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ولشبببب (لببببب لدینببببدار لولسببببالمتلروانلببببباد.ل

یب  ل یب لالبب لمقصب سدارشبجل۱۸۰منمبارلبدین

مقصب سل مب دگ لاحدب سلگنب  لول»پ سخلدادرد ل

یببب  لمقصببب س»،ل«مالقببب لبببب لدیبببن»،ل«شببب (

یب  لمقصب س»،ل«گصب  لدینب ا لجرتگای ظ 

مقصب سلشب د ل»،ل«شن    لریب  ید  لروانب 

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

ی لرش نلدادلی ف  «.لر م لسالمتلماام پ سش»

پص مبدی  لمثببتلروارب لیاب ا للاحد سلگن  لب 

Abstract  

This study aimed to investigate the 

relations of guilt and shame with mental 

health and religiosity. In doing so, 180 

university students answered the following 

scales: "Guilt and Shame Proneness 

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

scales of religious orientation", Ryff's 

Scales of Psychological Well-being", 

"Subjective Happiness Scale", "General 

Satisfaction with Life Scale", and "General 

Health Questionnaire". Results showed 

that guilt was associated with positive 
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است،لدرلح و لیب لاحدب سلشب (لبب لپص مبدی  ل

منب لروار لیا یندلاست.لاحدب سلگنب  لرابطب ل

منبد لبب لدیبنلداشبت،لهعص لولمثب  لب لمالق 

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

ببادنلباد.لر  یجلایبنلپبژویشلا لرم یب لس  شب 

(لحا یبتلببادنلشب لاحد سلگنب  لولغص س  شب 

لینند.م 

 لاحدبب سلگنبب  ،لاحدبب سلشبب (،لهاااکلیاادواژه
ل ید  ،لدین.سالمتلروان،لب 

psychological outcomes, while shame was 

associated with negative psychological 

outcomes. Guilt weakly yet positively 

correlated with interest in religion, whereas 

the relations of shame to religious 

variables were negative. The findings 

supported the theory of guilt being 

adaptive and shame being non-adaptive. 

Keywords: guilt, shame, mental health, 

well-being, religion 

 مقدمه

ای   شوهدن اما لقی می ییمکنامکموال  احکاسات همکان و هم 2و احکاس شرم 1احکاس گناه
؛ ۲۰۰7ا 4؛  اهگنیا اشافویاا و مِشان51۹۹ا 3 اهگنی و فیشر) اهدمففاوتگمان هاا بیشباهت هدو با هم

در حاال  دارهادنمبناای ایا   فااوتا  وافاق هدربااره پووهشگران  ن(۲۰۰7ا 5 ریکیا روبینزا و  اهگنی
گاوی میان احکاس گناه و احکااس شارما دو الگاو وجاود دارد: ال حاضرا در الصوص  فاوت

ا 6)ساول ا وولافا پنفارا و اینکاکوو الگوی  مایز میان عماومی و الصوصای   مایز میان الود و رففارا

هدکتا مبنای  فاوت احکاس گناه و احکاس شرم در  مایز بی  الاود و  ه الگوییبر پا (ن۲۰11
طباق ایا  ن (۴۲۰۰ا 9 ریکای و روبیناز ؛۲۰۰۲ا 8؛  اگنی و دیرینا۶1۹۹؛  اهگنیا 1۹71ا 7)لولی رففار است 

سه احکاس  الگوا احکاس گناه بر رففار فرد مفمرسز است )م  سار بدی اه ام دادم(ا در حالی
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شرم بر الود فرد مکطو  است )م  آدم بدی هکفم(ن ا  ای  منظارا احکااس گنااه  مااهی رخ 
داردا ساه ایا  باه  هاایشسانشسه فرد اسانادهای دروهایا هاپایادارا و الااص دربااره  دهدمی

)لاولی  و روبینازا  اه امادمایمنفی درباره رففارهای الاصی سه مر کاب شاده اساتا احکاسات 

سه فرد اسانادهای دروهایا پایادارا و  دهدمیدیگرا احکاس شرم  ماهی روی  یدر سو  (ن۲۰۰۴
) ریکای و روبینازا  شودمیعام درباره الود داردا سه من ر به احکاسات منفی درباره الود عمومی 

ی دوما مبنای  فاوت احکاس گناه و احکاس شرم در  مایز بی  عمومی بر اساس الگو ن (۲۰۰۴
هایی سه در مکرض عماوم صاورت هگیارد یزا الطاها یا هاسامیو الصوصی استن طبق ای   ما

سه الطاها یا  احکاس گناه را براهگیزدا در حالی  واهدمی)یکنی الطاهای شدصی و محرماهه( 
)سول  و همکارانا  الواهداحکاس شرم را فرا می فماال  سه در مکرض عموم رخ دهد اح هاییهاسامی

سه   ربه احکاس شرم یا  سندمیار یابی را سه  مایالت رففاری افرادی  اشواهد   ربی ن(۲۰11
دهادا ولای هاای ساا هده و مبفکراهاه را ار قاا مایدهد احکاس گنااها فکالیاتگناه دارهدا هشان می

