت خودوابسته اضطراب کالس درس، 

مستقل از همسانی برخوردار نیست، بنابراین برای  مختلف متغیر

هاول  -گروهی از آزمون تعقیبی گیمزبین هایهبررسووی مقایسوو

. همچنین این نتایج نشوووان داد که (9جدول ) اسوووترواده شووود

های خطای متغیر وابسوووته کمرویی در طبقات مختلف واریانس

 F=80/1؛ p= 713/8متغیر مستقل از همسانی برخوردار است )

گروهی از آزمون بین هایه(، بنوابراین برای بررسوووی مقوایسووو

نتایج تحلیل  1 جدول (.9 ستراده شد )جدولتعقیبی هاچبرگ ا

اضووطراب کالس درس، حرمت خود، واریانس مجزای نمرات 

از  تیبرحسوی سطوح رضاآموزان را دانشل و معدّ ،ییکمرو

 دهد.یتی نشان میجنسطبقه نام در دو 
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 از نام در دو جنس تیبرحسب سطوح رضا معدّلو  یی، کمروحرمت خودنمرات اضطراب کالس درس،  یمجزا انسیوار لیتحل جی: نتا4جدول 

 معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات  

 درس کالس اضطراب

 8881/8 18/25 29/1119 2 98/5778 رضایت از نام

 517/8 882/8 719/8 1 719/8 جنسیت

 280/8 93/1 92/292 2 89/989 نام× جنسیت

 111 15/38101 خطا
20/118 

 
  

 حرمت خود

 8881/8 99/21 23/718 2 99/108 رضایت از نام

 209/8 11/1 01/19 1 01/19 جنسیت

 729/8 12/1 11/19 2 22/71 نام× جنسیت

   09/17 151 21/1087 خطا

 کمرویی

 8881/8 12/11 23/2808 2 91/1118 رضایت از نام

 931/8 721/8 13/11 1 13/11 جنسیت

 722/8 17/1 18/111 2 01/252 نام× جنسیت

   81/125 121 81/91717 خطا

 لمعدّ

 8881/8 10/0 93/71 2 11/37 رضایت از نام

 887/8 05/0 31/75 1 31/75 جنسیت

 330/8 291/8 12/1 2 21/2 نام× جنسیت

   11/1 911 11/2251 خطا

 

         ، نتووایج تحلیوول واریووانس1بووا توجووه بووه نتووایج جوودول 

نشوووان داد که اثر  7×2در قوالوی طرح فاکتوریل  متغیریتوس

 p <، 25/18 8881/8دار اسوووت )عامل رضوووایت از نام معنی

=F.)  
 

 نام از رضایت مختلف طبقات گروهی هایهمقایس برای هاچبرگهاول و  -گیمز : نتایج آزمون تعقیبی5جدول 

 معناداری خطای استاندارد هانیانگیم تفاوت رضایت از نام

 رسد هاول برای اضطراب کالس -گیمز تعقیبی آزمون

 کم
 855/8 09/1 13/18 متوس 

 882/8 11/1 35/10 زیاد

 متوس 
 855/8 09/1 -13/18 کم

 888/8 10/1 71/0 زیاد

 زیاد
 882/8 11/1 -35/10 متوس 

 888/8 10/1 -71/0 کم

 حرمت خودهاول برای  -گیمز تعقیبی آزمون

 کم
 187/8 81/1 -21/2 متوس 

 8881/8 510/8 -17/1 زیاد

 متوس 
 187/8 81/1 21/7 کم

 8881/8 139/8 -21/2 زیاد

 زیاد
 8881/8 510/8 17/1 متوس 

 8881/8 139/8 21/2 کم

 معدّلهاول برای  -گیمز تعقیبی آزمون

 کم
 271/8 927/8 015/8 متوس 

 828/8 107/8 -18/1 زیاد

 متوس 
 271/8 927/8 015/8 کم

 809/8 298/8 -971/8 زیاد
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 زیاد
 828/8 107/8 18/1 متوس 

