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 : مقدمه

های روزمره احساس ای از موقعيتفردی مرتبط است. انسان در دامنه های فردی و ميانهایی است که با آسيبشرم، از جمله هيجان

به طور ناخودآگاه تجربه کند. هنگامی که عباراتی  کند، چه از تجربه این احساس دردناک آگاه باشد و چه آن را  شرم را تجربه می

مانند احساس خجالت، پایين بودن عزت نفس، کمرویی، احساس مسخره بودن، خواری و خفت، دستپاچگی، رسوایی، ننگ، فضاحت،  

. احساس  ( 1)م  کنيکنيم در واقع به نوعی، احساس شرم خود را بيان میآبرویی را استفاده می حرمتی، خرد شدن و بیبدنامی، بی

شود.  ها است. فرد به لحاظ روانی، فيزیکی و اجتماعی دچار فروپاشی میشرم، احساس منفی فرد از خویشتن در قبال خطاها و شکست

( شرم در 19۸1طبق دیدگاه کافمن ) .( 2)کند  ارزشی یا حتی طرد شدگی میسار احساس کهتری، حقارت، کوچکی و بیفرد شرم

ای هستند که نياز ها موجودات اجتماعیگذارد. انسانشود و روی ادراکات از روابط زناشویی تأثير میخانوادگی پرورش داده میروابط  

بی و حمایت  اعتماد  بافت شکستن یک  در  اتکا کنند، شرم  و  اعتماد  به دیگران  پيدا می دارند  و  ( 3)کند  نفردی گسترش  .کوورت 

( اف 2۰۰3همکاران  که  دریافتند  بين(  زیادی مشکالت  احتمال  به  گناه  و  تجربه شرم  به  تجربه  راد مستعد  را  روانشناختی  و  فردی 

افرادی که از استقالل و حمایت خانوادگی، هماهنگی بين اعضای خانواده، عاطفه   کنند که این به معنای تمایز یافتگی پائين است.می

تری خواهند داشت که در ، احساس ناشایستگی و عزت نفس پایينفرزند، عشق و حمایت محدودی برخوردارند  -مثبت بين والد  

 . (4)کند نهایت، آنان را مستعد به تجربه احساس شرم می

. تمایز اصلی بين هيجان شرم و  ( ۵)های خودآگاهی هستند که از نظر رفتاری، شناختی و عاطفی متمایز هستند شرم و گناه هيجان

تواند  ه نشان دهنده قضاوت در مورد رفتار یا عمل فرد است که در نتيجه این قضاوت فرد میباشد. گنامی "خود "گناه اهميت نقش  

رفتار یا عملش را که تاثير نامطلوبی بر دیگری داشته است را تغيير دهد )من این عمل یا رفتار بد را انجام دادم(.احساس گناه به  

اصالح رفتاری باشد که باعث آسيب به دیگران شده است. بنابراین    تواند وسيلهمنظور تسهيل همدلی و عملی جبرانی است که می

تواند ناسازگار باشد. برای مثال زمانی که افراد  شود که در بعضی موارد میاحساس گناه اغلب یک احساس تطبيقی در نظر گرفته می

فرد باشند و امکان جبرانی وجود نداشته   دچار حس اغراق آميز یا تحریف شده احساس گناه باشند، زمانی که حوادث خارج از کنترل

عاطفه مثبت و منفی است. عاطفه مثبت و منفی نه تنها   یکی از متغيرهای تاثير گذار در احساس شرم و گناه در انسان ها،.  (6)باشد  

ر سيستم انگيزشی شوند. عاطفه مثبت بيانگهای گسترده شناختی، انگيزشی، زیستی و رفتاری هم مربوط میبه خلق بلکه به سيستم

انگيزد  انگيزد، در حالی که عاطفه منفی بيانگر سيستم انگيزشی آزارنده است که تنبيه آن را بر میاشتياقی است که پاداش آن را بر می

کنند، در حالی که عاطفه منفی و خلق ناخوش به اجتناب کمک  و اصوال عاطفه مثبت و خلق خوش به رفتار گرایش کمک  می

دهد احساس خوب داشته باشند، در مقایسه با  ها امکان میدهند که به آن. وقتی افراد را در معرض شرایطی قرار می(۷)کنند  می

کنند، عالقه بيشتری به دیگران نشان کنند، دوستانه رفتار میافرادی که خلق خنثی دارند، به احتمال بيشتری به دیگران کمک می

کنند و کمتر به صورت کنند، تشریک مساعی بيشتری میشوند، ریسک میتر میبخشندهدهند، در مورد خودشان و دیگران  می

که   (9). نتایج تحقيق دیگری ( ۸)دهند های جالب، انگيزش درونی بيشتری نشان میکنند، و در فعاليتگيری میکارآمدتری تصميم

های  گی بين عاطفه مثبت و عاطفه منفی در موقعيتدر یک موقعيت آزمایشگاهی انجام شد، نشان داد که عوامل زیادی بر همبست

های عاطفه مثبت و عاطفه منفی، انجام شده است،  تحقيقات زیادی برای دستيابی به همبسته  .(۸)  ندموفقيت یا شکست، دخالت دار

ارتباط وجود دارد.  های شخصيتی و عاطفه مثبت و عاطفه منفی  ها نشان داد که بين  ویژگی ها تعدادی از آنبر اساس این پژوهش 

نوروزگرایی را پيش کنند. نتایج تعداد  بينی می برای مثال، عاطفه مثبت و عاطفه منفی، به طور معناداری، به ترتيب، برونگرایی و 
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د انکننده افسردگی و اضطرابهای متمایز دیگری از تحقيقات نشان دادند که عاطفه مثبت پایين وعاطفه منفی باال به ترتيب از ویژگی 

نتایج تعدادی دیگر از تحقيقات نيز نقش موثر و معنادار عاطفه مثبت و عاطفه منفی را در بازیابی محتوای حافظه مورد   .(1۰-13)

تایيد قرار داده و نشان دادند که تجربه عاطفه منفی سبب ضعف در بازیابی رویدادهای خوشایند، سوگيری شناختی، بروز عقاید  

یکی از متغيرهای که با احساسات شرم و گناه رابطه دارد و  .  (1۵,  14)گردد  رویدادهای ناخوشایند می  غيرمنطقی و تسهيل بازیابی 

 و 1سرشت  بعد دو زیستی،شخصيت دارای -عصبی طبق مدلباشد. تواند آن را پيش بينی یا تبيين کند سرشت و منش افراد میمی

 اندازه تا دارد، شخصيت تأکيد سازشی و هيجانی، انگيزشی های جنبه بر که است خودکار هيجانی دهی پاسخ سرشت است.   2منش

 ارزشها اهداف، در فردی تفاوتهای و  ها منش به خودپنداره مقابل ماند. درثابت می زندگی  طی در و داشته وجود تولد  در زمان  زیادی

زیستی    -مدل عصبی.  (16)کند  می رشد زندگی طول در و بوده اجتماعی یادگيری از متأثر که گرددمی بر زندگی در فرد انتخابهای و

و     9، همکاری  ۸سه بعد منشی خودهدایتی   و  ۷و پشتکار  6وابستگی، پاداش۵نوجویی،  4گریزی ، شامل چهار بعد سرشتی آسيب3کلونينجر 

گریزی به خصوصياتی چون نگرانی، ترس از عدم قطعيت، شرم و خجالت در مواجهه عامل سرشتی آسيب.  (1۷)  باشد می 1۰خودفراروی 

نظمی  گری و بی جویی، افراط، تکانشها و خستگی و فرسودگی اشاره دارد، نوجویی یک عامل سرشتی مرتبط با تحریکبا غریبه

افرادی که نوجویی باالمی یی دارند تمایل به تغييرات خلقی سریع، رفتارهای هيجانی، کاوشگری و کنجکاوی دارند. چنين باشد. 