گزینی بی  فردیا و ساردی در رواباه مفمایال فف ا دوریاحکاس شرم افراد را به حالت دفاعی گر 
ساردنا یاا فارار ا  ماو کیفی ساه دهد احکاس شرم با اهکارا پنهانها هشان میسندن ای  پووهشمی

 ولید شرم سردها همراه استا ولای احکااس گنااه باا رففارهاای جبراهای ماهناد اعفارا ا پاو  ا و 
 (ن۲۰۰7؛  اهگنی و همکارانا 1۹۹۳) اهگنیا ارد اثرسردن پیامدهای آن رففار مطابقت دبی

 در  مینه رففارهاای اجفمااعی و ساا گاری بای  فاردیا حااسی ا  هاپووهشدسفه دیگر ا  

 کاس شارم  واهاایی افارادا ولی احشودمیش همدلی یاحکاس گناها موجب افزا سه استای  

 هااپاووهشایا  ن (۲۰1۲ا 1بورو )هاوللا  وروسکیا و سندمیدهی روابه همدالهه  دریب را در شکل
و  وجاه  2سکاهی سه  مایل به احکاس گناه دارهد باه طاور ماداوم ا دااب دیادگاه دهدمیهشان 

هدن در مقابلا  مایل به احکااس شارم باا همادلی رابطاه منفای دارد و باا  مرساز دار  3همدالهه
؛  ااهگنی و همکاارانا ۲۰۰۲) ااهگنی و دیرینااا  همبکفگی مثبت دارد االود الودمحوراهه بر درماهدگِی 

رففارهاای  غالباا  احکااس شارم  یمراجکاان دارا دهدمیهای بالینی هشان پووهیمورد ن(۲۰۰7
                                                      

1. Howell, A. J.; Turowski, J. B.; Buro, K 

2. Perspective-Taking 

3. Empathic Concern 



 163 و سالمت روان ینداریبطه احساس گناه و شرم با درا

 

1۶۳ 

 حقیقات گکفرده دیگر  ان همدنی دهندمیدر ا اق درمان ا  الود برو   پرالاشگراهه و الصماهه
را  یشافریبسنی هشان داد افرادی سه  مایالت شرماهه دارهد الشم و الصومت  در  مام سطو 

 شادهو  مایل به سر هش عواملی دارهد ساه ورای شادصا موجاب بادبدفی او  سنندمی   ربه
 ن(۲۰۰7؛  اهگنی و همکارانا ۲۰۰۲) اهگنی و دیریناا  است

دست هکفند سه افرادی سه احکاس ین الصوصادبیات بالینی و  حقیقات   ربی در ای  
شااناالفی ای ا  مشااکالت روانگکاافرهباار در برا سنناادماایشاارم درباااره الااود را  یاااد   ربااه 

احکااس شارم باا هشااهگان رواهای  دهادمیشرم هشان  بارهپذیر رهدن دو دهه پووهش در آسیب
)دیرینااا اشافویاا و  ااهگنیا  مفکددی همبکفه استن دامنه ای  هشااهگان ا  حرمات الاود پاایی 

  ضااربها و افکااردگیا و اضااطرا   ااا االاافالل در الااوردنا االاافالل اساافرس پاا  ا ا(۲۰۰5
دربااره  هااپاووهشاماا ن (۲۰۰7) ااهگنی و همکاارانا  گیردمیدرباره الودسشی را در بر  یور  یشهاهد

رابطه احکاس گناه و هشاهگان رواهیا هفایم مففاو ی به دست داده استن با اینکه طبق دیادگاه 
ر ایا    ربای د هااییاففاهشاناالفی داردا س گناه هقشی مهم در هشااهگان روانسنفیا احکا
 ناستهم الصوص مب

ساه احکااس  هاییپووهشمکفقدهد  (۲۰۰7)ماهند: ماهند  اهگنی و همکاارانا برالی ا  پووهشگران 
باا  همکو شناالفِی اهد هشاهگان روانهگذاشفهو بی  آهها  فاو ی  اهدآمیدفهگناه و شرم را در هم 

بای   ه لحااظ مفهاومین اما پووهشگراهی سه بااهددادهاحکاس شرم را به احکاس گناه هکبت 
ا هااپاووهشا   ن ای  دسافهاهدگرففها هفایم مففاو ی اهد الل شدهاحکاس گناه و شرم  فکین 

سانی  هاایطیافشاناالفی همکاو هکردهاد و آن راا در  ماام حکاس گناه را با هشااهگان روانا
رینااا ) ااهگنی و دی هامر به با افزایش افکردگیا اضطرا ا و حرمت الود پاایی   وصایف سردهاد

سه رابطه بی  احکاس گناه و شرم را  هااپووهشدسفه دیگری ا  ن (۲۰۰7؛  اهگنی و همکارانا ۲۰۰۲
ای  هفی ه رسایدهد ساه احکااس گنااه باا  به اهدسرده اهوهی بررسی ی الطرپذیر و غیر با رففارها

ن (۲۰۰7) ااهگنی و همکاارانا  رابطاه مککاوس دارد الطرپذیر بزهکاری و رففارهای ضد اجفماعی و