 809/8 298/8 971/8 کم

 نتایج آزمون تعقیبی هاچبرگ برای کمرویی

 کم
 885/8 02/2 75/0 متوس 

 8881/8 99/2 73/17 زیاد

 متوس 
 885/8 02/2 -75/0 کم

 887/8 15/1 50/1 زیاد

 زیاد
 8881/8 99/2 -73/17 کم

 887/8 15/1 -50/1 متوس 
 

 هایهسوونتایج آزمون تعقیبی گیمز هاول برای بررسووی مقای

که رضایت کمتری از نام  یآموزاندانشگروهی نشوان داد بین

آموزان دارای رضوووایت با  از نام، خود دارند نسوووبت به دانش

اضووطراب کالس درس بیشووتر و حرمت خود کمتری را نشووان 

 یریدهند. از طرفی، این نتایج نشان داد که رضایت از نام تأثمی

 بنووابرایندارد. نووآموزان بر میزان پیشووورفووت تحصووویلی دانش

ل یا که رضوووایت کمتری از نام خود دارند، معدّ یزانآمودانش

ن . همچنیدهندیاز خود نشان م یترفیعملکرد تحصویلی ضوع

گرت که پسوووران  توانی، م9جدول  یهانیانگیبوا توجوه بوه م

ل کمتری نسووبت به گروه دختران دارند. معدّ یداریطور معنبه

 هایههمچنین نتایج آزمون تعقیبی هاچبرگ برای بررسی مقایس

که رضایت کمتری از نام  یآموزانگروهی نشوان داد دانشبین

آموزان دارای رضوووایت با  از نام خود دارند، نسوووبت به دانش

 (.9)جدول  دهندیهستند، کمرویی بیشتری از خود نشان م

 یریگجهینتبحث و 

از نام بر اضووطراب کالس  تیرضووا ریتأثاین پژوهش با هدف 

 یلیو عووموولووکرد تحصووو ،یوویکومورودرس، حورمووت خوود، 

انجام  اول متوسوطه شتر رشت ۀدختر و پسور دور آموزاندانش

آموزانی این مطالعه آشکار ساخت، دانش های عمدهشود. یافته

اضطراب کالس که رضوایت کمتری از نام خود دارند، دارای 

کرد و عمل ،تربیشووو ییکمروحرمت خود کمتر،  شوووتر،یدرس ب

ی تینسطبقات ج لیتحلن ی هسوتند. همچنیترفیضوع یلیتحصو

عملکرد  نشووان داد گروه پسووران در مقایسوووه با دختران دارای

ر هستند اما در سایر متغیرهای وابسته نظی یترفیضوعی لیتحصو

تراوتی بین  ییکمروو  ،حرمت خود  اضوووطراب کالس درس،

 این دو گروه جنسیتی وجود ندارد.

که رضووایت  یآموزاندانش در این مطالعه مشووخص شوود،

آموزان دارای رضایت کمتری از نام خود دارند نسبت به دانش

 دهند.با  از نام، اضووطراب کالس درس بیشووتری را نشووان می

تایج باید ر تبیین این نمشابتی در این زمینه یافت نشد. د پیشوینه

، برخوردارندکمتری آموزانی که از رضایت از نام گرت دانش

های آموزشوی بیشوتر مورد استتزان ی احتما ً در مدرسوه و مح

یج ای راها متأسوورانه پدیده. تمسووخر همکالسوویدنگیرقرار می

رتبا  ا و مدرسووه اسوت که با سووسووتی قوانین تربیتی در خانواده

آموزان ایجاد اضووطراب و دارد. پیامد اولیه اسووتتزان برای دانش

تواند باشووود. اطالعات اندکی در این زمینه وجود کمرویی می

آموزان اند که دانشکرده دییتوأهوای گوذشوووتوه پژوهشدارد. 

و  (3و  1) مضووطرب عملکرد و پیامد تحصوویلی ضووعیری دارند

ت لی در انجام تکالیف و افمیبی منجر بهتواند ا میتکمرویی آن

 اهافتهیجتت تبیین نتایج این . (23) عملکرد تحصووویلی شوووود

گرووت کووه احتمووا ً یکی از عواموول متم ارتبووا  مؤثر  توانیم

. اسوووت« ابراز وجود»، توانایی یا ناتوانی شوووخص در یفردنیب

به  زاتنش که فرد در رویارویی با عوامل شودیمسبی  کمرویی

د عموول نمووایوود کووه این امر بوواعووث کوواهش شووویوه مؤثر نتوانوو

ب ، افزایش اضطراها، بیان منطقی افکار و احساسخوداعتمادبه

در نتایت کاهش توان مقابله با  و عودم بتبود ارتبوا  اجتماعی

ه از ک یآموزاندانشبا توجه به این مطلی،  .گرددیم تنیودگی

نام خود رضوووایت کمتری دارند، انزوا و کمرویی بیشوووتری را 

 نند.کنسبت به افرادی که از نام خود رضایت دارند، تحمل می
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 هایهاول برای بررسوی مقایسه -نتایج آزمون تعقیبی گیمز

