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Highlights


Attachment to parents and peers predicted a negative and significant shame feeling.



Attachment to parents and peers was a positive and significant predictor of guilty feelings.



In the group of girls, there was a positive and significant relationship between attachment to peers and
shame
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Abstract
Feelings of shame and guilt are the most important moral emotions that play an important role in the
regulation of social and moral behaviors. Therefore, identifying the antecedent factors of these emotions is
essential. Therefore, the present study investigated the relationship between the components of attachment
and feelings of guilt and shame in a causal model. In this regard, the components of attachment to parents and
peers were considered as independent variable and feelings of guilt and shame as dependent variable.
Participants of the study included 398 (218 female and180 male) fourth year high school students of Shiraz
city who were selected through multistage cluster sampling method. Inventory of Parent and Peer Attachment
(Armsden and Greenberg) and Guilt and Shame Proneness Scale (Cohen et al) were used to measure the
research variables. Factor analysis was used to determine the validity of the measurement tools and their
reliability was examined by Choronbach alpha coefficient. Validity and reliability of the scales were
acceptable. Results revealed that components of attachment (to parents and peers) predicted feeling of shame
negatively and feeling of guilt positively. Moreover, results of diagram comparing boys and girls confirmed
the moderating role of gender. Results showed that in the group of girls, in contrast to total results, attachment
to peers predicted feeling of shame positively. Overall, findings provided a good evidence in support of the
role of emotional relationships in the formation of moral and social emotions in children. Detailed explanation
about the reason of such relationship is provided in the main body of the article.
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فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی ،زمستان  ،1396دورۀ  ،11شمارۀ 4
رابطۀ افتراقی دلبستگی به والدین و همساالن در پیشبینی تجربۀ هیجانهای شرم و گناه در نوجوانان دختر و
پسر

سمیرا رستمی  ،1بهرام جوکار

2

تاریخ دریافت 1394/12/18 :تاریخ پذیرش1396/12/19 :

یافتههای اصلی


دلبستگی به والدین و همساالن پیشبینیکنندۀ مثبت و معنادار احساس گناه بودند.



در گروه دختران بین دلبستگی به همساالن و احساس شرم رابطه مثبت و معنادار بود.

چکیده
احساسات شرم و گناه از مهمترین هیجانات اخالقی بوده و نقش مهمی در تنظیم رفتارهای اجتماعی و اخالقی دارند؛ ازاینرو
شناسایی عوامل پیشآیند این هیجانات ضروری مینماید .بدین منظور ،پژوهش حاضر در قالب یک مدل علّی به بررسی رابطۀ
مؤلفههای دلبستگی و هیجانات شرم و گناه پرداخته است .در همین راستا ،دلبستگی به والدین و همساالن ،بهعنوان متغیر
مستقل و احساس شرم و گناه ،بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند .شرکتکنندگان پژوهش شامل  398نفر ( 218دختر و
 180پسر) از دانشآموزان سال چهارم متوسطۀ شهر شیراز بودند ،که به روش خوشهای چندمرحلهای تصادفی ،انتخاب شدند.
برای اندازهگیری متغیرهای پژوهش ،از پرسشنامۀ دلبستگی به والدین و همساالن آرمسدن و گرینبرگ و مقیاس آمادگی احساس
شرم و گناه کوهن و همکاران استفاده شد .روایی ابزارها به روش تحلیل عامل و پایایی آنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29



دلبستگی به والدین و همساالن به شکل منفی و معنیداری احساس شرم را پیشبینی کردند.

سنجیده شد .روایی و پایایی آزمونها قابلقبول بود .نتایج پژوهش آشکار ساخت که مؤلفههای دلبستگی (والدین و همساالن)
احساس شرم را بهصورت منفی و احساس گناه را بهصورت مثبت پیشبینی کردند .عالوهبر این ،نتایج مقایسۀ دیاگرام دختران و
همساالن پیشبین مثبت احساس شرم است .درمجموع ،یافتهها شواهد مطلوبی در جهت تأیید نقش ارتباطات عاطفی در
شکلگیری هیجانات اخالقیاجتماعی در فرزندان فراهم کرد.
کلیدواژهها :احساس شرم و گناه ،دلبستگی به والدین ،دلبستگی به همساالن

 . 2استاد گروه روانشناسی ،دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شیراز ،فارس ،ایران.

