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چکیده

Abstract
This study aimed to investigate the
relations of guilt and shame with mental

یدفلپژویشلح ه لب رس لروابیلاحد سلگن ل

health and religiosity. In doing so, 180

ل.ولشبببب )لببببب لدینببببدار لولسببببالمتلروانلببببباد

university students answered the following

لدارشبجالبب لمقصب سیب ل یب ل۱۸۰بدینمنمبارل

scales: "Guilt

Proneness

پ سخلدادرد ل«مقصب سل مب دگ لاحدب سلگنب لول

Scale", "Interest in Religion", Single-item

ل«مقصببب سیببب ل،»ل«مالقببب لبببب لدیبببن،») شببب

and

Shame

scales of religious orientation", Ryff's
Scales

of

Psychological

Well-being",

ل«مقصب سیب ل،» لدینب

ظ گای ا لجرتگصب

"Subjective Happiness Scale", "General

ل«مقصب سلشب د ل،» لریب

ب ید لروانشن

Satisfaction with Life Scale", and "General

ل،» ل«رهبببب یتلا ل رببببدگ لماببببام،» فبببب مل

Health Questionnaire". Results showed

لی ف ی لرش نلدادل.» «پ سشر م لسالمتلماام

that guilt was associated with positive

احد سلگن لب لپص مبدی لمثببتلروارب لیاب ا ل

.139۴ / 11 / 11 : تاریخ پذیرش مقاله،139۴ / 10 / 19 : تاریخ دریافت مقاله.1
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است،لدرلح و لیب لاحدب سلشب )لبب لپص مبدی ل

psychological outcomes, while shame was

منب لروار لیا یندلاست.لاحدب سلگنب لرابطب ل

associated with negative psychological

هعص لولمثب لب لمالق منبد لبب لدیبنلداشبت،ل

outcomes. Guilt weakly yet positively
correlated with interest in religion, whereas

ح ل رک لروابیلش )لبب لم غص یب لدینب لمنبب ل

religious

باد.لر یجلایبنلپبژویشلا لرم یب لس شب ببادنل

variables were negative. The findings

احد سلگنب لولغص س شب ببادنلشب ل)لحا یبتل

supported the theory of guilt being

م ینند .ل

to

of shame

the relations

adaptive and shame being non-adaptive.

کلیاادواژههااا لاحد ب سلگن ب ،لاحد ب سلش ب )،ل
سالمتلروان،لب ید ،لدین .ل
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مقدمه