شادنا ساوء مصار  ماواد و شدنا  هاداهیسمفری محکومیتا با داشفه احفمال به اهمدنی 
اماا الگاوی هفاایم بارای ن (۲۰۰7؛  ااهگنی و همکاارانا ۲۰۰5)دیرینا و همکاارانا  الکل را   ربه سردهد
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احکاس شرم مففاوت بودن هفایم هشان داد سه احکاس شرم  درت با دارهدگی سمی هکابت باه 
رففارهاای  دادنهشاان داد احکااس شارم باا  صاد اه اام هااپووهش  یناه داردن ااحکاس گ

غیر اهوهیا رففارهای الطرهاک راهندگی و شرو   ودهنگام مصار  دارو و الکال رابطاه مثبات 
 ن(۲۰۰7) اهگنی و همکارانا دارد 

 یهامسلفهگکفرده درباره دگوهگی رابطه میان احکاس گناه و شرم و  هایپووهشدر سنار 
رابطه میان احکااس گنااه و دیناداری را  هاپووهشو  هاهظریهسالمت روانا دسفه دیگری ا  

در سه دسفه جاای   وانمیمربوط به رابطه احکاس گناه و دی  را  هایهظریهن اهدبررسی سرده
مرضای  مطلقاا  باه احکااس گنااه  هگاهشاانپردا اهی سه هظریهداد: دسفه اولا پووهشگران و 

آن را یکای ا  عوامال پدیادایی ا داهنادمایدی  را موجب پدیادایی احکااس گنااه است و دون 
ا بااه هقاال ا  1۹۸۰ا 5؛ اساافوهز51۹7ا 4؛ ِیاال1۹71ا 3و لااد 2؛ گاارا 1۶1۹ا 1)الاای  شاامرهدماایره ااوری روان

گااروه دوما سکاااهی  ن(۲۰1۲ا 12ا و سااالرک11ا ساراهکاای01؛ اینااو و1۹۸۸ا 9ا و ماااری 8ا فاساافر7ا هااود6وا کاا 
 بودنبودن یا هاسا شیسا شیا بلکه داهندهمیمرضی  مطلقا  د سه احکاس گناه و شرم را هکفن

ممکا  اسات ایا   ان بناابرای داهنادمایآن را به هو   فکایر در دااردو  ایادلولوتین الااص 
دوبی دیگار باه صاورت هی اهات در داردو  ایدلولوتین الاصی سودمند  لقی شوهد و در دار 

دسفه سوم سکااهی هکافند  (ن۴۸۳: 1۳۹1)اس یلکا و همکارانا   فکیر شوهدهایاففه هی اها ی سا  
 هاااییااففگیحکاااس شارما احکاااس گنااه را باا سااا  سردن احکااس گنااه ا  اساه باا جاادا 

شناالفی همکاو  فکایر هایاففگی روانداهند و احکاس شرم را با سا  میشناالفی مر به روان
؛ هیالا 1۳۹۰ا باه هقال ا  اسا یلکا و همکاارانا 1۹۶7ورت و راسا )آل ن بنابرای ا طبق هگاه سکاهی سنندمی

هایاففاه( و بیروهی )هابالغ و سا  یاففه( ی )بالیاهه و سا  سه دینداری را به دو هو  دروه (1۹۹۹
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و احکاس شرم با دینداری بیروهی رابطاه  ا باید احکاس گناه با دینداری دروهیسنندمی قکیم 
 داشفه باشدن
روابطی سه احکاس گناه و شرم با اهوا  دینداری و سالمت رواهی دارهد و با در هظر گارفف  با  وجه به 

های ای  دو در  مینه دیناداری و ساالمت رواهایا پاووهش حاضار باه بررسای و مقایکاه رواباه  فاوت
 پردا دناحکاس شرم و احکاس گناه با دینداری و گکفره مفنوعی ا  مفییرهای سالمت رواهی می

 روش

 ا 1۳۹۲ یلیدر سال  حصاد یمف هران و  یهاان داهشگاهی  پووهش داهش ویا یمکه آمار جا
ا یر صاادفیغ یر یاگمارد( باا رو  هموهاه 1۳7 ن و  ۴۳داهشا و )شاامل  1۸۰بودهدن  1۳۹۳

ساال باا  ۲۲ف۹۴سننادگان ی شرست  سنیاهگیاهفدا  و دعوت به شرست در پووهش شدهدن م
 ا : ووهش عبارت بودابزارهای پ بودن ۳۶ ا  1۸دامنه 

ای را بارای گویاه 1۶مقیاسی  (۲۰11) و همکاران سول  مقیاس آمادگی احساس گناه و شرم؛
هاای هی ااهی )یکنای های هی اهی )یکنی آمادگی احکاس گناه و شرم( و هاه حالاتآ مودن رگه

ای( طراحاای سردهاادن ایاا  مقیاااس سااناریومحور اساات سااه در آن احکاااس گناااه و شاارم لحظااه
الواهناد و اهاد مایدهندگان سناریوهایی را سه احفماال  در  هدگی رو مره باا آههاا مواجاه شادهپاسخ

دهنادگان هار ساناریو را سان ندن  مااهی ساه پاساخهاا را مایهای الاود باه آن مو کیاتواسنش
شود الودشان را در آن مو کیات  صاور سنناد و مشادص سنناد ساه الواهند ا  آهها الواسفه میمی