17

] [ DOI: 10.52547/rph.11.4.16

( . 1نویسنده مسئول) .دانشجوی دکتری روانشناسی ،دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شیراز ،فارس ،ایرانS.rostamipsy@gmail.com .
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پسران مؤید نقش تعدیلکنندگی جنسیت بود .نتایج روشن ساخت که در گروه دختران برخالف یافتههای مدل کلی ،دلبستگی به
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مقدمه
هیجانات یا احساسهای آدمی ازجمله مهمترین و درعینحال
پیچیدهترین سازههای روانشناسی محسوب میگردند ( .)1در
تقسیمبندی هیجانات عوامل متعددی در نظر گرفته شدهاند
که عمدهترین آنها بر عناصر خودآگاه در مقابل ناخودآگاه
(ترس در برابر امید) ،مثبت در برابر منفی بودن (غم در برابر
شرم) و فردی یا اجتماعی بودن (ترس در برابر گناه) آنها
تأکید داشتهاند .هیجانات خودآگاه اجتماعیاخالقی کمتر از
هیجانات ناخودآگاه فردی ،موردتوجه بودهاند .در بین این
هیجانات ،احساس شرم و گناه بهدلیل کارکردهای گستردهای
که در جوامع دارند از اهمیت ویژهای برخوردارند .شرم و گناه،
احساساتی اجتماعی هستند که نقشی حیاتی در ارتباطات و
مناسبات اجتماعی دارند ( ،)2با جبران کاستیهایی در روابط
ک
اجتماعی شخص ،مانع بروز احساس تنهایی میشوند و محر ِ
رفتار معطوف به هدف هستند ()3؛ همچنین ،این دو گونه
احساس ،در تعامالت اجتماعی فراخوانده میشوند و در خدمت
کارکردهای اجتماعی هستند ( )4و مبتنیبر ارزیابیها و
قضاوتهای دوسویه از خود و دیگراناند ()5

شرم و گناه در چهار زمینۀ متفاوت از هم عمل میکنند)1 :
ازنظر عملکرد در اجتماع :شرم مانع برقراری ارتباط صمیمی
میشود ،درحالیکه گناه در این زمینه نقش سازگاری
اجتماعی برای حفظ روابط را ایفا میکند )2 .شرم بهطور کامل
18
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بهدلیل بلوغ شناختی بیشتر در نوجوانی ،ارزیابی بیرونی رفتار،
اغلب بهسمت درونی شدن میرود .بهواسطۀ افزایش توانایی
بازشناسی بهعنوان کلیدی برای عملکرد سازگارانۀ اجتماعی
( )6هیجانات جامعهپسند و مخصوصاً هیجانات اخالقی منفی
شرم و گناه ،اهمیت زیادی برای نوجوانان داشته،
دلبستگیشان را حفظ میکند و بهعنوان یک تنظیمگر
اجتماعی بوده که تعادلی میان عالئق خود و نیازهای دیگران
برقرار میکند ( .)7افزایش تجربۀ احساسات اخالقی ،مثل شرم
و گناه در نوجوانی همراستا با افزایش خودآگاهی و ظرفیت
نگرانی در مورد عقاید دیگران بروز مییابد ( .)7همچنین رشد
فراشناخت و تفکر انتزاعی موجب پیچیدگی در دریافت
احساس شرم و گناه میگردد ( .)8بنابراین ،تجربه و طبیعت
احساسات خودآگاه بهشدت وابسته به بلوغ شناختی است (.)9
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بررسی و مقایسۀ میانگین نمرۀ دختران و پسران در مقیاس
احساس گناه شامل بازشناسی اشتباه و پشیمانی ،تفاوت
قابلمالحظهای را در عامل ندامت نشان نمیدهد .درحالیکه
دربارۀ عامل بازشناسی اشتباه ،نوجوانان دختر میانگین باالتری
نسبت به نوجوانان پسر نشان دادند .این یافته ممکن است به
این دلیل باشد که دختران بیشتر اجتماعی بوده و همدلی
بیشتری دارند ( )12که آنها را قادر میسازد زمانی که خود را
جای دیگران تصور میکنند مهارت بیشتری در فهم قوانین
اجتماعی و توانایی بازشناسی اشتباهاتشان داشته باشند.
درواقع با توجه به اینکه پژوهشگران شرم و گناه (برای مثال
1؛  )11بر نقش جنسیت در این زمینه تأکید دارند و نشان
دادهاند دختران و پسران الگوهای متفاوتی را درزمینۀ
فراخوانی و شدت این دو هیجان تجربه میکنند ،بر این اساس
در این پژوهش نیز آزمون نقش تعدیلی جنسیت در روابط
متغیرهای این پژوهش به فهم پیچیدگی روابط در این زمینه
کمک میکند.پیشتر به این مطلب اشاره شد که شرم و گناه
بهعنوان هیجانات خودآگاه اجتماعی ،ضمن اینکه مبتنی بر
ارزیابیها و قضاوتهای دوسویه از خود و دیگران میباشند
( ،)5همچنین در ارتباط با کیفیت درک ما از خود و دیگری
قرار دارند ( .)1در همین راستا ( )13بهصورت ضمنی ،به رابطه
احساس شرم و دلبستگی در هنگام تشکیل مدلهای کارکرد
درونی خود اشاره نموده است .به این معنا که ،کودکی که از
سوی والدین طرد میشود ،چنین میاندیشد که نهتنها از سوی
والدین خواستنی نیست بلکه بهطورکلی ،هیچکس او را
نمیخواهد ،امری که در تعریف شرم تأکید زیادی بر آن شده
است.احساس شرم ،ریشه در وابستگی به دیگری دارد و درواقع
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بر خود تمرکز دارد و گناه بر رفتار )3 .شرم در ارتباط با
ایدئالها بوده و گناه در ارتباط با ممنوعیتها )4 .شرم بهسوی
خود هدایت میشود و گناه بهسوی دیگران ( .)10گرچه شرم
و گناه هر دو هیجاناتی دارای ارزش منفی و حاصل فرایند
اسناد درونی هستند ،امّا احساس شرم متضمن اسنادهای
درونی ،باثبات و کلی است ،درحالیکه احساس گناه متضمن
اسنادهای درونی ،بیثبات (قابلتغییر) و خاص است (.)1
همچنین نتایج پژوهشهای مختلف نشان میدهد گرایش به
نقشهای جنسیتی زنانه با سطوح باالیی از گرایش به شرم و
گناه در ارتباط است (.)11