وابستگی بيانگر  نظم هستند. عامل سرشتی پاداشر و بیگرود و تکانششان سر میافرادی مشتاق تغييرات هستند، به آسانی حوصله

وابستگی،  باشد. افرادی که در بعد پاداشلبستگی و وابستگی می خصوصياتی چون احساساتی بودن، گشودگی و پذیرش روابط گرم، د 

های  دل، گرم، حساس، فداکار و اجتماعی هستند. بعد پشتکار شامل اشتياق به تالش در پاسخ به نشانهگيرند، نازکی باالیی می نمره

پاداش، جاههای متناوب در مقابل عادت  کوشی با وجود تنبيهپاداش احتمالی در مقابل تنبلی، سخت ی تالش تا  طلبی و ادامهبه 

پذیری،  باشد. صفت منشی خودهدایتی شامل مسئوليترسيدن به موفقيت در پاسخ به ناکامی متناوب در مقابل تسليم و شکست می

انسجام خود میهدف  و  پذیرش  و خ  باشد. مندی، کاردانی،  قوی  اعتماد،  قابل  دارند، مسئول،  باالیی  ودکفا  افرادی که خودهدایتی 

گری و دلسوزی است. افرادی که همکاری هایی چون پذیرش اجتماعی، همدلی، یاریویژگی  بعد منشی همکاری، نشانگر  .(1۸)  هستند

برند و به  ها از کمک به دیگران لذت می اند. آنشده باالیی دارند به عنوان افرادی همدل، شکيبا، دلسوز، حمایتگر و عادل توصيف

کنند. بعد خودفراروی نشانگر خصوصياتی چون گران احترام گذاشته و مانند نيازها و ترجيحات خود، درک میسليقه و نيازهای دی

تکلف، قانع،  کنند به عنوان افرادی بیی باالیی کسب میغفلت از خود، پذیرش معنویات دارند. افرادی که در بعد خود فراروی نمره

 . (1۷)اند  شده خالق، فارغ از خود و روحانی توصيف

 
1  . Temperament 
2  . Character 

3  . Cloninger 

4  . Harm Avoidance 
5  . Novelty Seeking 
6  . Reward Dependence 
7  . Persistence 
8   . Self -Directedness  
9  . Cooperativeness 

10  . Self -Transference 
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همانگونه که بيان شد یکی از متغيرهای خيلی مهم در رابطه بين سرشت و منش و عواطف مثبت و منفی با احساس شرم و گناه،  

اجتماعی است -های نظریه شناختیشکل گرفته است که یکی از جنبه  1خودکارآمدی است. مفهوم خودکارآمدی توسط آلفرد بندورا

اند. از نظر دورند  ميزان کنترل درونی و بيرونی را مالک مناسبی برای تشخيص اختالالت هيجانی قرار داده. بعضی از محققان،  (19)

شود که نتواند با یک موقعيت کنار آید، این احساس ناتوانی و ادامه تهدید، فرد را به سوی فرد زمانی دچار استرس می  (14) 2و بارلو

کند که کنترلی بر محيط پيرامون خود ندارد و در معرض تهدید قرار قع، فرد احساس میدهد. در وادرماندگی و افسردگی سوق می

دادن عملی که مطابق  ها برای انجامگرفته است. بندورا، خودکارآمدی را به عنوان یک مفهوم مرکزی ارایه داده که به ادراک توانایی

ی برخورد و چگونگی تاثيرگذاری بر های اجتماعی است ولی نحوهکند. در این دیدگاه رفتار تحت تاثير نيروميل است، اشاره می

دهد، انسان نيز موقعيت ها را انتخاب  نيروهای اجتماعی در اختيار فرد است. بنابراین همان قدر که شرایط محيطی، انسان را شکل می

جتماعی، رشد خودکارآمدی به عنوان قضاوت از  پذیرد. در نظریه یادگيری اگذارد و از دیگران تاثير میکند، بر دیگران تاثير میمی

. خودکارآمدی، روی ميزان استقامت، تعهد  (2۰)دادن کاری در موقعيت مورد انتظار، مفهوم اصلی فعاليت انسانها است  چگونه انجام

ای درست برآورد کرده  ازه( و اینکه ما معيارهای رفتارمان را تا چه اند1992گذارد )شوارتز، و تالش برای دست یابی به هدف، اثر می

های  تواند انگيزه را نابود کند، آرزوها را کم کند، با تواناییکند و خودکارآمدی پایين میباشيم احساس خودکارآمدی ما را تعيين می

( با  1393در پژوهشی که توسط پرواز، خانی پور و پرواز ).  (21) شناختی تداخل کرده و تاثير نامطلوبی بر سالمت جسمانی بگذارد  

  16۵های روانپزشکی در  های اسنادی در پيش بينی نشانههای خودآگاه)استعداد شرم و استعداد گناه( و سبک عنوان نقش هيجان

های مونث بيشتر مستعد احساس شرم و گناه نفر از دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی انجام شد نتایج آن نشان داد که آزمودنی 

های اسنادی افسرده  کنند. بين استعداد شرم با سبکی شکست بيشتر از اسنادهای کلی و پایدار استفاده میهاهستند و در موقعيت

جزیی رابطه    - ساز، روابط اجتماعی پایين و خودکارآمدی رابطه مثبتی وجود داشت. استعداد احساس گناه تنها با سبک اسناد کلی

 .(22)داشت 

ان بررسی رابطه خودانتقادی، اضطراب اجتماعی و ترس از شکست با شرم درونی شده در  (، با عنو139۰در پژوهش رجبی و عباسی)

های بدست آمده نشان داد که بين متغيرهای خودانتقادی، اضطراب اجتماعی و ترس از شکست با شرم درونی شده  دانشجویان یافته

تماعی در پيش بينی واریانس متغير شرم درونی شده  رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. و متغيرهای خودانتقادی و اضطراب اج