مقیااس بارای هاماه دو الاردهدادهادن ایا  پرساشمو کیت ده واسنشی هشاان مای احفماال  در آن
هاای مقیااسمقیااس بارای آماادگی احکااس شارم داردن الاردهآمادگی احکاس گناه و دو الرده

هاای هاای جبراهای باه الطاهاا یاا هاساامیهای منفی رففار و پاساخآمادگی احکاس گناه ار یابی
هااای منفاای و آمااادگی احکاااس شاارم الودار یااابی مقیاااسساان دن دو الااردهالصوصاای را ماای

هاای ار یاابی آ مایدن گویههای در مکرض عموم میهای سناره گیری را به الطاها یا هاسامیپاسخ
ا منفی رففار در احکاس گناه احکاس باد دربااره دگاوهگی عملکارد را  وصایف مای سناد )ماثال 

ای جبران در احکاس گنااه  ماایالت هگویه«(ن آور بودسنید شیوه عمل شما  یسفاحکاس می»
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ا رففار یا مقاصد رففاری( را با  مرسز بر اصال  یا جبران الطا  وصیف می ا سنشی )مثال  سند )ماثال 
هاای گویاه«(ن  ار عمال سنیادمالحظاهشما  ال  الواهید سرد در ار بااط باا دوسافان الاود باا»

ا  وصایف مای الودار یابی منفای در احکااس شارما احکااس باد دربااره الود اان را سناد )ماثال 
گیری احکاس شرم  مایالت سنشی را های سنارهگویه«(ن سنید سه آدم بدی هکفیداحکاس می»

ا ساردن ا  عماوم  رسایم مایگیاریشدن یاا سناارهبا  مرسز بر پنهان  اا  ماان رفاف  »سناد )ماثال 
رای اه ام پووهش هکده فارسی ای  مقیاس هدکفی  بار ب«(ن گزینیدها ا  آهها دوری میمیهمان

 رجمه برگردان  هیه شدن آلفای سروهبااخ ایا  مقیااس بااالی  حاضر طی روهد اسفاهدارد  رجمه و
ر پووهش حاضر هیز آلفای سروهبااخ  ماام (ن د۲۰1۲انا سول  و همکار )فن گزار  شده است ۶۰

شاده اساتن همدنای ا ضاریب اعفباار اسا یرم  ا  ۰ف۶۰های ای  مقیاس باالی مقیاسالرده
 شده استن ۰ف7۹سا ی گا م  هیز و ضریب دوهیمه ۰ف7۹راون ب

اسففاده شادن  یاهیگویاسی  نسنندگان ا  مقی شرستندار یسن ش د یبرا ؛عالقه به دین
ه مشادص سردهاد: ین گوی  با پاسخ به یالودشان را به د یمند هزان عال یسنندگان مشرست

 ۹عال ه هدارم(  ا  اصال  ا  صفر ) ایدرجهده یاسیدر مق آهها «ن؟دی  عال ه دار یده اهدا ه به د»
در  ینادار یسان ش د یاس سو ااه بارایا  مقیاا روایای ندهنادمایمندم( پاساخ هار عال ی)بک

 ن(1۳۹1)آ اباباییا ییید شده است مدفلف   یهاپووهش
ی سان ش بارا یایاهگوی  انهاااسیاا  مق ؛گیری دینتیای جهتگویههای تکمقیاس

  را یااآوردن بااه دیز  در رو یااهااا سااه هااو  اهگیااه  گویااففاده شاادن ااساا ینااید یر یااگجهاات
 یسو اها به عنوان ابازار  یهااسی  مقین ایاجفماع یو بروه ایفرد یا بروهی: دروهسن ندمی

ان و یحیشامل مکلماهانا مکا ینیمدفلف د یهادر گروه ینیز  دیسن ش اهگ یمکفبر برا
ن داشفه است یرابطه  و  ینید یر یگ ر جهتبلند یهااسیان اسففاده شده است و با مقییبودا

 دروهایبادی  شار  اسات: بکاد  1همبکفگی ای  مقیاس با مقیاس هگر  مکلماهان باه دیا 
ن همدنای  باا مقیااس دیناداری ۰ف۲۲ا و بکد بروهی اجفماعی ۰ف۶۰ فردیا بکد بروهی ۰ف7۲

                                                      
1. Muslim Attitudes toward Religion 
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ا و بکد بروهی اجفمااعی ۰ف۶۰ فردیا بکد بروهی ۰ف۶۸ دروهیا  ای   رار است: بکد  1ای  ربه
 (ن۲۰1۳ا ی؛ آ ابابال۲۰1۳د ا  رباهیا وا کونا و آ اباباییا ) ۰ف۲۰

یستی روانهای بهمقیاس یف؛ز  یطراح 1۹۸۰ سال در را ابزار  یا (1۹۸۹) ریف شناختی ر
 1۸ و 5۴ ا۸۴  رسو اه هایفرم یبکد  هایبررسی در یول ادارد هیگو 1۲۰ آن یاصل فرم دنسر 

 نرفت ارس به آن ایگویهه ده فرم پووهش  یا در ن(1۹۹5)ریف و سیزا شد  شنهادیز پیه یایهگو
 باا مثبات الاودا رابطاه ر یپذ اسیمقالرده شش یدارا یشناالفروان یکفی  به هایمقیاس