احکاس گناه 1و احکاس شرم 2مکموال احکاسات همکان و هممکنایی لقی میشوهدن اما ای
3
مشان4ا ۲۰۰7؛
دو با همه شباهتهاا بیگمان مففاوتاهد ( اهگنی و فیشر ا 1۹۹5؛ اهگنیا اشافویاا و ِ
ریکیا روبینزا و اهگنی5ا )۲۰۰7ن پووهشگران دربااره مبناای ایا فااوتا وافاق هدارهادن در حاال
حاضرا در الصوص فاوت میان احکاس گناه و احکااس شارما دو الگاو وجاود دارد :الگاوی
مایز میان الود و رففارا و الگوی مایز میان عماومی و الصوصای (ساول ا وولافا پنفارا و اینکاکو6ا
)۲۰11ن بر پایه الگوی هدکتا مبنای فاوت احکاس گناه و احکاس شرم در مایز بی الاود و
رففار است (لولی 7ا 1۹71؛ اهگنیا 1۹۹۶؛ اگنی و دیرینا8ا ۲۰۰۲؛ ریکای و روبیناز9ا )۲۰۰۴ن طباق ایا
الگوا احکاس گناه بر رففار فرد مفمرسز است (م سار بدی اه ام دادم)ا در حالی سه احکاس
1. guilt
2. shame
3. Tangney, J. P.; Fischer, K. W
4. Tangney, J. P.; Stuewig, J.; Mashek, D. J
5. Tracy, J. L.; Robins, R. W.; Tangney, J. P
6. Cohen, T. R.; Wolf, S. T.; Panter, A. T.; Insko, C. A
7. Lewis, H. B
8. Tangney, J. P.; Dearing, R. L
9. Tracy, J. L.; Robins, R. W
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شرم بر الود فرد مکطو است (م آدم بدی هکفم)ن ا ای منظارا احکااس گنااه مااهی رخ
میدهد سه فرد اسانادهای دروهایا هاپایادارا و الااص دربااره سانشهاایش داردا ساه ایا باه
احکاسات منفی درباره رففارهای الاصی سه مر کاب شاده اساتا مایاه اماد (لاولی و روبینازا
)۲۰۰۴ن در سوی دیگرا احکاس شرم ماهی روی میدهد سه فرد اسانادهای دروهایا پایادارا و
عام درباره الود داردا سه من ر به احکاسات منفی درباره الود عمومی میشود ( ریکای و روبینازا
)۲۰۰۴ن بر اساس الگوی دوما مبنای فاوت احکاس گناه و احکاس شرم در مایز بی عمومی
و الصوصی استن طبق ای مایزا الطاها یا هاسامیهایی سه در مکرض عماوم صاورت هگیارد
(یکنی الطاهای شدصی و محرماهه) می واهد احکاس گناه را براهگیزدا در حالی سه الطاها یا
هاسامیهایی سه در مکرض عموم رخ دهد احفماال احکاس شرم را فرا میالواهد (سول و همکارانا
)۲۰11ن شواهد ربیا سه مایالت رففاری افرادی را ار یابی میسند سه ربه احکاس شرم یا
گناه دارهدا هشان میدهد احکاس گنااها فکالیاتهاای ساا هده و مبفکراهاه را ار قاا مایدهادا ولای
احکاس شرم افراد را به حالت دفاعی گرفف ا دوریگزینی بی فردیا و ساردی در رواباه مفمایال
میسندن ای پووهشها هشان میدهد احکاس شرم با اهکارا پنهانساردنا یاا فارار ا ماو کیفی ساه
ولید شرم سردها همراه استا ولای احکااس گنااه باا رففارهاای جبراهای ماهناد اعفارا ا پاو ا و
بیاثرسردن پیامدهای آن رففار مطابقت دارد ( اهگنیا 1۹۹۳؛ اهگنی و همکارانا )۲۰۰7ن
دسفه دیگر ا پووهشها در مینه رففارهاای اجفمااعی و ساا گاری بای فاردیا حااسی ا
ای است سه احکاس گناها موجب افزایش همدلی میشودا ولی احکاس شارم واهاایی افاراد
را در شکلدهی روابه همدالهه دریب میسند (هاوللا وروسکیا و بورو1ا )۲۰1۲ن ایا پاووهشهاا
هشان میدهد سکاهی سه مایل به احکاس گناه دارهد باه طاور ماداوم ا دااب دیادگاه 2و وجاه
همدالهه 3دارهدن در مقابلا مایل به احکااس شارم باا همادلی رابطاه منفای دارد و باا مرساز
الودمحوراهه بر درماهدگی الودا همبکفگی مثبت دارد ( ااهگنی و دیرینااا ۲۰۰۲؛ ااهگنی و همکاارانا
ِ
)۲۰۰7ن موردپووهیهای بالینی هشان میدهد مراجکاان دارای احکااس شارم غالباا رففارهاای
1. Howell, A. J.; Turowski, J. B.; Buro, K
2. Perspective-Taking
3. Empathic Concern
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پرالاشگراهه و الصماهه در ا اق درمان ا الود برو میدهندن همدنی ا حقیقات گکفرده دیگر
در مام سطو سنی هشان داد افرادی سه مایالت شرماهه دارهد الشم و الصومت بیشافری را
ربه میسنند و مایل به سر هش عواملی دارهد ساه ورای شادصا موجاب بادبدفی او شاده
است ( اهگنی و دیریناا ۲۰۰۲؛ اهگنی و همکارانا )۲۰۰7ن
ادبیات بالینی و حقیقات ربی در ای الصوص یندست هکفند سه افرادی سه احکاس
شاارم درباااره الااود را یاااد ربااه ماایسننااد در براباار گکاافرهای ا مشااکالت روانشااناالفی
آسیبپذیر رهدن دو دهه پووهش در باره شرم هشان میدهاد احکااس شارم باا هشااهگان رواهای
مفکددی همبکفه استن دامنه ای هشااهگان ا حرمات الاود پاایی

(دیرینااا اشافویاا و ااهگنیا

)۲۰۰5ا افکااردگیا و اضااطرا ااا االاافالل در الااوردنا االاافالل اساافرس پ ا

ا ضااربها و

اهدیشهور ی درباره الودسشی را در بر میگیرد ( ااهگنی و همکاارانا )۲۰۰7ن اماا پاووهشهاا دربااره
رابطه احکاس گناه و هشاهگان رواهیا هفایم مففاو ی به دست داده استن با اینکه طبق دیادگاه
سنفیا احکاس گناه هقشی مهم در هشااهگان روانشاناالفی داردا یاففاههاای ربای در ایا
الصوص مبهم استن
برالی ا پووهشگران (ماهند :ماهند اهگنی و همکاارانا  )۲۰۰7مکفقدهد پووهشهایی ساه احکااس
شناالفی همکو باا
گناه و شرم را در هم آمیدفهاهد و بی آهها فاو ی هگذاشفهاهد هشاهگان روان
ِ
احکاس شرم را به احکاس گناه هکبت دادهاهدن اما پووهشگراهی سه باه لحااظ مفهاومی بای

احکاس گناه و شرم فکین الل شدهاهدا هفایم مففاو ی گرففهاهدن ای دسافه ا پاووهشهااا
احکاس گناه را با هشااهگان روانشاناالفی همکاو هکردهاد و آن راا در ماام طیافهاای سانی
هامر به با افزایش افکردگیا اضطرا ا و حرمت الود پاایی