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی ،زمستان  ،1396دورۀ  ،11شمارۀ 4

طرد شدن از سوی دیگریِ مهم ،زمینهساز بروز احساس شرم
است؛ زیرا ،این موضوع بهصورت امری کلی و غیرقابلکنترل
درک میشود ()14؛ بنابراین ،شرم از زمان نوزادی ،هنگام
اختالل در روابط میتواند درک شود (.)16.15
ریشۀ آسیبشناسیِ احساس شرم ممکن است با تجربۀ
دلبستگی افراد در کودکی ارتباط داشته باشد و در واکنش به
تجربۀ اولین پاسخ به طرد یا جدایی از مراقبتکنندگان نشئت
گرفته باشد ( .)17پژوهشها نشان دادهاند که سبکهای
دلبستگی اضطرابی و اجتنابی با نشانههای روانشناختی
ناخوشایندی مانند ،شرم ،خشم و خودشیفتگی( )19،18ارتباط
دارد .پژوهشها نشان دادهاند مانند بسیاری از هیجانهای
منفی احساس شرم نیز ممکن است ناشی از سبکهای ناایمن
دلبستگی باشد (21،22و.)23،20

فرض بر این است که سبکهای دلبستگی که بعد مثبت خود
را ارائه میدهند (ایمن و انکار) رابطه منفی با شرم دارند و
سبکهای دلبستگی که ابعاد منفی خود را ارائه میدهند
(مجذوب و ترسو) ارتباط مثبتی با شرم دارند( 25،13و .)14
19
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عمده تحقیقات انجامشده درزمینۀ نقش دلبستگی در
شکلگیری هیجانات به نقش آن در هیجانات ناخودآگاه نظیر
ترس ،خشم و نفرت پرداختهاند ()33،34،35،36،37،38،،32،
و کمتر تحقیقاتی در خصوص رابطه دلبستگی و هیجانات
خودآگاه یافت میشود .از سوی دیگر ،پژوهشهای انجامشده
نیز بیشتر سبکهای دلبستگی را مدنظر داشتهاند .برای مثال
افراد با سبک دلبستگی اضطرابی ،احساس شرم ،افسردگی و
تنهایی بیشتری را تجربه میکنند ( .)39همچنین شواهد
تحقیقاتی دیگر نشان دادند ،افراد دلبسته ایمن احساس شرم
کمتری را گزارش میدهند ( .)40عالوه بر این ،سبکهای
دلبستگی ایمن و اجتنابی ،احساس شرم را پیشبینی میکنند
و اما سبک دلبستگی اجتنابی احساس گناه را پیشبینی می
کند (.)41
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ازاینرو ،بهنظر میرسد بررسی رابطه بین دلبستگی و
احساسات خودآگاه اجتماعی شرم و گناه موردنظر پژوهشگران
بوده است .نظریه دلبستگی اولین بار بهواسطه مشاهدات بالبی
مطرح شد .نظریه دلبستگی شامل دو بعد موازی و وابسته به
هم است )1 :بعد تعاملی یا رفتاری؛ که بر پایه نظریه
کردارشناسی قرار دارد و به پیدایش و حفظ الگوهای خاص
رفتار در تعامالت کودک-والد میپردازد )2 .بعد بازنمایی شده
یا شناختی؛ که بر اساس نظریه رشد شناختی و روان
تحلیلگری قرار دارد و گویای آن است که کودکان از همان
ابتدا میتوانند ازنظر ذهنی نمادهای دلبستگیشان را تصور
کنند و انگارهها و انتظاراتی را در مورد خود و دیگران شکل
دهند ( .)24به این شکل که اگر مراقبت توأم با حساسیت و
پاسخگویی باشد کودک از اینکه کسی نگران تأمین نیازهایش
است نسبت به خود باور مثبتی شکل میدهد و به دیگران
اعتماد میکند و اعتماد به دیگری مهم به سایر افراد تعمیم
داده میشود .مدلهای کارکرد درونی به دو دسته "مدلهای
درونی خود" و مدلهای درونی از دیگران" تقسیم میشود.
مدلهای خود به طرحوارههای مثبت یا منفی از خود اشاره