 . (23)کنند سهم دارند و آن را پيش بينی می

بررسی ای   برای  واسطه  نقش  با  منفی  و  مثبت  عاطفه  و  و منش  اساس سرشت  بر  گناه  و  احساسات شرم  تدوین مدل ساختاری 

ترسيم شد. سپس، این مدل مفهومی با استفاده از روش تخمين حداکثر درست    1خودکارآمدی، مدل مفهومی ارائه شده در شکل  

رد. در نهایت با توجه به نتایج حاصل از آزمون مدل مفهومی پژوهش  گينمایی در مدل یابی معادالت ساختاری مورد آزمون قرار می

عنوان  به  گيرد. در مدل مفهومی پژوهش، متغير سرشت و متغير منش و عاطفه مثبت و منفی فرضيات پژوهش مورد بررسی قرار می

و متغيرهای احساس شرم و احساس   4گر یا متغير ميانجی  وابسته ميانی  هایبه عنوان متغيرمتغير خودکارآمدی  ،  3برونزاد  هایمتغير

 
1. Bandura,A 

2. Durand & barlow 

3 . exogenous  

4 . mediator 
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خانواده و بهداشت مقومی

دهد که سرشت و منش هم به  تحقيقات انجام شده نشان میدر نظر گرفته شدند.    1وابسته نهایی یا درونزاد   هایمتغير  عنوانگناه به

آنان را پيش  تواند ميزان احساسات شرم و گناه  صورت مستقيم و هم با نقش واسطه ای خودکارآمدی و عاطفه مثبت و منفی می

بينی کند . از آنجای که در کشورمان چنين پژوهشی انجام نشده است و اصوال انجام پژوهش بر روی متغيرهای همچون شرم و گناه  

الگوی ساختاری احساسات شرم و  و همچنين سرشت و منش تازگی دارد، لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا

 منش و عاطفه مثبت و منفی با نقش واسطه ای خودکارآمدی دانشجویان دارای برازش قابل قبولی است؟   گناه بر اساس سرشت و

 

 : روش پژوهش

پژوهش حاضر توصيفی از نوع همبستگی است. از آنجایی که در این پژوهش ارزیابی مدل طراحی شده بر اساس مبانی نظری و  

  ، پژوهش از نظر هدف بنيادی  ، شود.  داده ها صورت کمیساختاری استفاده می  شود از شيوه مدل معادالتتحقيقات گذشته انجام می

 باشد.   از نظر شيوه اجرا ميدانی و در سطح مقياس فاصله ای می

بود.   139۸-1399در شهر تهران در سال تحصيلی  های آزاد  دانشجویان دختر و پسر دانشگاهجامعه آماری این پژوهش شامل کليه  

نمونه مرحلهروش  چند  تصادفی  تحقيق،  این  در  میگيری  نمونهای  مراحل  ترتيب  ليست باشد.  ابتدا   که  بود  شکل  این  به  گيری 

های شهر تهران آزاد تهيه و به روش تصادفی ساده چهار دانشگاه )تهران مرکز، تهران غرب، علوم و تحقيقات و تهران شمال( دانشگاه

های این پژوهش از نمونه باشد تعداد نمونه بر مبنای مدل یابی و تدوین مدل ساختاری می  انتخاب شدند. با توجه به نوع پژوهش که

سال، دانشجوی   24-19حيطه سنی نفری استفاده شد. معيارهای ورود به پژوهش عبارتند از رضایت برای پاسخ به سواالت، 36۰ای 

ای روانپزشکی در شش ماه اخير بر اساس خودگزارش دهی و  های آزاد تهران،  مقطع تحصيلی کارشناسی، عدم مصرف داروهدانشگاه

 عبارتند از:  ی پژوهش هااسيمقابزار و  عدم داشتن اختالالت شدید روانپزشکی بر اساس خودگزارش دهی.

گویه برای سنجش   16ساخته شده است و دارای    (24)  این مقياس توسط کوهن، ولف، پنتر و اینسکو  :2مقياس آمادگی شرم و گناه 

شوند و  ها مواجه میهایی که افراد در زندگی روزمره با آنباشد. در این مقياس سناریوهایی در مورد موقعيتدو بعد شرم و گناه می

شود خود را در آن موقعيت تصور کرده و ميزان کنندگان خواسته میشود. سپس از شرکتها ارائه میها به این موقعيتهای آنواکنش

ای مشخص کنند. تحليل عامل توسط سازندگان مقياس نشان  را در این شرایط بر روی یک مقياس پنج درجه  احتمال واکنش خود

دنبال تخلف فرد است و احساس شرم متشکل  و انجام اعمال جبرانی به  دهد که احساس گناه دارای دو زیر مقياس ارزیابی منفی می

اند نشان داده  (24)دنبال افشای عمومی تخلف است. کوهن و همکاران  یانه بهجوو رفتار کناره  های خود ارزیابی منفیاز زیر مقياس

ها  ن آدیگر ضعيف است.  های شرم با یکمقياسهای احساس گناه وجود دارد، ارتباط زیر  که گرچه همبستگی زیادی بين زیرمقياس

  بررسی  نتایجاند.  دست آوردهای این مقياس بهه( برای زیرمقياس۷1/۰تا    61/۰در دو بررسی جداگانه ضرایب آلفای مطلوبی )بين  

  برای   کرونباخ  آلفای  ضریب  که  دهد می  نشان  ( 2۵)کمالی  جوکار و    پژوهش  در   گناه   و   شرم  احساسات  مقياس  درونی   همسانی  پایایی 

  ها مقياسخرده  برای  مطلوب  پایایی  دهندهنشان  که  باشدمی  ۸6/۰  و  ۷9/۰  ،۰/ ۸2  ترتيببه  مقياس کل  و  شرم  احساس  گناه،  احساس

 
1 . endogenous  

2 . Guilt and Shame Proneness scale 
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 احساسات شرم و گناه: ارائه یک مدل ساختاریای خودکارآمدی در رابطه سرشت و منش و عاطفه مثبت و منفی با  نقش واسطه 
6 

و پایایی مقياس احساسات شرم و گناه در    2، بررسی روایی سازه 1است. تحليل عامل تایيدی   گناه  و   شرم   احساسات  مقياس  کل   و

احساسات شرم و گناه، در مدل    ( 26)پژوهش هاشمی و همکاران   روایی سازه مقياس  تأیيدی و بررسی  انجام تحليل عامل  برای 

مقياس احساس ، و دو خرده4یا متغيرهای مشاهده شده   3مقياس این مقياس به عنوان نشانگرها گویه مربوط به دو خرده  16مفهومی  

دهد که مدل تحليل  گرفته شد. در مجموع نتایج جدول نشان می  در نظر  ۵شرم و احساس گناه به عنوان متغيرهای مکنون یا پنهان

های تجربی حاصل از نمونه پژوهش دارد. این نتایج  عامل تأیيدی مقياس احساسات شرم و گناه برازش مطلوب و مناسبی با داده