که رضایت کمتری از نام  یآموزاندانشگروهی نشوان داد بین

رضوووایت با  از نام،  آموزان دارایخود دارند نسوووبت به دانش

این یووافتووه در پرتو . دهنوودکمتری را نشووووان می حرمووت خود

در مورد انتخاب نام نیکو برای فرزندان ( 1)مذهبی  هایدیتوأک

کودکان  یگذارنامبوه هر روی اینکه چطور  شوووود.می دییوتوأ

تواند به بتبود حرمت خود بیانجامد برای ما مشخص نیست. می

ی معرفشوووود اثرات نیرومند فرهنگ ملی، تصوووور می حالنیباا

گیری دینی و موذهبی، ارتبا  عاطری با صووواحی نام به جتوت

شووخصوویت همرنگی کودم یا نوجوان با آن لحاظ تاریخی و 

انعکاس داشته ملی، تاریخی و مذهبی در سواختِ حرمت خود 

 (.7) باشد

    هوواول برای بررسوووی -در نوتووایووت نتووایج آزمون گیمز

بر  یریتأثگروهی نشووان داد که رضووایت از نام بینهای همقایسوو

که  موزانیآآموزان ندارد، دانشمیزان پیشرفت تحصیلی دانش

یا عملکرد تحصوویلی  لمعدّرضووایت کمتری از نام خود دارند، 

نه مشابتی در این زمی پیشینهدهند. از خود نشان می یترفیضع

ا ً رضایت از احتم هک ر تبیین این نتایج باید گرتیافت نشد. د

های اجتماعی، توأثیر عوامل متعددی از جمله، تعاملنوام تحوت

های محیطی و در برخی از موارد، ارتبوا  فرد با محی  و زمینه

ام تحول فرد از ندهی و موفقیت و شکست در زندگی در شکل

 اگر افراد از نام خودشوووود تصوووور می .گذارندیمخود توأثیر 

ما ً احت مسووویلهداشوووته باشوووند این عادل منری و نامتبرداشوووتی 

نوامطلوب برجای  یریتوأث تواوضوووعیوت روانی آن توانود برمی

 بگذارد.

شتر متوسوطه آموزان دوره اول دانش یمطالعه تنتا رو نیا

 گرید یهانمونهه ب جینتا میتعم یبرا بنابراینو  اجرا شود رشوت

همچنین از . میمواجوه هسوووت تیوبووا محوودودجمعیتی و قومیتی 

 هایدهی اسووتراده شوود که تمامی ویژگیابزارهای خودگزارش

های اضطراب کالس درس سونجی آن برای سنجش سازهروان

و رضوایت از نام، معین نشوده اسوت. عالوه بر آن پژوهشگران 

های ویژگینواخواسوووته )همچون قوادر نبودنود تموامی عوامول 

و  یخلق، وضعیت روانی، عاطری، شورای  جسمی، خصویتیشو

را  ها(و فرهنگی آزمودنی ،شرای  اقتصادی، اجتماعی، یهیجان

آتی  رانپژوهشگ، به شدهمطرحنکات توجه به کنترل نمایند. با 

به  با های ضووومن رفع یا کنترل محدودیت رددگپیشووونتاد می

ی در مذهب -بررسی اثرات اسامی مذهبی، ایرانی و نیز غیرایرانی

یتی های شخصیای سوه سوطحی بر ویژگمقوله قالی یس متغیر

)به ترکیس جنسیت( پرداخته شود. سرانجام  و روانی نوجوانان

د کوه در صوووورت امکوان برای افرادی که شووووپیشووونتواد می

نارضوایتی شودیدی از نام و شترت خود دارند و یا به دلیل آن 

گیرند امکان های آموزشوووی مورد تمسوووخر قرار میدر محی 

ان رضوووایت و تغییر نام و شوووترت فراهم شوووود و سوووپس میز

 مجدداً مورد آزمون قرار گیرد. تاآن یشناختروان یهایژگیو

کر و مراتی تشوو لهیوسوونیبدنویسووندگان : تشررکر و ردردانی

آموزان نواحی و دانش ،موودیران، معلموواناز قوودردانی خود را 

کووه در اجرای این پژوهش  شوووتر رشووووت وپرورشآموزش

 دارند.اعالم می نمودند،همکاری 

شووود این پژوهش برای نویسووندگان یادآور می: تضرراد مناف 

 تضاد منافعی به دنبال نداشته است. گونهچیه
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Abstract 

Background and Purpose: According to teachers’ experience, there is assumed that the name and 

reputation through which students are addressed to could be effective on their emotions, affections 

and performance. The main objective of this study was to evaluate the impact of satisfaction with 

the first name on classroom anxiety, self-esteem, shyness and academic performance of students. 

Methods: This study was conducted cross-sectional. The population consisted of all boy and girl 

students of the junior high school in Rasht during 2015-2016. 521 students were selected by using 

cluster random sampling method and responded to self-esteem questionnaire of Rosenberg (1979), 

shyness questionnaire of Stanford-Zimbardo (1977), and questionnaire of anxiety in the classroom 

which was constructed by Richmond (2013). Satisfaction of the name was also determined by a 

measure for low, mild and high scores. The last Acquired students' GPA was considered as an 

indicator of their academic performance. The data were processed by univariate analysis of 

variance in the form of a 2 × 3 factorial design. 

Results: The results revealed that less satisfied with first name is paralleled with more anxiety in 

classroom, less self-esteem, higher level of shyness, and weaker academic achievement. The 

analysis of gender classes revealed that with the exception of assessments of academic 

performance (in which boys’ group is weaker than girls’ group); there is no significant difference 

in other dependent variables in terms of gender. 

Conclusion: According to the results, it could be said that satisfaction with the first name can be 

used in some cases as a source for the improvement of classroom anxiety, self-esteem, shyness 

and academic performance in the school environment. 
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