دارد .امّا مدلهای دیگران به طرحوارههای مثبت و منفی از
دیگران برمیگردد .این دو مدل در فرد بهصورت مکمل و در
تعامل باهم رشد مییابند ،اما هر یک از آنها میتواند مستقل
از دیگری نیز عمل کند برای مثال فرد میتواند بازنمایی
مثبتی از دیگران و بازنمایی منفی از خود داشته باشد (.)25
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یکی از اصول مسلم دلبستگی ،پایداری آن در طول زمان است.
هرچند مدلهای کارکرد درونی در طول زمان میتوانند تغییر
کنند ،اما نوع دلبستگی در مراحل اولیه رشد تعیینکننده
چگونگی اداره روابط بعدی میشوند .به همین خاطر علیرغم
تمرکز اولیه نظریه دلبستگی بر دوران کودکی ،بعدها
دلبستگی بزرگسالی در قالب سه سبک ایمن ،مضطرب-
دوسوگرا و اجتنابی ،با الهام از نظریه دلبستگی بالبی مجدداً
مفهومسازی شدو به روابط عاطفی معنادار در سراسر چرخه
زندگی بسط یافت(.)26کودکان با ورود به مرحله نوجوانی
شروع به شکلدهی روابط جدیدی میکنند که از آن جمله
روابط حمایتی بیشتر باهمساالن است .این نوع روابط ،میتواند
بهصورت نمادهای دلبستگی و یا منابع اطمینان جدید برای
نوجوان درآیند ( .)27همچنین در بیان تفاوتهای جنسیتی
نتایج مطالعات مختلف نشان دادند که نوجوانان دختر ضمن
اینکه برای پرورش دادن ،اطاعت ،وابستگی عاطفی و
مسئولیت توسط اجتماع ،ترغیب میشوند نسبت به پسران
دلبستگی ایمنتری به همساالن خود دارند ،بیش از پسران به
همساالن خود اعتماد کرده ،نسبت به نیازهای عاطفیشان
پاسخگو و پذیرنده میباشند (.)28،29،31،30
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چهارگانه آموزشوپرورش شهر شیراز ،دو ناحیه بهطور تصادفی
و از هر ناحیه دو دبیرستان دخترانه و دو دبیرستان پسرانه
انتخاب گردید و در هر مدرسه یک کالس از هر رشته
تحصیلی بهطور تصادفی برگزیده شد و کلیه دانش آموزان
حاضر در کالس مورد ارزیابی قرار گرفتند .بهمنظور جمعآوری
اطالعات مربوط به متغیرهای پژوهش حاضر از ابزارهای زیر
استفاده شد.

ازآنجاکه مدلهای جدید تأکید بر تمایز این دو هیجان ازلحاظ
میزان شناختی ،عاطفی و انگیزشی دارند ( ،)1مهمترین
مسئلهای که در این پژوهش مورد تأکید بود ،فراهمسازی
شواهد تجربی در خصوص تعیین و تأیید نیمرخ پیشبینی
متفاوت این دو هیجان است.

 .1پرسشنامه دلبستگی به والدین وهمساالن
پرسشنامه دلبستگی به والدین و همساالنبهمنظور اندازهگیری
میزان ادراک دلبستگی به والدین یا همساالن در نوجوانان و
بزرگساالن تهیه شده است ،شامل  24گویه است 12 .گویه
ادراک دلبستگی به والدین و  12گویه ادراک دلبستگی به
همساالن را میسنجد .ادراک دلبستگی به والدین و همساالن
هرکدام شامل  3بعد :ارتباطات ،اعتماد و بیگانگی است و هر
یک از ابعاد مشتمل بر  4گویه میباشند( .)43هر گویه در
ال
مقیاس  5گزینهای الیکرت از کامالً مخالفم (نمره  )1تا کام ً
موافقم (نمره  )5قرار دارد .گویههای  7و  19بهطور معکوس و
سایر گویهها بهطور مستقیم نمرهگذاری میشوند.
دلبستگی ایمن از کم کردن نمره بیگانگی از مجموع نمرات
ارتباطات و اعتماد به هر یک از والدین و همساالن ،حاصل
میگردد:

روش

دلبستگی ایمن = (نمره ارتباطات  +نمره اعتماد) – نمره
بیگانگی

الف)طرح پژوهش و شرکت کنندگان
پژوهش حاضر از نوع همبستگی است ،در قالب یک مدل طرح
تحلیل مسیر ،روابط علَی میان متغیرهای پژوهش موردبررسی
قرار گرفت .متغیرهای پژوهش حاضر عبارتاند از :احساس
تنهایی بهعنوان متغیر مستقل و احساس شرم و گناه بهعنوان
متغیر وابسته .جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش شامل
کلیه دانش آموزان دختر و پسر پیشدانشگاهی ،در شهر
شیراز ،بود.
شرکتکنندگان پژوهش حاضر 398 ،نفر از دانش آموزان
دختر و پسر پیشدانشگاهی بودند که به شیوهی خوشهای
چندمرحلهای انتخاب شدند .بهاینترتیب که ابتدا از بین نواحی
20
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کسب نمره باال در این معادله بیانگر ادراک بیشتر دلبستگی
ایمن به هر یک از والدین یا همساالن است .مؤلفان این
پرسشنامه ،ضریب بازآزمایی به فاصله سه هفته را برای
دلبستگی به والدین  0/93و برای دلبستگی به همساالن 0/86
گزارش کردهاند .همچنین در تحقیقی دیگر بر روی نوجوانان،
ثبات درونی این پرسشنامه را با ضریب آلفای  0/87برای
دلبستگی به مادر ،ضریب آلفای  0/89برای دلبستگی به پدر
و ضریب  0/92برای دلبستگی به همساالن بیان کردهاند (.)43
بنا بر ادعای سازندگان ،این ابزار از اعتبار سازهای خوبی نیز
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ب)ابزار و مواد
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عالوه بر مسئله فوق ،نگاهی به کارکردهای شرم و گناه در
بستری فرهنگی متفاوت از جامعه غربی ،سبب گسترش
چهارچوب مفهومی و فراهم آوردن شواهد تجربی بین فرهنگی
بیشتر در جهت تمایز این دو گونه هیجان خواهد شد.
پژوهشها نشان دادهاند هیجانات اخالقی ،موقعیتها و واژگان
و زبان بیان آنها وابسته به فرهنگ است .در این راستا
فراتحلیل انجامشده بر 190مطالعه بین فرهنگی هیجانات،که
در سالهای  1967تا  2000نشان از تفاوتهای بینفرهنگی
هیجانات داشت( .)42ازاینرو ،پژوهش حاضر بر آن است تا
شواهد بیشتری را در جهت تمایز این دو گونه هیجان فراهم
آورد .لذا با توجه به کمبودهای موجود که در سطور فوق به آن
اشاره شد ،این پژوهش بر آن شد تا نقش محتوای دلبستگی را
در قالب دلبستگی به والدین و همساالن ،دلبستگی را بهعنوان
پیشایند هیجانات خودآگاه شرم و گناه بررسی کند .لذا سؤال
اصلی پژوهش آن بود که مؤلفههای دلبستگی (والدین و
همساالن) به چه شکل هیجانات شرم و گناه را پیشبینی
میکنند؟

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی ،زمستان  ،1396دورۀ  ،11شمارۀ 4

انجام تحلیل عاملی است .مقدار آزمون کرویت بارتلت نیز برابر
با  7018بود که در سطح  P>0/0001معنادار است و بیانگر
معنیداری ماتریس همبستگی است .پسازآن با توجه به مقدار
ارزش ویژه (آیگن) باالتر از یک و نیز نمودار اسکری و استفاده
از روش چرخش واریماکس دو عامل بهدست آمد که رویهم
 % 37/45از واریانس کل نمرات را تبیین میکردند.
بهمنظور تعیین پایایی مقیاس احساس شرم و گناه از آلفای
کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی برای بعد احساس شرم
 0/83و برای بعد احساس گناه  0/75بهدست آمد.
یافته ها
بهمنظور ارائه تصویری آشکار از وضعیت عملکرد
مشارکتکنندگان در متغیرهای پژوهش ،ابتدا یافتههای
توصیفی و همبستگی (مرتبه صفر) بین متغیرهای پژوهش در
جدول  1-3ارائه شده است.