در پژوهش هاشمی و همکاران   دهنده روایی سازه و تایيد ساختار عاملی مقياس احساسات شرم و گناه در جامعه ایرانی است.نشان

های  پارامترهای مدل تحليل عامل تأیيدی مقياس احساسات شرم و گناه بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد تمامی گویه  (26)

ها( دارند. این  مقياسمربوط به مقياس احساسات شرم و گناه بار عاملی معناداری بر روی عامل مکنون مرتبه مربوط به خود )خرده

(، ضریب پایایی  13۸۸نتایج نيز نشان دهنده روایی سازه و تایيد ساختار عاملی مقياس احساسات شرم و گناه در پژوهش کالنتری )

 باشد.   می ۸2/۰و  ۸4/۰برای دو عامل احساس گناه و احساس شرم به ترتيب 

پرسشنامه مذکور توسط رابرت کلونينجر و بر اساس مدلی عمومی که شخصيت بهنجار و    (:TCI)رسشنامه سرشت و منشپ

این  .  (2۷)های سرشت ارائه کرد  زیستی خود را برای توضيح مؤلفه   -گيرد، ساخته شده است. وی مدل عصبینابهنجار را در بر می

از فرم خالصه    که در این  ماده دارد  21۵کاغذی است که    -ابزار یک مقياس خودگزارشی مداد ای آن استفاده ماده  12۵پژوهش 

های  دهد. این پرسش نامه برای سنجش خصلت ها و ویژگیت بصورت بله، خير پاسخ میو آزمودنی به هر یک از سواال  خواهد شد

را اندازه  در فرد وجود دارد. این مدل هفت عامل    (منش)یا از طریق محيط (سرشت)شخصيتی ساخته شده است که یا از طریق وراثت

در این پرسشنامه جمالتی مشاهده می شود که معموالً مردم برای بيان نگرش ها، نظرات، عالیق و احساسات شخصی    کند. گيری می

دهد. در این پرسشنامه  سئوال دارد وهر آزمودنی به این سئواالت بصورت بلی و خير پاسخ می12۵خود به کار می برند. این پرسشنامه  

بعد )خودراهبری، همکاری و خودفراروی( اندازه   3و منش   جویی، آسيب پرهيزی، وابستگی به پاداش و پشتکار(بعد )نو  4 سرشت

شوند. به این صورت که هر گویه ی  شود. در این پرسشنامه هر یک از عوامل هفت گانه به صورت جداگانه نمره گذاری میگيری می

 در را پرسشنامه این از ای نسخه  (2۸)پورناصح و گيرد. کاویانیمره میمثبت و نيز معکوس به نسبت سؤاالت مشخص شده یک ن

 به وابستگی )برای  ۷3/۰دامنه   در  را پرسشنامه این هایمقياس خرده بازآزمایی پایایی ضرایب  و اعتباریابی کردند و معرفی ایران 

)برای پشتکار(    9/۰راهبری( تا  )برای خود  66/۰دامنه   در را ها مقياس خرده کرونباخ راهبری( و آلفای)برای خود  9/۰پاداش( تا  

 اند.  گزارش کرده

 خلقی بعد دو گيری  اندازه برای که است ای ماده 2۰ خودسنجی ابزار یک  :(PANAS)  منفی  عاطفه   و  مثبت  عاطفه   مقياس 

 مقياس یک اساس بر آزمودنی توسط که دارد ماده 1۰است. هر خرده مقياس   شده طراحی مثبت ی عاطفه و منفی ی عاطفه یعنی

 خودسنجی ابزار منفی یک عاطفه  و مثبت عاطفه  شود. مقياسمی بندی = بسيار زیاد( رتبه۵= بسيار کم تا 1ای ) درجه پنج ليکرت

 حالت به زمانی چارچوب  اگر .سنجيد را رگه )خصيصه( آن بخش هم حالت و بخش هم توانمی ها دستورالعمل تغيير با که  است

 
1 . Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

2. Construct validity 

3 . Indicator 

4 . observed variable 

5 . latent variable 
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ای  رگه بخش شود گرفته نظر در تر طوالنی زمان اگر و شودمی سنجيده عاطفه حالت بخش اشاره نماید جاری هفته و خلق جاری

 ماده 1۰ شامل مقياس، است. این شده گزارش مطلوب آن  مولفان توسط مقياس این یی روا و اعتبار .شودمی )خصيصه ای( سنجيده

 تجارب القاء از بعد و قبل مرحله دو هر در ها  آزمودنی از .است منفی  ی عاطفه به مربوطماده    1۰و   مثبت ی عاطفه به مربوط

)بسيار زیاد( مشخص کنند که »هم اکنون دقيقاً   ۵)بسيار کم یا اصالً( تا  1از ای، درجه ۵ مقياس یک روی که شد هيجانی خواسته

 . (13)تا چه حد دارای آن ویژگی هستند 

مقياس خودکارآمدی عمومی که توسط عليه نظامی و همکارانش در  از  سنجش خودکارآمدی  : برای  میپرسشنامه خودکارآمدی عمو

سؤال ازجمله   1۰کاررفته شده استفاده شد. این مقياس شامل  شده و در مطالعات متعددی نيز در ایران بهبه فارسی ترجمه   1996سال  

های اصالً صحيح نيست تا کامالً  زینه است که به صورت گ  ‹‹اندازه کافی تالش کنم هميشه قادر به حل مشکالت سخت هستماگر به   ››

.  دهنده خودکارآمدی عمومی باالتر بوده و بالعکس شده است. اخذ نمره باال در این مقياس نشانبندیدرجه   ۵تا    1صحيح است و از  

روایی و پایایی    .(29)  است  2۵قرار گيرد که ميانگين نظری آن به مقدار    ۵۰تواند بين صفرتا  بنابراین نمرات خودکارآمدی عمومی می

 . (3۰)این پرسشنامه در جامعه ایرانی مورد تأیيد قرار گرفته است 

 : یافته ها

شده پژوهش مورد بررسی قرار  هایتوصيفی ميانگين و انحراف معيار، کمترین و بيشترین نمره متغيرهای مشاهده در این بخش شاخص

 دهد. این نتایج را نشان می1گيرد. جدول می

 های توصيفی متغيرهای پژوهش ویژگی . 1جدول

 متغيرهای پژوهش  ميانگين  انحراف معيار کمترین نمره بيشترین نمره 

 سرشت  15/64 3/82 7 25

 منش 22/97 3/71 ۸ 30

 عاطفه مثبت 41/21 6/82 10 50

 عاطفه منفی  19/34 5/60 1۰ 32

 خودکارآمدی 15/11 2/54 7 20

 گناه   34/34 3/52 1۸ 40

 شرم  27/41 4/18 16 35

دهد ميانگين و انحراف معيار هر متغير و کمترین و بيشترین نمره هر متغير ارائه شده است. نشان می  1همانطور که نتایج جدول  