 بیشافراستن هماره  هیمح بر  کله و ایرشد شدص هدفمندا ی هدگ ایالودمدفار  گراناید

 ی ویاحااسی ا  روا( 1۳۸7) همکااراناستن بررسای بیااهی و  فربه یشناالفروان یکفیبهز  اهگریب
و  فن۸۲ آلفای سروهباخ مقیاس برابر باا آههااستن در پووهش  اسیمقای   یهکده فارس اعفبار
بودن همبکفگی مثبت آن باا مقیااس رضاایت ا   ۰ف7۸ ا  ۰ف7۰های آن ا  مقیاسالردهآلفای 

سکفوردا و پرسش هدگیا پرسش ه عزت هفا  رو هبارگ هیاز حکایات ا  روایای هامهامه شادی آ
کارت یل ایدرجاهیااس پانمن مقیهامه در   پرسشیسنندگان به اشرست همگرای آن داشتن

 ندهندمیپاسخ 
استن دو  (1۹۹۹)لیبومرسکي و ل ر ا ساالفه یایهگویاس دهار   مقیا مقیاس شادی فاعلی؛

ب باه صاورت مکافقل و در یا ر ی الاود را باهشااد الواهادمایدهنده یه هدکت آن ا  پاسخگو
را   یغمگاب افاراد شااد و یا ر و دهاار باهسه  یهایهسندن گو یبند یاهش درجهکه با همفایمقا

سروهباخ  ین آلفااهددرستاو  بارهدر دقدر  اوصا   یا پرسدمیدهنده و ا  پاسخ سندمیف ی وص
ماهناد  یشااد ینایع یهااسیاس با مقی  مقین اگزار  شده است ۰ف۹۴ ا  ۰ف7۹اس ا  یمق

سات ساه ا روی داردن ا  ا یپکند ی با جامکهاهدس یاالن همبکفه است و همبکفگکگزار  هم
و  ییداهشا و هاایهموهاهاس در یمق ین هکده فارسبرهدمیرا به سار اس ی  مقیپووهشگران ا

 یو همبکافگ ۰ف7۶برابر با  یهکده فارس سروهباخ یشدن آلفا یابیاجرا و اعفبار  ییداهش ویر غ
سننادگان شرست (ن1۳۸۸ا و همکااران یی)آ ابابابود  ۰ف۴7 ا  ۰ف۴۳ا   یت ا   هدگیاس رضایآن با مق

 ندهندمیکرت پاسخ یل ایدرجهیاس دهمقین هامه در   پرسشیبه ا
                                                      

1. Muslim Experiential Religiousness 
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  یاه اساففاده شادن این گویا   یت ا   هدگیسن ش رضا یبرا رضایت از زندگی عمومی؛
 یمشدص سنند )باه طاور سلا یرا ا   هدگ رضایفشانان زیم الواهدمیسنندگان یه ا  شرستگو

ی هاااسیاباه اهادا ه مق یایاهگویااس  ان  مقیاد؟(ن ایهکاف ی اان راضایده اهدا ه ا   هدگ
 ایرات  هادگییادار اسات و باه  ییاپا  قریباا  ستا در گذر  ماان دارای اعفبار اروا و  یایهگودند 

ار ی)بکا ۹(  ا یار هاراضیا  صفر )بک ایهدرجده ییاسقم اسنندگان بشرستن (۲۰۰7یايا ) حکاس
 ه پاسخ دادهدنی  گوی( به ایراض

 ۲۸ یغرباالگر  هاهیساهوعی ای  ابزار  :(۱۹۷۹، گلدبرگ و هیلر) نامه سالمت عمومیپرسش
ه و ساالمت  یرواها یماار یز بی مااآن اصالی است سه هاد   یدهالودگزار بر  یمبفن یاماد،
اس دارد: یامق یردهاار ا اههیسا  یااستن ا االاص یاهاالفالل رو  هوعیص ی شدو هه  یارواه

هاس هفات یمق یرن هر یاجفماع یور سنشا و هارسا یبدهیا اضطرا ا افکردگ یهاهشاهه  مااد،
 هدهنادهشااناس یا  مقیادر ا یشافرب هن همار اسات شادهم یکرت  نظیاس لیمق هیدارد سه بر پا

اهه در یاساتن اعفباار ایا  ساسمفار  یگر سالمت عمومیان دیشفر و به بیب یمرض یهاهشاهه
فن و ۹5برابر با دروهی  همکاهیا  ضریب  یر یگبهرهبا  (1۳۸۶)پووهش پاشاا صفر اده و مشاک 
گازار  مطلاو   مرضای یهااهشااهه ههظرشد  دید فهرستروایی آن ا  طریق همبکفگی با 

 استنشده 

 هایافته

آماده  یانر جادول ضرایب همبکفگی احکاس گناه و احکاس شرم با مفییرهاای پاووهش د
احکااس گنااه و شارم رابطاه مفماایزی باا مفییرهاای  شودامیگوهه سه مشاهده استن همان

مقیاس احکاس گناه با مفییرهاای  کاله بار محایها دو الردهو سالمت روان دارهدن  یندار ید
شناالفی رابطه مثبت دارهدا و رشد شدصیا و رابطه مثبت با دیگران در مقیاس بهزیکفی روان