 .2مقیاس آمادگی شرم و گناه
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این مقیاس یک ابزار  16سؤالی است که برای سنجش
احساس شرم و گناه به کار میرود و در سال  2011تدوین
گردیده است ( .)47نمرهگذاری این مقیاس بر اساس یک
شاخص  5درجهای از نوع لیکرتی با دامنهای از یک (بهندرت)
تا ( 5خیلی زیاد) صورت میگیرد .بنابراین ،حداقل نمرهی این
مقیاس  16و حداکثر آن  80است .این مقیاس شامل دو بعد
کلی احساس شرم و احساس گناه است .مؤلفان این مقیاس،
ضریب آلفای کرونباخ را بین  0/70تا  0/88گزارش کردهاند که
حاکی از همسانی درونی باالی مقیاس است .عالوه بر این،
همبستگی معنیداری بین زیر مقیاسهای احساس شرم و
گناه با نمره کل مقیاس عزتنفس وجود دارد که نشان از
اعتبار همزمان این مقیاس دارد.
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برخوردار است .همبستگی بین خودپنداره خانواده با بعد
دلبستگی به والدین  0/78و با دلبستگی به همساالن 0/28؛ و
همبستگی بین خودپنداره اجتماعی با بعد دلبستگی به والدین
 0/46و با دلبستگی به همساالن  0/57است .تحقیقات متعدد
دیگری نیز از این پرسشنامه حمایت کردهاند
( .)44،45،46،27،35در پژوهش حاضر بهمنظور تعیین روایی
پرسشنامه از تحلیل عوامل به روش مؤلفههای اصلی با
چرخش واریماکس استفاده شد .مالک استخراج عوامل شیب
منحنی اسکری و ارزش ویژه باالتر از یک بود که بر اساس این
مالکها  2عامل استخراج شد .سؤاالت  23، 22 ،21 ، 4و 24
به دلیل بار عاملی پائین از مجموع سؤاالت حذف شدند .مقدار
ضریب KMOبرابر  0/84و ضریب کرویت بارتلت برابر
 )P> 0/0001( 246/03که بیانگر کفایت نمونهگیری سؤاالت
و کفایت ماتریس همبستگی پرسشنامه است .برای تعیین
پایایی پرسشنامه ،از ضریب پایایی آلفای کرونباخ استفاده
گردید که ضریب پایایی برای بعد دلبستگی به والدین  0/83و
برای بعد دلبستگی به همساالن  0/75به دست آمد.
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بهمنظور بررسی روایی سازهی مقیاس احساس شرم و گناه از
روش آماری تحلیل عوامل استفاده شد .این روش ابتدا با
شیوهی مؤلفههای اصلی صورت گرفت .مقدار ضریب KMO
برابر با  0/91بود که بیانگر کفایت نمونهی آزمودنیها بهمنظور
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جدول .1میانگین ،انحراف معیار و ضریبهای همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیر
دلبستگی

احساس

میانگین

انحراف معیار

1

-1دلبستگی به والدین

40/60

8

1

-2دلبستگی به همساالن

26/16

5/61

**-0/2

1

-3احساسشرم

12/04

3/20

**-0/19

**-0/16

1

-4احساس گناه

47/67

8/23

*0/19

**0/18

0/00

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،بین متغیرهای
مستقل و وابسته مدل رابطه معناداری وجود دارد که مجوز
الزم برای انجام تحلیلهای بعدی را فراهم میآورد.

3

1

همانطور که در جدول  2-3مشاهده میشود نتایج حاکی از
آن است که دلبستگی به والدین ( )= - β0/16 ،p< 0/001و
دلبستگی به همساالن ( )= - β0/12 ،p< 0/01بهطور منفی
و معنیدار احساس شرم را و اما دلبستگی به والدین

بهمنظور تعیین قدرت پیشبینیکنندگی مؤلفههای دلبستگی
بر احساس شرم و گناه ،از روش رگرسیون همزمان استفاده
شد .نتایج مزبور در جدول  2-3آورده شده است.

( )= β0/15 ،p< 0/002و همساالن ()= β0/15 ،p< 0/003
بهطور مثبت و معنیدار احساس گناه را پیشبینی کردند.
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شرم و گناه

2

4

جدول .2نتایج رگرسیون همزمان متغیر دلبستگی بر احساس شرم و گناه
احساس شرم
R
دلبستگی به والدین
دلبستگی به همساالن

R²

0/05 0/22

β

t

-3/24 -0/16
-0/12

P

R

R²

β

0/001

0/23

0/05

0/15

0/002 3/12

0/15

0/003 2/99

0/01 -2/47

همانگونه که مقایسه ضرایب رگرسیون در بین دختران و
پسران نشان میدهد ،دلبستگی به والدین هم در گروه پسران
(  )β = 0/03 ،p >0/05و هم در گروه دختران
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نتایج بررسی نقش جنسیت در پیشبینی متغیر احساس شرم
و گناه بر اساس متغیر دلبستگی با استفاده از روش رگرسیون
همزمان در جدول  3گزارش شده است.

t

p
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متغیر پیشبین

احساس گناه
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( )β =0/13 ،p >0/05بهطور منفی و معنیدار احساس شرم
را پیشبینی میکنند و دلبستگی به همساالن تنها در گروه
دختران ( ) β =0/6،p< 0/01به شکل مثبت و معنیدار
احساس شرم را پیشبینی میکند ،اما در گروه پسران

پیشبین احساس شرم نبود (جدول شماره  .)3همچنین این
دو متغیر پیشبین احساس گناه در هیچیک از دو گروه
جنسیتی نبود.