وصایف سردهاد ( ااهگنی و دیرینااا

۲۰۰۲؛ اهگنی و همکارانا )۲۰۰7ن دسفه دیگری ا پووهشهاا سه رابطه بی احکاس گناه و شرم را
با رففارهای الطرپذیر و غیر اهوهی بررسی سردهاهد به ای هفی ه رسایدهد ساه احکااس گنااه باا
بزهکاری و رففارهای ضد اجفماعی و الطرپذیر رابطاه مککاوس دارد ( ااهگنی و همکاارانا )۲۰۰7ن

همدنی ا به احفمال سمفری محکومیتا با داشفهشدنا هاداهیشادنا ساوء مصار ماواد و
الکل را ربه سردهد (دیرینا و همکاارانا ۲۰۰5؛ ااهگنی و همکاارانا )۲۰۰7ن اماا الگاوی هفاایم بارای
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احکاس شرم مففاوت بودن هفایم هشان داد سه احکاس شرم درت با دارهدگی سمی هکابت باه
احکاس گناه داردن ای پووهشهاا هشاان داد احکااس شارم باا صاد اه اامدادن رففارهاای
غیر اهوهیا رففارهای الطرهاک راهندگی و شرو ودهنگام مصار دارو و الکال رابطاه مثبات
دارد ( اهگنی و همکارانا )۲۰۰7ن

در سنار پووهشهای گکفرده درباره دگوهگی رابطه میان احکاس گناه و شرم و مسلفههای
سالمت روانا دسفه دیگری ا هظریهها و پووهشها رابطه میان احکااس گنااه و دیناداری را
بررسی سردهاهدن هظریههای مربوط به رابطه احکاس گناه و دی را می وان در سه دسفه جاای
داد :دسفه اولا پووهشگران و هظریهپردا اهی سه هگاهشاان باه احکااس گنااه مطلقاا مرضای
است و دون دی را موجب پدیادایی احکااس گنااه مایداهنادا آن را یکای ا عوامال پدیادایی
روانره

ااوری ماایشاامرهد (الاای 1ا 1۹۶1؛ گاارا  2و لااد3ا 1۹71؛ ِیاال4ا 1۹75؛ اساافوهز5ا 1۹۸۰ا بااه هقاال ا

وا کا 6ا هااود7ا فاساافر8ا و ماااری

9ا 1۹۸۸؛ اینااو و10ا ساراهکاای11ا و سااالرک12ا )۲۰1۲ن گااروه دوما سکاااهی

هکفند سه احکاس گناه و شرم را مطلقا مرضی همیداهندا بلکه سا شیبودن یا هاسا شیبودن
آن را به هو فکایر در دااردو ایادلولوتین الااص مایداهنادن بناابرای ا ممکا اسات ایا
هی اهات در داردو ایدلولوتین الاصی سودمند لقی شوهد و در داردوبی دیگار باه صاورت
هی اها ی سا

هایاففه فکیر شوهد (اس یلکا و همکارانا )۴۸۳ :1۳۹1ن دسفه سوم سکااهی هکافند

ساه باا جاادا سردن احکااس گنااه ا احکاااس شارما احکاااس گنااه را باا سااا
روانشناالفی مر به میداهند و احکاس شرم را با سا
میسنندن بنابرای

یااففگیهااای

هایاففگی روانشناالفی همکاو فکایر

ا طبق هگاه سکاهی (آل ورت و راسا 1۹۶7ا باه هقال ا اسا یلکا و همکاارانا 1۳۹۰؛ هیالا

 )1۹۹۹سه دینداری را به دو هو دروهی (بالیاهه و سا

یاففه) و بیروهی (هابالغ و سا

هایاففاه)

7. Hood

1. Ellis

8. Foster

2. Graff

9. Morris

3. Ladd

10. Inozu

4. Hjelle

11. Karanci

5. Stones

12. Clark

6. Watson
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قکیم میسنندا باید احکاس گناه با دینداری دروهی و احکاس شرم با دینداری بیروهی رابطاه
داشفه باشدن
با وجه به روابطی سه احکاس گناه و شرم با اهوا دینداری و سالمت رواهی دارهد و با در هظر گارفف
فاوتهای ای دو در مینه دیناداری و ساالمت رواهایا پاووهش حاضار باه بررسای و مقایکاه رواباه
احکاس شرم و احکاس گناه با دینداری و گکفره مفنوعی ا مفییرهای سالمت رواهی میپردا دن
روش

جامکه آماری ای پووهش داهش ویان داهشگاههای هران و مفید در سال حصایلی  1۳۹۲ا
 1۳۹۳بودهدن  1۸۰داهشا و (شاامل  ۴۳ن و  1۳7مارد) باا رو