مقیاس جبران در احکااس گنااه رابطاه مثبات داردن اماا دو فقه با الردهر  هدگی هدفمند مفیی
ای بااا رابطااهشااناالفی هاایچ  یکاافی روانمفییاار الودمدفاااری و پااذیر  الااود در مقیاااس بااه

بطااه مکناااداری میااان هاایچ را ااحکاااس گناااه هشااان هدادهاادن همدناای  هااایمقیاااسالاارده
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رضاایت ا   هادگی بر ارار هشادن ا  میاان هشااهگان  های احکاس گناه و شاادی ومقیاسالرده
مقیاس ار یابی منفی رففاار احکااس گنااه رابطاه بر ارار سدام با الردهسالمت عمومی هیز هیچ

مقیااس جباران در احکااس گنااه هشاهگان بدهی و افکردگی با الارده اما در ای  میان اهکردهد
مقیاس ار یابی منفی رففار در ی  با الردهمفییر عال ه به درابطه مثبت بر رار سردهدن در ضم ا 

مقیاس دینداریا دینداری دروهی با الرده احکاس گناه رابطه مثبت بر رار سردا و ا  میان اهوا 
و میان دینداری بروهی فردی با هر  رابطه مثبت بر رار سرد ار یابی منفی رففار در احکاس گناه

 دنرابطه مثبت بر رار شهیز دو مقیاس احکاس گناه 
حایها گیری در احکاس شرم باا مفییرهاای  کاله بار ممقیاس سنارهالردهدر سوی دیگرا 

 یکافی مقیااس احکااس شارم باا پاذیر  الاود در مقیااس باه هدگی هدفمندا و هر دو الرده
گیاری احکااس شارم باا شاادی مقیاس سنارها الردهشناالفی رابطه منفی داردن همدنی روان

الاوا   اضطرا  و االافالل فقههای سالمت عمومیا یرمقیاس؛ و ا  میان   رابطه منفی دارد
الارده  ان همدنای سندگیری در احکاس شرم بر رار مقیاس سناره واهکت رابطه منفی با الرده

مقیاس الودار یابی منفی احکاس شرم با عال ه به دی ا دینداری دروهی و هیز دینداری بروهی 
 فردی رابطه مثبت هشان دادن

 بستگی متغیرهای پژوهش. ضرایب هم۱جدول 

 گناه شرم
 گیریکناره 

 (۰ف۴۲)آلفا= 

 خودارزیابی منفی

 (71)آلفا= 

 جبران

 (۰ف۶۴)آلفا=

 ارزیابی منفی رفتار
 (۰ف7۴)آلفا=

۰ف۰1 -۰ف1۳  ۰ف۰7  ۰ف۰1   الودمدفاری 
-۰ف15  ۰۹۰ف ۰ف۲7   ۲۳۰ف  کله بر محیه  
-۰ف۰۲ ۰ف۲۲   ۴۲۰ف  ۳5۰ف  رشد شدصی 
-۰ف1۳ ۰ف1۰  ۰ف17   ۲۲۰ف  مثبت با دیگران هرابط 

-۰ف۲1  ۰۴۰ف ۰ف1۹   1۳۰ف   هدگی هدفمند 
-۰ف۲۰  15۰ف- ۰ف۰۸ * ۰ف۰۶   پذیر  الود 

-۰ف۰۶ -۰ف۰۴  ۰ف۰۶  ۰ف۰۹   رضایت ا   هدگی 
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-۰ف۲۲  1۲۰ف- -۰ف۰1  ۰ف۰5   شادی 

-۰ف1۰ ۰ف۰1  ۰ف1۹   1۲۰ف  هشاهگان بدهی 

-۰ف1۸  ۰۸۰ف- ۰ف1۰  ۰ف۰5    اضطرا  و االفالل الوا 

-۰ف1۴ -۰ف۰1  ۰ف۰۶  ۰ف۰7   وری اجفماعیهارساسنش 
-۰ف1۳ ۰ف۰۲  ۰ف1۸   1۴۰ف  افکردگی 

-۰ف17  ۰1۰ف- ۰ف17   1۲۰ف  همره سل سالمت عمومی 
-۰ف1۳ ۰ف1۹  ۰ف۰۸ * ۰ف۲5   عال ه به دی  **
-۰ف1۳ ۰ف15  ۰ف۰۸ * ۰ف17   دینداری دروهی *
-۰ف۰1 ۰ف۲۴  ۰ف1۸ ** ۰ف۲۴ *  دینداری بروهی فردی **
-۰ف۰1 -۰ف۰1  -۰ف۰7  -۰ف۰۳   دینداری بروهی اجفماعی 

 >۰pف۰p< ۰5ف۰1

شناسی رواهی و مشاکالت به گوهه مثبت با آسیبهاا احکاس گناه و شرما هر دو شفر پووهشیدر ب
سننادن باه همای  علاتا بی  فردی رابطه دارهدا دراسه ای  دو هی ان بکایار در هام  نیاده عمال مای

)رو ا سااریگ ا سنناد یما یاحکااس گنااه و شارم را بررسا 1یاپااره هایهمبکفگی غالبا  پووهشگران 