 4۰و بيشترین نمره برابر با    1۸( و کمترین نمره آن برابر با  ۵2/3( و انحراف معيار آن برابر با )34/34ميانگين احساس گناه برابر با )

و بيشترین نمره   16( و کمترین نمره آن برابر با  1۸/4( و انحراف معيار آن برابر با )41/2۷باشد. ميانگين احساس شرم برابر با )می

های مدليابی معادالت ساختاری مورد بررسی قرار  باشد. بررسی مفروضهباشد. سایر نتایج در جدول قابل مشاهده میمی  3۵برابر با  

های مدل یابی معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفت.  د از: قبل از ورود به آزمون مدل مفهومی پژوهش، مفروضهگرفت که عبارتن

های مفقود، موارد دورافتاده )پرت( و نرمال بودن توزیع در این بخش سه مفروضه اساسی مدل یابی معادالت ساختاری شامل داده
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های کاملی از گروه نمونه جمع آوری  مفقود: اگرچه در پژوهش حاضر تالش شد تا دادههای  متغيرها مورد بررسی قرار گرفت. داده

های مفقود با ميانگين مقادیر متغيرها  های مفقود وجود داشت. در پژوهش حاضر داده ها برخی دادهگردد، با این حال در فایل داده

جایگزین شد. موارد پرت: برای بررسی موارد پرت در پژوهش حاضر از دستور اکسپلور در برنامه اس پی اس اس استفاده شد؛ نتایج  

راین، از  بررسی موارد پرت در متغيرهای پژوهش حاضر نشان داد که در هيچ یک از متغيرهای پژوهش موارد پرت وجود ندارد. بناب

نرمال بودن توزیع متغيرهای مشاهده   ندارد. بررسی  برای تحليل مدليابی معادالت ساختاری وجود  برای  این جهت مشکلی  شده: 

برای بررسی نرمال بودن، شامل کجی بررسی نرمال بودن توزیع متغيرهای مشاهده از دو شاخص رایج  و    1شده در پژوهش حاضر 

  2بودن توزیع متغيرهای پژوهش است. جدول  دهنده نرمال  باشد، نشان 3-تا    3ها بين  دازه این شاخصاستفاده شد. اگر ان  2کشيدگی 

 دهد. این نتایج را نشان می

 هاینرمال بودن متغيرهای پژوهش . شاخص2جدول

 متغيرهای پژوهش  کجی کشيدگی 

 سرشت  0/242- 0/179-

 منش 0/017- 0/836-

 عاطفه مثبت 1/678- 1/625

 عاطفه منفی  0/228 0/569-

 خودکارآمدی 0/418- 0/653

 احساس گناه 0/327- 0/659-

 احساس شرم  0/530- 0/302

قرار دارد؛ بنابراین، توزیع   -3تا    3هایکجی و کشيدگی برای متغيرهای پژوهش در دامنه  دهد که شاخصنشان می  2نتایج جدول  

های اساسی تحليل  دهد که تمامی مفروضهکلی، نتایج ارائه شده در این بخش نشان میطور  تمامی متغيرهای پژوهش نرمال است. به

مدل ساختاری احساسات شرم و    برای بررسیمدليابی معادالت ساختاری برقرار است و بنابراین برای این تحليل مانعی وجود ندارد.  

در محيط    1ارآمدی ، مدل مفهومی ارائه شده در شکل  گناه بر اساس سرشت و منش و عاطفه مثبت و منفی با نقش واسطه ای خودک

گرافيکی نسخه بيست و چهارم نرم افزار اموس ترسيم شد. سپس، این مدل مفهومی با استفاده از روش تخمين حداکثر درستنمایی  

می پژوهش فرضيات در مدليابی معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. در نهایت با توجه به نتایج حاصل از آزمون مدل مفهو

پژوهش، متغيرهای  پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. در عاطفه مثبت و منفی  مدل مفهومی    هایعنوان متغير  به  سرشت، منش، 

 عنوان و متغيرهای احساس شرم و احساس گناه به  ،4گر یا متغير ميانجی  وابسته ميانی  هایبه عنوان متغير  خودکارآمدی،  3برونزاد

مدل بر این اساس در محيط گرافيکی اموس رسم و با استفاده از روش  در نظر گرفته شدند.    ۵وابسته نهایی یا درونزاد  هایمتغير

افزار اموس نشان داد که مقادیر باقيمانده  هایاصالح در نرمحداکثر درستنمایی مورد تحليل قرار گرفت. پس از انجام تحليل، شاخص

 
1 . skewness 

2 . kurtosis 

3 . exogenous  

4 . mediator 

5 . endogenous  
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هایبرازش مدل شده است.  باالیی با یکدیگر دارند و این مسئله منجر به افت شدید شاخص  )خطا( متغير خودکارآمدی همبستگی

معنای مشترک بودن ماهيت این مفاهيم  همبستگی مقادیر باقيمانده این متغيرها نشان دهنده همبستگی این متغيرها با یکدیگر و به

نس خطا بين این متغيرها به مدل اضافه شد و مدل برای بار دوم  است که از لحاظ نظری کامالً مشخص است؛ بنابراین، چهار کوواریا

 دهد.  شده پژوهش حاضر را نشان میهایبرازش برای مدل اوليه و اصالحشاخص 3تحليل شد. جدول 

 شده پژوهشهایبرازش مربوط به مدل اوليه و اصالح. شاخص3جدول 

 χ2 df df/χ2 GFI AGFI NFI TLI CFI RMSEA SRMR مدل 

6/63۰ اوليه   22 6/2۸  ۸2/۰  ۵۵/۰  6۵/۰  ۵۵/۰  ۵4/۰  26۵/۰  1۵۵/۰  

شدهاصالح  1/66  1۸ 6۷/3  9۷/۰  9۰/۰  9۵/۰  9۰/۰  96/۰  ۰۸2/۰  ۰۵3/۰  

شده پژوهش در دامنه مطلوبی قرار دارند؛ این  هایبرازش برای مدل اصالحدهد تمامی شاخصنشان می 3همان طور که نتایج جدول 

، و 9/۰باالتر از    CFIو    GFI  ،AGFI  ،NFI  ،TLIهای، شاخص۵شاخص خی دو بر درجه آزادی کمتر از  دهد که  نتایج نشان می 

های تجربی مدل مفهومی  باشد؛ این نتایج بدان معناست که دادهمی  ۸/۰کمتر از    SRMRو شاخص    1/۰کمتر از    RMSEAشاخص  

هایبرازش مدل اوليه پژوهش در دامنه ضعيفی  دهد که شاخصنشان می   3کنند. همچنين، نتایج جدول  پژوهش حاضر را تایيد می 

اند و در دامنه مطلوب قرار ای افزایش یافتهطور قابل مالحظههایبرازش مدل بهقرار دارند؛ با این حال، پس از اعمال اصالحات، شاخص