هموهاهگیاری غیر صاادفیا

اهفدا و دعوت به شرست در پووهش شدهدن میاهگی سنی شرستسننادگان ۹۴ف ۲۲ساال باا
دامنه  1۸ا  ۳۶بودن ابزارهای پووهش عبارت بود ا :
مقیاس آمادگی احساس گناه و شرم؛ سول و همکاران ( )۲۰11مقیاسی  1۶گویاهای را بارای
آ مودن رگههای هی اهی (یکنی آمادگی احکاس گناه و شرم) و هاه حالاتهاای هی ااهی (یکنای
احکاااس گناااه و شاارم لحظااهای) طراحاای سردهاادن ایا مقیاااس سااناریومحور اساات سااه در آن
پاسخدهندگان سناریوهایی را سه احفماال در هدگی رو مره باا آههاا مواجاه شادهاهاد مایالواهناد و
واسنشهای الاود باه آن مو کیاتهاا را مایسان ندن مااهی ساه پاساخدهنادگان هار ساناریو را
میالواهند ا آهها الواسفه میشود الودشان را در آن مو کیات صاور سنناد و مشادص سنناد ساه
احفماال در آن مو کیت ده واسنشی هشاان مایدادهادن ایا پرساشهاماه دو الاردهمقیااس بارای
آمادگی احکاس گناه و دو الردهمقیااس بارای آماادگی احکااس شارم داردن الاردهمقیااسهاای
آمادگی احکاس گناه ار یابیهای منفی رففار و پاساخهاای جبراهای باه الطاهاا یاا هاساامیهاای
الصوصاای را ماایساان دن دو الااردهمقیاااس آمااادگی احکاااس شاارم الودار یااابیهااای منفاای و
پاسخهای سناره گیری را به الطاها یا هاسامیهای در مکرض عموم میآ مایدن گویههاای ار یاابی
منفی رففار در احکاس گناه احکاس باد دربااره دگاوهگی عملکارد را وصایف مایسناد (ماثالا
«احکاس میسنید شیوه عمل شما یسفآور بود»)ن گویههای جبران در احکاس گنااه ماایالت
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سنشی (مثالا رففار یا مقاصد رففاری) را با مرسز بر اصال یا جبران الطا وصیف میسند (ماثالا
«شما ال

الواهید سرد در ار بااط باا دوسافان الاود باامالحظاه ار عمال سنیاد»)ن گویاههاای

الودار یابی منفای در احکااس شارما احکااس باد دربااره الود اان را وصایف مایسناد (ماثالا
«احکاس میسنید سه آدم بدی هکفید»)ن گویههای سنارهگیری احکاس شرم مایالت سنشی را
با مرسز بر پنهانشدن یاا سناارهگیاریساردن ا عماوم رسایم مایسناد (ماثالا « اا ماان رفاف
میهمانها ا آهها دوری میگزینید»)ن هکده فارسی ای مقیاس هدکفی بار برای اه ام پووهش
حاضر طی روهد اسفاهدارد رجمه و رجمه برگردان هیه شدن آلفای سروهبااخ ایا مقیااس بااالی
۶۰فن گزار شده است (سول و همکارانا )۲۰1۲ن در پووهش حاضر هیز آلفای سروهبااخ ماام
الردهمقیاسهای ای مقیاس باالی ۶۰ف ۰شاده اساتن همدنای ا ضاریب اعفباار اسا یرم ا
براون 7۹ف ۰و ضریب دوهیمهسا ی گا م هیز 7۹ف ۰شده استن
عالقه به دین؛ برای سن ش دینداری شرستسنندگان ا مقیاسی نگویهای اسففاده شادن
شرستسنندگان میزان عال همندی الودشان را به دی با پاسخ به ین گویه مشادص سردهاد:
«ده اهدا ه به دی عال ه دارید؟»ن آهها در مقیاسی دهدرجهای ا صفر (اصال عال ه هدارم) ا ۹
(بکیار عال همندم) پاساخ مایدهنادن روایای ایا مقیااس سو ااه بارای سان ش دیناداری در
پووهشهای مدفلف ییید شده است (آ اباباییا )1۳۹1ن
مقیاسهای تکگویهای جهتگیری دینتی؛ ا مقیااسهاای انگویاهای بارای سان ش
جهااتگیاری دینای اساففاده شاادن ایا گویااههااا سااه هااو اهگیاز

در رویآوردن بااه دیا را

میسن ند :دروهیا بروهی فردیا و بروهی اجفماعین ای مقیاسهای سو اها به عنوان ابازاری
مکفبر برای سن ش اهگیز

دینی در گروههای مدفلف دینی شامل مکلماهانا مکایحیان و

بوداییان اسففاده شده است و با مقیاسهای بلند ر جهتگیری دینی رابطه وی داشفه استن
همبکفگی ای مقیاس با مقیاس هگر مکلماهان باه دیا  1بادی شار اسات :بکاد دروهای
7۲ف۰ا بکد بروهی فردی ۶۰ف۰ا و بکد بروهی اجفماعی ۲۲ف۰ن همدنای باا مقیااس دیناداری
1. Muslim Attitudes toward Religion
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ربهای 1ا ای رار است :بکد دروهی ۶۸ف۰ا بکد بروهی فردی ۶۰ف۰ا و بکد بروهی اجفمااعی
۲۰ف( ۰د ا رباهیا وا کونا و آ اباباییا ۲۰1۳؛ آ ابابالیا )۲۰1۳ن