احکاس گناه و شارم را باا ساایر  یاضرایب همبکفگی پاره ۲جدول  ن(۲۰۰7بوهوسا تاسو ا بروکا لیپا 
 ندهدمیمفییرهای پووهش هشان 

 ای متغیرهای پژوهش. ضرایب همبستگی پاره۲جدول 

 گناه )با کنترل شرم( شرم )با کنترل گناه(
 ارزیابی منفی رفتار جبران خودارزیابی منفی گیریکناره 

-۰ف۰۴ -۰ف۲۲  * ۲۰۰ف  1۸۰ف  الودمدفاری *
-۰ف۲7  1۴۰ف- ۰ف۲۹   1۹۰ف   کله بر محیه *
-۰ف1۹  ۰5۰ف- ۰ف۴۲   ۲1۰ف  رشد شدصی 

-۰ف۲۴  1۸۰ف-  ۲۰۰ف  ۲۶۰ف  مثبت با دیگران هرابط 
-۰ف۲7  ۰5۰ف- ۰ف۲۰   1۶۰ف  د هدگی هدفمن 
-۰ف۲۳  ۳۲۰ف-  ۳1۰ف  ۲5۰ف * پذیر  الود 

                                                      
1. partial correlations 
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-۰ف۰۸ -۰ف1۴  ۰ف1۶  ۰ف1۸   رضایت ا   هدگی 

-۰ف۲۳  ۲۴۰ف- * ۰۹۰ف ۰ف1۸   شادی 

-۰ف۲1  1۲۰ف- ۰ف۳۰  ۰ف1۳ **  هشاهگان بدهی 

-۰ف۲۳  ۲۰۰ف- * ۲5۰ف * 15۰ف  اضطرا  و االفالل الوا  

-۰ف17 -۰ف1۲  ۰ف1۰  ۰ف۰۶   وری اجفماعیهارساسنش 
-۰ف1۹  1۰۰ف- ۰ف۲5   1۶۰ف  افکردگی 

-۰ف۲۴  1۶۰ف- ۰ف۲۸  * 1۶۰ف  همره سل سالمت عمومی 
-۰ف۲1  ۰1۰ف ۰ف۰۳  ۰ف1۸    عال ه به دی 
-۰ف1۶  ۰1۰ف ۰ف۰۳  ۰ف11   دینداری دروهی 

-۰ف۰۶ ۰ف۰۴  ۰ف۰۹  ۰ف1۳   دینداری بروهی فردی 
۰ف۰1 ۰ف۰۶  -۰ف۰۹  -۰ف۰7   دینداری بروهی اجفماعی 

 >p ۰ف۰p< ۰5ف۰1

مقیااس ا  سنفارل احکااس شارما هار دو الارده هشاان داد پا  یایم همبکافگی پاارههفا
 شاناالفی )باه جاز رابطاه  هادگی هدفمناد باا یکافی رواناحکاس گناه با  ماام مفییرهاای باه

داد پا  پووهش حاضر هشان  امقیاس ار یابی منفی رففار( رابطه مثبت دارهدن همدنی الرده
احکاس شارم باا  ماام مفییرهاای  یهااسیمقی ا  الردهسم یکا  سنفرل احکاس گناها دست

مقیااس ار یاابی منفای احکااس و همدنای  الارده ؛شناالفی رابطه منفی دارهد یکفی روانبه
؛ و در طار  دیگارا هار دو هم باا رضاایت ا   هادگی رابطاه مثبات دارد و هام باا شاادی اگناه

بطه همره سل ساالمت سردن هیز رامقیاس احکاس شرم با مفییر شادی رابطه منفی بر رار الرده
گیری احکاس شارم مقیاس سنارهجبران احکاس گناه مثبت و با الردهمقیاس عمومی با الرده

پ  ا  سنفرل احکاس گناها رابطه مثبت احکااس شارم باا  ارابطه منفی بر رار سردن همدنی 
 عال ه به دی  و دینداری دروهی ا  بی  رفتن

 یر یگیجهبحث و نت

و دینداری باودن  یدر پی بررسی رابطه میان احکاس گناه و شرم با سالمت رواهپووهش حاضر 
؛ ۲۰۰7؛  ااهگنی و همکاارانا 1۹۹5) ااهگنی و فیشارا گذشافه  هاایپاووهشهفایم ای  مطالکه همکو با 
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ا  ای  فرضیه سه احکاس گناه و شرم دو هی ان مفمایز هکفند حمایات  (۲۰۰7 ریکی و همکاران 
ا ۲۰۰7؛  اهگنی و همکارانا 1۹۹۳ اهگنیا ) بلی  هایپووهشپووهش حاضر همکو با سردن هیزا هفایم 

باودن احکااس یاففه سا   (۲۰۰5؛ دیرینا و همکارانا ۲۰۰۲؛  اهگنی و دیریناا ۲۰1۲هاولل و همکارانا 
سه الگاوی رابطاه میاان احکااس گنااه و درا  د؛سر   یییدهایاففگی احکاس شرم را و سا   گناه

المت روان و دینداری مففاوت ا  الگوی رابطه میان احکااس شارم و مفییرهاای مفییرهای س
سالمت روان بودن احکاس گناه با مفییرهای مثبفی ماهناد  کاله بار محایها رشاد و دینداری 