احساس شرم

متغیر پیشبین

دلبستگی به والدین

β

R2

R
دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

/22

0/16

0/05

0/02

-0/13

-0/05

-1/91

0/03 0/05 -2/11

0/16

-0/12

-2/46

N.S

دلبستگی به همساالن
متغیر پیشبین

پسر

پسر

دختر

0/01 -0/42

احساس گناه
t

β

R2

R

دلبستگی به والدین

t

<P

<P

0/23

0/09

0/05

0/00

0/16

0/04

2/36

0/52

0/01

N.S

0/14

0/08

2/07

1/07

0/04

N.S

دلبستگی به همساالن

بحث و نتیجهگیری
یافته های این پژوهش نشان میدهد در میان تمام
شرکتکنندگان پژوهش ،دلبستگی به والدین و همساالن
پیشبینیکننده احساس شرم و گناه میباشند به اینصورت
که دلبستگی به والدین و همساالن به شکل منفی و
معنیداری احساس شرم را پیشبینی میکنند و دلبستگی به
والدین و همساالن پیشبینیکننده مثبت و معنادار احساس
گناه بودند .در توجیه یافتهها ،بار دیگر ماهیت دو احساس
شرم و گناه را ازنظر میگذرانیم .همانطور که پیشتر گفته
شد ،احساس شرم و گناه هیجاناتی منفیاند که حاصل فرایند
اسناد درونی میباشند .الزمه تجربه این هیجانات ،داشتن

الزم به ذکر است که یافتههای پژوهش در ابتدای امر تأییدی
است بر تمایز دو هیجان شرم و گناه .به این صورت که
دلبستگی که سازهای مثبت است ،احساس شرم را بهصورت
23
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مفهومی از خود و دیگری است ،چراکه این هیجانات خودآگاه
اجتماعی با خودارزیابی فراخوانده میشوند و هر دو در فضای
بین فردی تجربه میشوند ( .)47،1همچنین احساس شرم و
گناه به موقعیتهای متفاوتی مربوط نمیشوند بلکه حاصل
تفسیرهای متفاوت از موقعیت میباشند ( .)1چنانچه فرد،
موقعیت پیشآمده را تهدیدی برای هسته خود ،فرض کند و
احساس نارضایتی از خویش بهعنوان انسانی ناالیق داشته
باشد ،احساس شرم درک میشود و اما اگر تمرکز بر پشیمانی
برای رفتار نادرست باشد ،احساس گناه ظاهر میشود (.)1
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دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر
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جدول .3نتایج رگرسیون همزمان متغیر دلبستگی بر احساس شرم و گناه به تفکیک جنسیت
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در ادامه ذکر این نکته ضروری مینماید که موردپذیرش
واقعشدن در جمع دوستان در نوجوانی امری مطرح تصور
میشود ،و عمده پذیرش در گروه دوستی دختران منوط به
کیفیت جهتگیری قضاوتها پیرامون ظاهر جسمانی است.
برای نوجوانان دختر ،داشتن ظاهری زیبا همانند شخصیتهای
معروف ،یک ایدئال محسوب میشود و اما واقعیت ،تغییرات
حاصل از بلوغ است که ناراحتکننده است و از ایدهآلشان
24

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1396.11.4.1.9

گرایش به نقشهای جنسیتی زنانه با سطوح باالیی از گرایش
به شرم و گناه در ارتباط است ( ،)11باید به این نکته اشاره
کرد که در نوجوانی گروه دوستان ،از اهمیت خاصی برخوردار
است و در این میان ،دختران بیش از پسران به همساالن خود
اعتماد کرده ،نسبت به نیازهای عاطفیشان پاسخگو و پذیرنده
ال اشاره شد ،دختران
میباشند ( )29.31و همانطور که قب ً
نسبت به پسران دلبستگی ایمنتری به همساالن خود دارند
( .)30همچنین ،نوجوانان دختر ،برای پرورش دادن ،اطاعت،
وابستگی عاطفی و مسئولیت توسط اجتماع ،ترغیب میشوند
( .)28در توجیه یافته پژوهش میتوان به این مطلب اشاره
کرد ،ازآنجاییکه گروه همساالن در دوران نوجوانی بهعنوان
منبعی برای هویتیابی و خودشناسی درک میشوند ،قضاوت
گروه دوستان بیتردید در خود-ارزیابیهای نوجوان تأثیر به
سزایی دارد و با در نظر گرفتن این مطلب که احساس شرم نیز
هیجانی وابسته به درک جایگاه فرد توسط دیگران است ،یافته
پژوهش حاضر دور از انتظار نیست.