مقیاسهای بهزیستی روانشناختی ریف؛ ریف ( )1۹۸۹ای ابزار را در سال  1۹۸۰طراحی
سردن فرم اصلی آن  1۲۰گویه داردا ولی در بررسیهای بکدی فرمهای سو اه ر ۸۴ا  5۴و 1۸
گویهای هیز پیشنهاد شد (ریف و سیزا )1۹۹5ن در ای پووهش فرم ه دهگویهای آن به سار رفتن
مقیاسهای به یکفی روانشناالفی دارای شش الردهمقیاس پذیر الاودا رابطاه مثبات باا
دیگرانا الودمدفاریا هدگی هدفمندا رشد شدصیا و کله بر محیه استن هماره بیشافر
بیاهگر بهزیکفی روانشناالفی بهفر استن بررسای بیااهی و همکااران ( )1۳۸7حااسی ا روایای و
اعفبار هکده فارسی ای مقیاس استن در پووهش آهها آلفای سروهباخ مقیاس برابر باا ۸۲فن و
آلفای الردهمقیاسهای آن ا 7۰ف ۰ا 7۸ف ۰بودن همبکفگی مثبت آن باا مقیااس رضاایت ا
هدگیا پرسشهامه شادی آسکفوردا و پرسشهامه عزت هفا

رو هبارگ هیاز حکایات ا روایای

همگرای آن داشتن شرستسنندگان به ای پرسشهامه در ین مقیااس پانمدرجاهای لیکارت
پاسخ میدهندن
مقیاس شادی فاعلی؛ ای مقیاس دهارگویهایا ساالفه لیبومرسکي و ل ر ( )1۹۹۹استن دو
گویه هدکت آن ا پاسخدهنده مایالواهاد شاادی الاود را باه ر یاب باه صاورت مکافقل و در
مقایکه با همفایاهش درجهبندی سندن گویههای سه و دهاار باه ر یاب افاراد شااد و غمگای را
وصیف میسند و ا پاسخدهنده میپرسد ای اوصا دقدر در باره او درستاهدن آلفای سروهباخ
مقیاس ا 7۹ف ۰ا ۹۴ف ۰گزار شده استن ای مقیاس با مقیاسهای عینای شاادی ماهناد
گزار همکاالن همبکفه است و همبکفگی اهدسی با جامکهپکندی داردن ا ای رو اسات ساه
پووهشگران ای مقیاس را به سار میبرهدن هکده فارسی مقیاس در هموهاههاای داهشا ویی و
غیرداهش ویی اجرا و اعفبار یابی شدن آلفای سروهباخ هکده فارسی برابر با 7۶ف ۰و همبکافگی
آن با مقیاس رضایت ا هدگی ا ۴۳ف ۰ا ۴7ف ۰بود (آ ابابایی و همکاارانا )1۳۸۸ن شرستسننادگان
به ای پرسشهامه در ین مقیاس دهدرجهای لیکرت پاسخ میدهندن
1. Muslim Experiential Religiousness
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رضایت از زندگی عمومی؛ برای سن ش رضایت ا هدگی ا ین گویه اساففاده شادن ایا
گویه ا شرستسنندگان میالواهد میزان رضایفشان را ا هدگی مشدص سنند (باه طاور سلای
ده اهدا ه ا هدگی اان راضای هکافید؟)ن ایا مقیااس انگویاهای باه اهادا ه مقیااسهاای
دندگویهای روا و دارای اعفبار استا در گذر ماان قریباا پایادار اسات و باه یییارات هادگیا
حکاس (یايا )۲۰۰7ن شرستسنندگان با مقیاسی دهدرجهای ا صفر (بکیار هاراضی) ا ( ۹بکایار
راضی) به ای گویه پاسخ دادهدن
پرسشنامه سالمت عمومی (گلدبرگ و هیلر :)۱۹۷۹ ،ای ابزار هوعی سایاهه غرباالگری ۲۸

،
مادهای مبفنی بر الودگزار دهی است سه هاد اصالی آن ماایز بیمااری رواهای و ساالمت
رواهیا و هه شدیص هوعی االفالل رواهی الاصا استن ایا سایاهها دهاار یرمقیااس دارد:
هشاهههای بدهیا اضطرا ا افکردگیا و هارساسنشوری اجفماعین هر یرمقیاس هفات ،
مااده
دارد سه بر پایه مقیاس لیکرت نظیم شاده اساتن هماره بیشافر در ایا مقیااس هشااندهناده
هشاهههای مرضی بیشفر و به بیان دیگر سالمت عمومی سمفار اساتن اعفباار ایا سایاهه در
پووهش پاشاا صفر اده و مشاک ( )1۳۸۶با بهرهگیری ا ضریب همکاهی دروهی برابر با ۹5فن و
روایی آن ا طریق همبکفگی با فهرست دیدهظرشده هشااهههاای مرضای مطلاو گازار
شده استن
یافتهها