طاه شاناالفی راب یکافی روانشدصیا و رابطه مثبت با دیگران و  هدگی هدفمند در مقیاس به
گیری در احکاس شرم با مفییرهای  کله بار مقیاس سنارهمثبت داشتن در سوی دیگرا الرده

مقیااس احکااس شارم باا پاذیر  الاود در مقیااس حیها  هادگی هدفمنادا و هار دو الاردهم
شناالفی رابطه منفی داشتن رابطه احکاس گناه باا مفییرهاای مثبات ساالمت  یکفی روانبه

ای گوهه( بیشفر شدا به ایپارها هنگام سنفرل احکاس شرم )ا  طریق اجرای همبکفگی یرواه
الفی )به جاز  هادگی شنا یکفی روانمقیاس احکاس گناه با  مام مفییرهای بهسه هر دو الرده

در طار   امقیاس ار یابی منفی رففار( رابطاه مثبات بر ارار ساردا و همدنای هدفمند با الرده
باا  ماام  احکاس شارم هایمقیاسسم یکی ا  الردهگرا پ  ا  سنفرل احکاس گناها دستدی

ا پ  ا  سنفرل احکااس شناالفی رابطه منفی هشان دادهدن همدنی  یکفی روانمفییرهای به
هم با رضایت ا   هدگی رابطه مثبت بر رار سارد  امقیاس ار یابی منفی احکاس گناهشرما الرده

مقیاس احکاس شارما پا  ا  سنفارل احکااس ؛ و در طر  دیگرا هر دو الردهو هم با شادی
 مفییر شادی رابطه منفی بر رار سردنگناها با 

  یاپووهش افزون بر حمایت ا  فرضایه  فااوت احکااس گنااه و شارما گویاای ا یهااففهی
مقیااس شارم ماثال  یان الاردهکافندن یه هی  دو احکااس بکایاکات ساه الاود اهمطلب هیز 

 مقیااس دیگار دنای ؛ در حاالی ساه رابطاه الاردهرابطه منفی دارد یصراحت با سالمت رواهبه
ر یبودن شارم  فکاسا شیبودن گناه و هاهظریه سا شیت ا  یپووهش در حما یهااففهیهیکتن 

باودن احکااس گنااه و شارم مطلاق هیکاتن احفماال دارد سا شای و هاسا شایشودن البفه یم
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ا ممکا  اسات احکااس گنااه فارد را رابطاه هداشافه باشاد اما یاحکاس گناه با ساالمت رواها
ی برای الود به هم بزهد و ا  ای  رو به رشد شدصیا بهبود روابطش با اهگیزاهد  ا  هدگی بهفر بر 

ممک  است با بهبود  هدگی سط  افکردگی فارد هیاز  اه امدن لذامیدیگران و  کله بر محیه 
 ساهش یابدن
 وجاه  در الاورمربوط به رابطه احکاس گنااه و شارم باا دیناداری هیاز  هاییاففه اهمدنی 

با احکاس گناه و رابطه منفی آن با احکاس شرم گویای هادرسافی استن رابطه مثبت دینداری 
ساه در دیا  وجاود داردا ا   اگویند مناسن اعفرا  باه گنااه و  وباهسد  سکاهی است سه می

ار شایا مدار  ساالمت هی ااهی شرم )= احکاس گناه هاسالم( و بای طریق  زریق احکاس
(ن 1۹۸۸)باه هقال ا  وا کا ا  شاودمایر دینداران است و موجب ساهش عزت هفا  در افاراد دینادا

بامیکافرا ینی مفنای ساه روابها در با ب یپکند و ار قاات احکاس گناه بر رففارهای جامکهثیر ی 
به ثبت رسایده اساتن  اهداه ام داده (5۲۰۰ا به هقل ا  گیر و بامیکفرا ۴1۹۹) 2ا و هیفر ون1اسفیل ول
هاایی ماهناد  اال ؛ اهگیزاهادمایظ رواباه برو حفا ناها افراد را برای  ال  در احیااحکاس گ

ا اهد دهالواهی ا  افرادی سه به آهها آسیب اهدا مکذرتشدهسردن اشفباها ی سه مر کب برطر 
 ار کا  دوباره آن اشفباهاتن گیری ا پیشو  ال  برای 

گازار   یهاااسیاا و اساففاده ا  مقیر صادفیغ یر یگییا هموههاسففاده ا  هموهه داهش و
گار یجواماع د اندهیآ یهاشود پووهشیشنهاد میپووهش حاضرهدن پ یهاتیمحدود یصشد

شااناالفی مطالکاات بااا سنفارل مفییرهااای جمکیاتمااران و هیااز یو ب یهمداون جامکاه عمااوم
 واهد به ینده میآ یها وجه  رار دهندن پووهش حلهمدون جنکیتا و سط   حصیالت را م

و  ی  و سالمت رواهایمر به با د یرهایر مفییبطه با سامطالکه هقش احکاس گناه و شرم در را
بررسی همزماان به منظور  ایابی ساالفاریا همدون مدلهای آماری دیگرهیز اسففاده ا  مدل

 دنا ب ردا  مفییرهای وابکفه دینداری و سالمت روان
                                                      

1. Stillwell  
2. Heatherton 
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