] [ DOI: 10.52547/rph.11.4.16

منفی و احساس گناه را بهصورت مثبت پیشبینی میکند .در
توجیه این یافته بر اساس محتوای هر دو نوع دلبستگی باید به
این نکته اشاره کرد که در بعد شناختی دلبستگی ،مدلهای
کارکرد درونی درنتیجه تعامالت مکرر با چهرههای دلبستگی،
بازنماییهای ذهنی از خود و دیگران تشکیل میدهند .به این
شکل که کاهش دلبستگی ،زمینهساز بروز تصور منفی نسبت
به خود میگردد ،تصوری که فرد از خود دارد به این صورت
است که خود را فردی بیارزش و عاجز از تأثیرگذاری بر
دیگران درک میکند (آنچه در احساس شرم درک میشود) و
دیگران را نیز بیتوجه ،بیمسئولیت و غیرقابلاعتماد در قبال
نیازهای خود تصور میکند .افراد بهواسطه این مدلهای منفی،
یک جهتگیری درون فکن مبتنی بر خودارزیابیهای منفی
دارند .بهواقع ،این جهتگیری با ارزیابیهای موشکافانه،
غیرواقعی و انتقادی از فضائل ،بزرگنمایی اشتباهات و تالش
برای دستیابی به ایدئال ،همراه است که به احساسات منفی
مرتبط با خود همچون احساس شکست ،احساس شرم و
احساس بیارزش بودن منجر میگردد .در همین راستا نقش
دلبستگی در شکلگیری کیفیت خود-ارزیابیها و ارزیابی
دیگران بهخوبی روشن میشود ،به این معنا که ،کاهش
دلبستگی همراه با افزایش بازنماییهای منفی نسبت به خود
تالش برای دستیابی به ایدئال را با شکست مواجه میکند و
اما با افزایش دلبستگی ،فرد در ارزیابی اشتباهات خود کمتر
بزرگنمایی میکند و با دیدی واقعبینانهتر ،در عوض قضاوت
راجع به هسته خود ،رفتار را مورد ارزیابی قرار میدهد .بهواقع،
همراه با افزایش دلبستگی ،شکلگیری بازنمایی مثبت نسبت
به دیگران ،این نتیجه را در پی دارد که فرد دیگری را نسبت
به خود نگرانتر فرض میکند و از اینکه نزد والدین و
همساالن فرد باارزشی است ،مطمئن میشود ،بنابراین ،همراه
با افزایش خود-ارزشمندی ،فرد نسبت به خود واقعی رضایت
داشته و فاصلهی زیادی بین خود واقعی و آنچه موردقبول
اجتماع و دیگران مهم است ،قائل نمیشود و از احتمال بروز
احساس شرم پس از ارزیابی موقعیتها کاسته میشود ،چراکه
ال گفته شد ،احساس شرم ناشی از درک
همانطور که قب ً
تعارض بین خود واقعی و استاندارهای جامعه ( فرا خود) است
(.)48

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29

مقایسه ضرایب در گروه دختران و پسران در جدول  3نشان
داد که در گروه دختران برخالف یافتههای مدل کلی تفاوتی
مشاهده شد و آن ضریب مثبت از دلبستگی به همساالن به
احساس شرم بود .پیش از توجیه احتمالی این یافته ،به
یافتههایی هماهنگ با یافته پژوهش حاضر اشاره میشود .در
آزمون نقش جنسیت و طرحواره جنسیتی در پاسخ به شرم و
گناه ،پژوه ش ها نشان دادند عالوه بر نقش های جنسیتی
متفاوت(از دختران انتظار بیشتری میرود که قواعد اخالقی را
زیر پا نگذارند) ،دختران و پسران طرحواره های جنسیتی
متفاوتی درباره وضعیت و موقعیت های خاص دارند( .)11به
همین دلیل دختران کمتر از پسران دست به اعمال خالف
اخالقی میزنند و در دختران احساس شرم تعیینگری
بیشتری دارد.

[ DOR: 20.1001.1.20080166.1396.11.4.1.9 ]
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 همچنین. جانب احتیاط رعایت گردد،نتایج به سایر افراد
ازآنجاکه پرسشنامهها خودگزارشی بودند و توسط خود
 احتمال عدم صداقت و یا سوگیری،دانشجویان تکمیل شدند
، لذا بهتر است در پژوهشهای آتی،در گزارشها وجود دارد
 از مصاحبه نیز استفاده،برای اطمینان بیشتر از صحت نتایج
درنهایت مسئله تطابق و تناسب فرهنگی ابزارها یکی از.گردد
 که نتیجهگیری از،عمدهترین محدودیتهای این پژوهش بود
.قطعیتر از یافتهها را با چالش همراه میکند

 این به معنای تعارض میان خود واقعی و.بسیار فاصله دارد
، همراه با تغییرات فیزیکی بلوغ، بهواقع.خود ایدئال است
ارزیابیهایی- خود،خودپنداره جسمانی دچار نوسان میشود
 که بسیار وابسته به،منفی در مورد ظاهر شکل میگیرد
 و در این میان احساسات،قضاوت گروه همساالن است
 که همراه با اسنادهای درونی،ناخوشایندی تجربه میشود
 ازجمله. زمینهساز تجربه احساس شرم میگردند،کلی
 آن بود که نمونه پژوهش از میان،محدودیتهای این پژوهش
دانشجویان انتخاب شده بود؛ بنابراین بهتر است در تعمیم
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