ضرایب همبکفگی احکاس گناه و احکاس شرم با مفییرهاای پاووهش در جادول یان آماده
استن همانگوهه سه مشاهده میشودا احکااس گنااه و شارم رابطاه مفماایزی باا مفییرهاای
دینداری و سالمت روان دارهدن دو الردهمقیاس احکاس گناه با مفییرهاای کاله بار محایها
رشد شدصیا و رابطه مثبت با دیگران در مقیاس بهزیکفی روانشناالفی رابطه مثبت دارهدا و
مفییر هدگی هدفمند فقه با الردهمقیاس جبران در احکااس گنااه رابطاه مثبات داردن اماا دو
مفییاار الودمدفاااری و پااذیر الااود در مقیاااس بااه یکاافی روانشااناالفی هاایچ رابطااهای بااا
الااردهمقیاااسهااای احکاااس گناااه هشااان هدادهاادن همدناای ا هاایچ رابطااه مکناااداری میااان
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الردهمقیاسهای احکاس گناه و شاادی و رضاایت ا هادگی بر ارار هشادن ا میاان هشااهگان
سالمت عمومی هیز هیچسدام با الردهمقیاس ار یابی منفی رففاار احکااس گنااه رابطاه بر ارار
هکردهدا اما در ای میان هشاهگان بدهی و افکردگی با الاردهمقیااس جباران در احکااس گنااه
رابطه مثبت بر رار سردهدن در ضم ا مفییر عال ه به دی با الردهمقیاس ار یابی منفی رففار در
احکاس گناه رابطه مثبت بر رار سردا و ا میان اهوا دینداریا دینداری دروهی با الردهمقیاس
ار یابی منفی رففار در احکاس گناه رابطه مثبت بر رار سرد و میان دینداری بروهی فردی با هر
دو مقیاس احکاس گناه هیز رابطه مثبت بر رار شدن
در سوی دیگرا الردهمقیاس سنارهگیری در احکاس شرم باا مفییرهاای کاله بار محایها
هدگی هدفمندا و هر دو الردهمقیااس احکااس شارم باا پاذیر الاود در مقیااس باه یکافی
روانشناالفی رابطه منفی داردن همدنی ا الردهمقیاس سنارهگیاری احکااس شارم باا شاادی
رابطه منفی دارد؛ و ا میان یرمقیاسهای سالمت عمومیا فقه اضطرا و االافالل الاوا
واهکت رابطه منفی با الردهمقیاس سنارهگیری در احکاس شرم بر رار سندن همدنای ا الارده
مقیاس الودار یابی منفی احکاس شرم با عال ه به دی ا دینداری دروهی و هیز دینداری بروهی
فردی رابطه مثبت هشان دادن
جدول  .۱ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
شرم

گناه
ارزیابی منفی رفتار

جبران

خودارزیابی منفی

کنارهگیری

(آلفا=7۴ف)۰

(آلفا=۶۴ف)۰

(آلفا= )71

(آلفا= ۴۲ف)۰

الودمدفاری

۰1ف۰

۰7ف۰

1۳ف-۰

۰1ف۰

کله بر محیه

۲۳ف۰

۲7ف۰

۰۹ف۰

رشد شدصی

۳5ف۰

۴۲ف۰

رابطه مثبت با دیگران

۲۲ف۰
1۳ف۰

17ف۰

۲۲ف۰
1۰ف۰

15ف-۰
۰۲ف-۰
1۳ف-۰

پذیر الود

۰۶ف۰
۰۹ف۰

1۹ف۰
۰۸ف۰
۰۶ف۰

۰۴ف۰

۲1ف-۰

*15ف-۰
۰۴ف-۰

۲۰ف-۰
۰۶ف-۰

هدگی هدفمند
رضایت ا هدگی

1۶۹

 /سال اول  /شماره اول /زمستان ۹۴

170
شادی

۰5ف۰

۰1ف-۰

1۲ف-۰

۲۲ف-۰

هشاهگان بدهی

1۲ف۰

1۹ف۰
1۰ف۰
۰۶ف۰

۰1ف۰

1۰ف-۰

۰۸ف-۰
۰1ف-۰
۰۲ف۰

1۸ف-۰
1۴ف-۰
1۳ف-۰

۰1ف-۰

17ف-۰
1۳ف-۰
1۳ف-۰
۰1ف-۰
۰1ف-۰

هارساسنشوری اجفماعی

۰5ف۰
۰7ف۰
1۴ف۰

همره سل سالمت عمومی

1۲ف۰

عال ه به دی

**۲5ف۰
*17ف۰
**۲۴ف۰
۰۳ف-۰

اضطرا و االفالل الوا
افکردگی

دینداری دروهی
دینداری بروهی فردی
دینداری بروهی اجفماعی

1۸ف۰
17ف۰
۰۸ف۰
۰۸ف۰
*1۸ف۰
۰7ف-۰

*1۹ف۰
*15ف۰
**۲۴ف۰
۰1ف-۰

۰5فp<۰

۰1فp<۰

در بیشفر پووهشهاا احکاس گناه و شرما هر دو به گوهه مثبت با آسیبشناسی رواهی و مشاکالت
بی فردی رابطه دارهدا دراسه ای دو هی ان بکایار در هام نیاده عمال مایسننادن باه همای علاتا
پووهشگران غالبا همبکفگیهای پاارهای 1احکااس گنااه و شارم را بررسای مایسنناد (رو ا سااریگ ا