سرشت و منش و عاطفه وثبت و منفی با  اند.در گام بعد، پارامترهای برآورد شده مدل علّی احساسات شرم و گناه بر اساس  گرفته

پارامترهای برآورد   1وسيله روش برآورد حداکثر درستنمایی مورد بررسی قرار گرفت. شکل  توجه به نقش واسطه ای خودکارآمدی به

دهد که  ینشان م   1دهد. نتایج ارائه شده در شکل  شده برای این مدل، شامل ضرایب مسير استاندارد و معناداری آنها را نشان می

آلفای   در سطح  پژوهش،  از    3معنادارند. همچنين، جدول    ۰۵/۰تمامی ضرایب مسير مستقيم مدل  برای هر یک  تعيين  ضرایب 

 دهد. متغيرهای درونزای مدل را نشان می

 . ضرایب تعيين برای هر یک از متغيرهای درونزای مدل 3جدول 

 ضریب تعيين  متغيرهای درونزای مدل 

1۰/۰ خودکارآمدی  

2۰/۰ احساس گناه  

23/۰ احساس شرم   

درصد از تغييرات احساس گناه و بيش    2۰دهد که این مدل توانسته است بيش از  نشان می 1عالوه بر این، نتایج ارائه شده در شکل  

نتایج حاصل از برآورد ضرایب مسير  های مستقيم پژوهش  درصد از تغييرات احساس شرم را تبيين کند. برای بررسی فرضيه   23از  

برآورد حداکثر درستنمایی )شکل   از روش  استفاده  با  این مسيرهای 1استاندارد مدل  برای  برآوردشده  پارامترهای  استفاده شد.   )

 ئه شده است.ارا  4مستقيم، شامل ضرایب مسير غيراستاندارد، ضرایب مسير استاندارد، مقادیر بحرانی و اندازه معناداری آنها در جدول  
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 های مستقيم پژوهش پارامترهای برآوردشده برای فرضيه  4جدول 

های پژوهش فرضيه  ضریب مسير  مسير مستقيم  

 غير استاندارد

ضریب مسير 

استاندارد 

(β)  

مقادیر  

 بحرانی

 اندازه

 معناداری

11/۰ سرشت بر احساس شرم  فرضيه اول   13/۰  42/2  ۰۰۸/۰  

-21/۰ منش بر احساس شرم  13/۰-  ۵۵/4-  ۰۰1/۰  

۰۵/۰ عاطفه مثبت بر احساس شرم فرضيه دوم  1۰/۰  94/1  ۰26/۰  

1۰/۰ عاطفه منفی بر احساس شرم  فرضيه سوم   1۰/۰  6۷/1  ۰4۷/۰  

2۵/۰ سرشت بر احساس گناه فرضيه چهارم   2۸/۰  9۸/4  ۰۰1/۰  

۰۷/۰ منش بر احساس گناه   14/۰  3۸/2  ۰1۰/۰  

بر احساس گناه عاطفه مثبت  فرضيه پنجم  1۵/۰  21/۰  99/3  ۰۰1/۰  

۰6/۰ عاطفه منفی بر احساس گناه  فرضيه ششم   12/۰  ۵۵/2  ۰۰6/۰  

 گيرد. در ادامه بر اساس جدول باال فرضيات مستقيم پژوهش به تفکيک مورد بررسی قرار می
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.مدل مفهومی پژوهش 1شکل  

 سرشت 

 منش

 عاطفه مثبت

 گناه 

 
 

 خودکارآمدی 

 عاطفه منفی 

 شرم 

*11/0 

۳۲/0 

*10/0 

**1۲/0 

*11/0 

**۲7/0 

**4۲/0 

**1۲/0 

**۲۳/0 

**۲۲/0 
**۹1/0 

**1۲/0 

**۳۲/0 

*11/0 
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فرضيه اول: سرشت و منش اثر مستقيم بر احساس شرم دارند. برای آزمون فرضيه اول نتایج حاصل از برآورد  

شده  اصالحضریب مسير مستقيم سرشت و منش بر احساس شرم در تحليل مدليابی معادالت ساختاری مدل  

 دهد. این نتایج را نشان می ۵پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. جدول 

 نتایج حاصل از بررسی فرضيه اول  ۵جدول 

ضریب مسير  فرضيه اول 

 غير استاندارد

ضریب مسير 

(βاستاندارد )  

مقادیر  

 بحرانی

 اندازه

 معناداری

11/۰ سرشت بر احساس شرم   13/۰  42/2  ۰۰۸/۰  

شرممنش بر احساس   21/۰-  13/۰-  ۵۵/4-  ۰۰1/۰  

دهد که اثر مستقيم سرشت بر احساس شرم با  برای بررسی فرضيه اول در مدل پژوهش نشان می  ۵نتایج جدول  

معنادار است. همچنين اثر مستقيم منش بر احساس   ۰۵/۰در سطح آلفای    β( 13/۰(ضریب مسير استاندارد  

آلفای  در    -β( 21/۰(شرم با ضریب مسير استاندارد   این نتایج،    ۰۵/۰سطح  معنادار است.بنابراین، با توجه به 

 گردد. فرضيه اول تایيد می

فرضيه دوم: عاطفه مثبت اثر مستقيم بر احساس شرم دارد. برای آزمون فرضيه دوم نتایج حاصل از برآورد ضریب 

شده پژوهش مورد  اصالحمسير مستقيم عاطفه مثبت بر احساس شرم در تحليل مدليابی معادالت ساختاری مدل  

 دهد این نتایج را نشان می 6بررسی قرار گرفت. جدول  

 نتایج حاصل از بررسی فرضيه دوم   6جدول 

ضریب مسير  فرضيه دوم

 غير استاندارد

ضریب مسير 

(βاستاندارد )  

مقادیر  

 بحرانی

 اندازه

 معناداری

۰۵/۰ عاطفه مثبت بر احساس شرم  1۰/۰  94/1  ۰26/۰  

دهد که اثر مستقيم عاطفه مثبت بر احساس  برای بررسی فرضيه دوم در مدل پژوهش نشان می  6جدول  نتایج  

استاندارد   با ضریب مسير  آلفای    β( 1۰/۰(شرم  نتایج،    ۰۵/۰در سطح  این  به  با توجه  بنابراین،  معنادار است. 