بوهوسا تاسو ا بروکا لیپا )۲۰۰7ن جدول  ۲ضرایب همبکفگی پارهای احکاس گناه و شارم را باا ساایر
مفییرهای پووهش هشان میدهدن
جدول  .۲ضرایب همبستگی پارهای متغیرهای پژوهش
گناه (با کنترل شرم)

شرم (با کنترل گناه)

ارزیابی منفی رفتار

جبران

خودارزیابی منفی

کنارهگیری

الودمدفاری

*1۸ف۰

۲۰ف۰

۲۲*ف-۰

۰۴ف-۰

کله بر محیه

*1۹ف۰

۲۹ف۰

1۴ف-۰

۲7ف-۰

رشد شدصی

۲1ف۰

۴۲ف۰

۰5ف-۰

1۹ف-۰

رابطه مثبت با دیگران

۲۶ف۰
1۶ف۰

۲۰ف۰
۲۰ف۰

1۸ف-۰
۰5ف-۰

۲۴ف-۰
۲7ف-۰

پذیر الود

*۲5ف۰

۳1ف۰

۳۲ف-۰

۲۳ف-۰

هدگی هدفمند

1. partial correlations

17۰

رابطه احساس گناه و شرم با دینداری و سالمت روان

171

رضایت ا هدگی

1۸ف۰

1۶ف۰

1۴ف-۰

۰۸ف-۰

شادی

1۸ف۰
1۳ف۰

۰۹ف۰
**۳۰ف۰

*۲۴ف-۰
1۲ف-۰

۲۳ف-۰
۲1ف-۰

15ف۰
۰۶ف۰

*۲5ف۰
1۰ف۰

*۲۰ف-۰
1۲ف-۰

۲۳ف-۰
17ف-۰

1۶ف۰

۲5ف۰

1۰ف-۰

1۹ف-۰

1۶ف۰

*۲۸ف۰
۰۳ف۰

1۶ف-۰

۲۴ف-۰

۰1ف۰

۲1ف-۰

۰۳ف۰
۰۹ف۰
۰۹ف-۰

۰1ف۰
۰۴ف۰
۰۶ف۰

1۶ف-۰
۰۶ف-۰
۰1ف۰

هشاهگان بدهی
اضطرا و االفالل الوا
هارساسنشوری اجفماعی
افکردگی
همره سل سالمت عمومی
عال ه به دی
دینداری دروهی
دینداری بروهی فردی
دینداری بروهی اجفماعی

1۸ف۰
11ف۰
1۳ف۰
۰7ف-۰

۰1فp<۰

هفایم همبکافگی پاارهای هشاان داد پا

۰5فp<۰

ا سنفارل احکااس شارما هار دو الاردهمقیااس

احکاس گناه با ماام مفییرهاای باه یکافی روانشاناالفی (باه جاز رابطاه هادگی هدفمناد باا
الردهمقیاس ار یابی منفی رففار) رابطه مثبت دارهدن همدنی ا پووهش حاضر هشان داد پا
ا سنفرل احکاس گناها دستسم یکی ا الردهمقیاسهای احکاس شارم باا ماام مفییرهاای
به یکفی روانشناالفی رابطه منفی دارهد؛ و همدنای الاردهمقیااس ار یاابی منفای احکااس
گناها هم باا رضاایت ا هادگی رابطاه مثبات دارد و هام باا شاادی؛ و در طار دیگارا هار دو
الردهمقیاس احکاس شرم با مفییر شادی رابطه منفی بر رار سردن هیز رابطه همره سل ساالمت
عمومی با الردهمقیاس جبران احکاس گناه مثبت و با الردهمقیاس سنارهگیری احکاس شارم
رابطه منفی بر رار سردن همدنی ا پ

ا سنفرل احکاس گناها رابطه مثبت احکااس شارم باا

عال ه به دی و دینداری دروهی ا بی رفتن
بحث و نتیجهگیری

پووهش حاضر در پی بررسی رابطه میان احکاس گناه و شرم با سالمت رواهی و دینداری باودن
هفایم ای

مطالکه همکو با پاووهشهاای گذشافه ( ااهگنی و فیشارا 1۹۹5؛ ااهگنی و همکاارانا ۲۰۰7؛
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ریکی و همکاران  )۲۰۰7ا ای فرضیه سه احکاس گناه و شرم دو هی ان مفمایز هکفند حمایات
سردن هیزا هفایم پووهش حاضر همکو با پووهشهای

بلی ( اهگنیا 1۹۹۳؛ اهگنی و همکارانا ۲۰۰7ا

هاولل و همکارانا ۲۰1۲؛ اهگنی و دیریناا ۲۰۰۲؛ دیرینا و همکارانا  )۲۰۰5سا
گناه و سا

یاففهباودن احکااس

هایاففگی احکاس شرم را ییید سرد؛ درا سه الگاوی رابطاه میاان احکااس گنااه و

مفییرهای سالمت روان و دینداری مففاوت ا الگوی رابطه میان احکااس شارم و مفییرهاای
دینداری و سالمت روان بودن احکاس گناه با مفییرهای مثبفی ماهناد کاله بار محایها رشاد
شدصیا و رابطه مثبت با دیگران و هدگی هدفمند در مقیاس به یکافی روانشاناالفی رابطاه
مثبت داشتن در سوی دیگرا الردهمقیاس سنارهگیری در احکاس شرم با مفییرهای کله بار
محیها هادگی هدفمنادا و هار دو الاردهمقیااس احکااس شارم باا پاذیر الاود در مقیااس
به یکفی روانشناالفی رابطه منفی داشتن رابطه احکاس گناه باا مفییرهاای مثبات ساالمت
رواهیا هنگام سنفرل احکاس شرم (ا طریق اجرای همبکفگی پارهای) بیشفر شدا به گوههای
سه هر دو الردهمقیاس احکاس گناه با مام مفییرهای به یکفی روانشناالفی (به جاز هادگی
هدفمند با الردهمقیاس ار یابی منفی رففار) رابطاه مثبات بر ارار ساردا و همدنای ا در طار
دیگرا پ

ا سنفرل احکاس گناها دستسم یکی ا الردهمقیاسهای احکاس شارم باا ماام

مفییرهای به یکفی روانشناالفی رابطه منفی هشان دادهدن همدنی ا پ

ا سنفرل احکااس

شرما الردهمقیاس ار یابی منفی احکاس گناها هم با رضایت ا هدگی رابطه مثبت بر رار سارد
و هم با شادی؛ و در طر دیگرا هر دو الردهمقیاس احکاس شارما پا

ا سنفارل احکااس

گناها با مفییر شادی رابطه منفی بر رار سردن
یاففههای پووهش افزون بر حمایت ا فرضایه فااوت احکااس گنااه و شارما گویاای ایا
مطلب هیز هکات ساه الاود ایا دو احکااس بکایه هیکافندن ماثال یان الاردهمقیااس شارم
بهصراحت با سالمت رواهی رابطه منفی دارد؛ در حاالی ساه رابطاه الاردهمقیااس دیگار دنای
هیکتن یاففههای پووهش در حمایت ا هظریه سا شیبودن گناه و هاسا شیبودن شارم فکایر
میشودن البفه سا شای و هاسا شایباودن احکااس گنااه و شارم مطلاق هیکاتن احفماال دارد

17۲

رابطه احساس گناه و شرم با دینداری و سالمت روان

173

احکاس گناه با ساالمت رواهای رابطاه هداشافه باشاد اماا ممکا اسات احکااس گنااه فارد را
براهگیزاهد ا هدگی بهفری برای الود به هم بزهد و ا ای رو به رشد شدصیا بهبود روابطش با
دیگران و کله بر محیه میاه امدن لذا ممک است با بهبود هدگی سط افکردگی فارد هیاز
ساهش یابدن
همدنی ا یاففههای مربوط به رابطه احکاس گنااه و شارم باا دیناداری هیاز در الاور وجاه
استن رابطه مثبت دینداری با احکاس گناه و رابطه منفی آن با احکاس شرم گویای هادرسافی
سد سکاهی است سه میگویند مناسن اعفرا باه گنااه و وباها ساه در دیا وجاود داردا ا
طریق زریق احکاس شرم (= احکاس گناه هاسالم) و بایار شایا مدار ساالمت هی ااهی
دینداران است و موجب ساهش عزت هفا

در افاراد دینادار مایشاود (باه هقال ا وا کا ا )1۹۸۸ن

یثیرات احکاس گناه بر رففارهای جامکهپکند و ار قای روابها در با بینی مفنای ساه بامیکافرا
اسفیل ول1ا و هیفر ون1۹۹۴( 2ا به هقل ا

احکاس گناها افراد را برای ال

گیر و بامیکفرا  )۲۰۰5اه ام دادهاهد به ثبت رسایده اساتن

در احیا و حفاظ رواباه برمایاهگیزاهاد؛ اال هاایی ماهناد

برطر سردن اشفباها ی سه مر کب شدهاهدا مکذرتالواهی ا افرادی سه به آهها آسیب دهاهدا
و ال

برای پیشگیری ا ار کا دوباره آن اشفباهاتن

اسففاده ا هموهه داهش وییا هموههگیری غیر صادفیا و اساففاده ا مقیااسهاای گازار
شدصی محدودیتهای پووهش حاضرهدن پیشنهاد میشود پووهشهای آیندها جواماع دیگار
همداون جامکاه عمااومی و بیمااران و هیااز مطالکاات بااا سنفارل مفییرهااای جمکیاتشااناالفی
همدون جنکیتا و سط حصیالت را محل وجه رار دهندن پووهشهای آینده می واهد به
مطالکه هقش احکاس گناه و شرم در رابطه با سایر مفییرهای مر به با دی و سالمت رواهای و
هیز اسففاده ا مدلهای آماری دیگرا همدون مدلیابی ساالفاریا به منظور بررسی همزماان
مفییرهای وابکفه دینداری و سالمت روانا ب ردا دن
1. Stillwell
2. Heatherton
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