 گردد. فرضيه دوم تایيد می 

اثر مستقيم بر احساس شرم  از برآورد    فرضيه سوم: عاطفه منفی  دارند. برای آزمون فرضيه سوم نتایج حاصل 

شده پژوهش  ضریب مسير مستقيم عاطفه منفی بر احساس شرم در تحليل مدليابی معادالت ساختاری مدل اصالح

 دهد. این نتایج را نشان می۷مورد بررسی قرار گرفت. جدول 

 نتایج حاصل از بررسی فرضيه سوم  ۷جدول 

ير ضریب مسير غ  فرضيه سوم 

 استاندارد

ضریب مسير 

(βاستاندارد )  

مقادیر  

 بحرانی

 اندازه

 معناداری

2۵/۰ دلبستگی اجتنابی بر احساس شرم  2۸/۰  9۸/4  ۰۰1/۰  

۰۷/۰ دلبستگی اضطرابی بر احساس شرم  14/۰  3۸/2  ۰1۰/۰  

اثر مستقيم  برای بررسی فرضيه سوم در مدل پژوهش نشان می  ۷نتایج جدول   دلبستگی اجتنابی بر  دهد که 

استاندارد   با ضریب مسير  آلفای    β( 2۸/۰(احساس شرم  اثر مستقيم   ۰۵/۰در سطح  است. همچنين  معنادار 
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استاندارد   با ضریب مسير  احساس شرم  بر  اضطرابی  آلفای    β( 14/۰(دلبستگی  است   ۰۵/۰در سطح  معنادار 

 . گرددبنابراین، با توجه به این نتایج، فرضيه سوم تایيد می 

فرضيه چهارم: سرشت و منش اثر مستقيم بر احساس گناه دارند. برای آزمون فرضيه پنجم نتایج حاصل از برآورد 

شده پژوهش  ضریب مسير مستقيم سرشت بر احساس گناه در تحليل مدليابی معادالت ساختاری مدل اصالح

 دهد. این نتایج را نشان می  ۸مورد بررسی قرار گرفت. جدول 

 نتایج حاصل از بررسی فرضيه چهارم  ۸جدول 

ضریب مسير  فرضيه چهارم 

 غير استاندارد

ضریب مسير 

(βاستاندارد )  

مقادیر  

 بحرانی

 اندازه

 معناداری

۰4/۰ سرشت بر احساس گناه  ۰4/۰  ۷1/۰  4۷6/۰  

1۵/۰ منش بر احساس گناه   22/۰  ۸۸/2  ۰۰1/۰  

دهد که اثر مستقيم سرشت بر احساس گناه  پژوهش نشان می برای بررسی فرضيه پنجم در مدل     ۸نتایج جدول  

معنادار نيست ولی اثر مستقيم منش بر احساس گناه    ۰۵/۰در سطح آلفای    β( ۰4/۰(با ضریب مسير استاندارد  

 معنادار است.   ۰۵/۰در سطح آلفای  β( 22/۰(با ضریب مسير استاندارد 

احساس گناه دارد. برای آزمون فرضيه چهارم نتایج حاصل از برآورد  فرضيه پنجم: عاطفه مثبت اثر مستقيم بر  

شده پژوهش  ضریب مسير مستقيم عاطفه مثبت بر احساس گناه در تحليل مدليابی معادالت ساختاری مدل اصالح

 دهد. این نتایج را نشان می  9مورد بررسی قرار گرفت. جدول 

 نتایج حاصل از بررسی فرضيه پنجم  9جدول 

پنجمفرضيه  ضریب مسير غير  

 استاندارد

ضریب مسير 

(βاستاندارد )  

مقادیر  

 بحرانی

 اندازه

 معناداری

1۵/۰ عاطفه مثبت بر احساس گناه   21/۰  99/3  ۰۰1/۰  

دهد که اثر مستقيم عاطفه مثبت بر احساس برای بررسی فرضيه چهارم در مدل پژوهش نشان می   9نتایج جدول  

معنادار است. بنابراین، با توجه به این نتایج، فرضيه   ۰۵/۰در سطح آلفای    β( 21/۰(استاندارد  گناه با ضریب مسير  

 گردد. چهارم تایيد می

فرضيه ششم: عاطفه منفی اثر مستقيم بر احساس گناه دارند. برای آزمون فرضيه ششم نتایج حاصل از برآورد  

شده پژوهش  مدليابی معادالت ساختاری مدل اصالحضریب مسير مستقيم عاطفه منفی بر احساس گناه در تحليل  

 دهد. این نتایج را نشان می 1۰مورد بررسی قرار گرفت. جدول 

 نتایج حاصل از بررسی فرضيه ششم  1۰جدول 

ضریب مسير  فرضيه ششم 

 غير استاندارد

ضریب مسير 

(βاستاندارد )  

مقادیر  

 بحرانی

 اندازه

 معناداری

۰6/۰ عاطفه منفی بر احساس گناه   12/۰  ۵۵/2  ۰۰6/۰  

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223065.1400.11.1.13.6
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دهد که اثر مستقيم عاطفه منفی بر احساس گناه برای بررسی فرضيه ششم در مدل پژوهش نشان می   1۰نتایج جدول  

معنادار است. بنابراین، با توجه به این نتایج، فرضيه ششم   ۰۵/۰در سطح آلفای    β( 12/۰(با ضریب مسير استاندارد  

 گردد. تایيد می

اهداف مهم پژوهش حاضر بررسی اثرات غيرمستقيم متغيرهای برونزاد مدل شامل سرشت، منش، عاطفه مثبت یکی از  

و عاطفه منفی، بر متغيرهای درونزاد مدل شامل احساسات شرم و گناه از طریق خودکارآمدی بود. در این بخش اثرات 

منش، عاطفه مثبت و منفی با احساسات  غيرمستقيم مدل و نحوه ميانجيگری خودکارآمدی در ارتباط بين سرشت،  

گيرد. بدین منظور، برای بررسی اندازه و معناداری اثرات شرم و گناه در قالب فرضيات غيرمستقيم مورد بررسی قرار می

از   خودکارآمدی  ميانجيگری  نحوه  غيرمستقيم سرشت، منش، عاطفه مثبت و منفی بر احساسات شرم و گناه و بررسی

از آزمون  ( استفاده شد. آزمون سوبل که در واقع گونه19۸2بل،  )سو  1آزمون سوبل  از مقادیر    tای  است، با استفاده 

شود و معناداری اثرات غيرمستقيم را ميانجی به وابسته محاسبه می  متغيربحرانی دو مسير متغير مستقل به ميانجی و  

 دهد.   غيرمستقيم پژوهش بطور خالصه نشان میهای این نتایج را برای فرضيه  11دهد. جدول نشان می

 . نتایج بوت استراپ برای بررسی معناداری اثرات غيرمستقيم مدل 11جدول 

فرضيات 

غير 

 مستقيم

اندازه اثر غيرمستقيم  اثر غيرمستقيم 

 استاندارد

اندازه آزمون 

 سوبل

 معناداری

سرشت از طریق خودکارآمدی اثر  فرضيه اول 

 احساس شرم دارد.غيرمستقيم بر 

۰۵6/۰ 96/2 ۰۰1/۰ 

منش از طریق خودکارآمدی اثر   

 غيرمستقيم بر احساس شرم دارد.

۰46/۰- 662/2 ۰۰۸/۰ 

عاطفه منفی از طریق خودکارآمدی  فرضيه دوم

 اثر غيرمستقيم بر احساس شرم دارد.

۰46/۰ ۸1۰/2 ۰۰4/۰ 

فرضيه 

 سوم 

عاطفه منفی از طریق خودکارآمدی 

 غيرمستقيم بر احساس گناه دارد.اثر 

۰49/۰- 6۰9/2 ۰1۷/۰ 

 

فرضيه اول: سرشت و منش از طریق خودکارآمدی اثر غيرمستقيم بر احساس شرم دارد. برای آزمون فرضيه اول  

این نتایج را    12نتایج بررسی اثرات غيرمستقيم مدل با استفاده از روش بوت استراپ بررسی قرار گرفت. جدول  

 دهد. نشان می

 . نتایج حاصل از بررسی فرضيه دوم غير مستقيم 12جدول 

اندازه اثر  فرضيه اول 

غيرمستقيم 

 استاندارد

اندازه 

آزمون  

 سوبل

 معناداری

 
1 . sobel test 
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-۰46/۰ سرشت از طریق خودکارآمدی اثرغيرمستقيم بر شرم دارد.   662/2  ۰۰۸/۰  

23۰/۰ منش از طریق خودکارآمدی اثرغيرمستقيم بر شرم دارد.  ۰۵4/2  111۰/۰  

دهد که اثر استاندارد غيرمستقيم سرشت بر احساس شرم )از طریق خودکارآمدی(  نشان می  12نتایج جدول  

با)  ۰46/۰ برابر  معناداری آن  نتایج نشان می ( می۰۰۸/۰است، و  اثر  باشد که معنادار است. همچنين  دهد که 

خودکارآمدی(    طریق  )از  شرم  احساس  بر  منش  غيرمستقيم  برابر   ۰32/۰استاندارد  آن  معناداری  و  است، 

 شود. باشد که معنادار است بنابراین، با توجه به این نتایج، فرضيه سوم غير مستقيم تایيد می( می۰2۷/۰با)

بر احساس شرم دارد. برای آزمون فرضيه چهارم  فرضيه دوم: عاطفه منفی از طریق خودکارآمدی اثر غيرمستقيم

این نتایج را    13نتایج بررسی اثرات غيرمستقيم مدل با استفاده از روش بوت استراپ بررسی قرار گرفت. جدول  

 دهد. نشان می

 

 

 

 

 نتایج حاصل از بررسی فرضيه سوم غير مستقيم  13جدول 

اندازه اثر  فرضيه دوم

غيرمستقيم 

 استاندارد

اندازه 

آزمون  

 سوبل

 معناداری

عاطفه منفی از از طریق خودکارآمدی اثرغيرمستقيم بر شرم 

 دارد.

۰44/۰  366/2  ۰1۸/۰  

دهد که اثر استاندارد غيرمستقيم عاطفه منفی بر احساس شرم )از طریق خودکارآمدی(  نشان می  13نتایج جدول  

باشد که معنادار است. بنابراین، با توجه به این نتایج، فرضيه دوم می(  ۰1۸/۰است، و معناداری آن برابر با)  ۰44/۰

 شود. تایيد می

فرضيه سوم: سرشت و منش از طریق خودکارآمدی اثر غيرمستقيم بر احساس گناه دارد. برای آزمون فرضيه سوم  

این نتایج را  14ول  نتایج بررسی اثرات غيرمستقيم مدل با استفاده از روش بوت استراپ بررسی قرار گرفت. جد

 دهد. نشان می

 نتایج حاصل از بررسی فرضيه سوم غير مستقيم  14جدول 

اندازه اثر  فرضيه سوم 

غيرمستقيم 

 استاندارد

اندازه 

آزمون  

 سوبل

 معناداری

۰6۵/۰ سرشت از طریق خودکارآمدی اثرغيرمستقيم بر گناه دارد.   29۷/3  ۰۰1/۰  

اثرغيرمستقيم بر گناه دارد. منش از طریق خودکارآمدی   ۰42/۰  21۰/2  ۰2۷/۰  

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223065.1400.11.1.13.6
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اثر استاندارد غيرمستقيم سرشت بر احساس گناه )از طریق خودکارآمدی(  نشان می  14نتایج جدول   دهد که 

با)  ۰6۵/۰ برابر  معناداری آن  نتایج نشان می ( می۰۰1/۰است، و  اثر  باشد که معنادار است. همچنين  دهد که 

( ۰2۷/۰است، و معناداری آن برابر با)  ۰42/۰استاندارد غيرمستقيم منش بر احساس گناه )از طریق خودکارآمدی(   

 شود.  باشد که معنادار است بنابراین، با توجه به این نتایج، فرضيه سوم غير مستقيم تایيد میمی

قيم بر احساس گناه دارد. برای آزمون فرضيه پنجم فرضيه چهارم: عاطفه منفی از طریق خودکارآمدی اثر غيرمست

این نتایج را    1۵نتایج بررسی اثرات غيرمستقيم مدل با استفاده از روش بوت استراپ بررسی قرار گرفت. جدول  

 دهد. نشان می

 . نتایج حاصل از بررسی فرضيه چهارم غير مستقيم1۵جدول 

اندازه اثر  فرضيه چهارم 

غيرمستقيم 

 استاندارد

ازه اند

آزمون  

 سوبل

 معناداری

عاطفه منفی از طریق خودکارآمدی اثرغيرمستقيم بر گناه  

 دارد.

۰44/۰  366/2  ۰1۸/۰  

دهد که اثر استاندارد غيرمستقيم عاطفه منفی بر احساس گناه)از طریق خودکارآمدی(  نشان می  1۵نتایج جدول  

 باشد که معنادار است.  ( می۰1۸/۰است، و معناداری آن برابر با) ۰44/۰

 

  : بحث و نتيجه گيری

همان گونه که بيان شد هدف اصلی پژوهش حاضر تدوین مدل ساختاری احساسات شرم و گناه بر اساس سرشت  

های  باشد. نتایج این یافته با نتایج پژوهشنش و عاطفه مثبت و منفی با نقش واسطه ای خودکارآمدی میو م

   (34)، گراس و هانسن  (33)، پاسانيسی و همکاران  (32)، آکباگ و اردن ایماموگلو  (31)فيليپ، یونگ و زاکاليک  

های  رم ممکن است به تجربه و ویژگیباشد. ریشه آسيب شناختی احساس شهمسو می  (3۵)و هایدون و شيلکرت  

شخصيتی افراد در کودکی ارتباط داشته باشد و ممکن است به تجربه اولين مرحله از زندگی در پاسخ به طرد یا  

. از آنجایی که شرم و دیگر هيجانات منفی ممکن است ناشی از (33)جدایی از مراقبت کنندگان کودک برگردد  

تواند هيجانات منفی را در  تواند عاملی مهم محسوب شود که میسرشت دشوار می  روابط اوليه باشد، و افراد با

تواند سبک دلبستگی های سرشت و منش دشوار میویژگی (36)نوجوانی پيش بينی کند. بر طبق مدل بارثلومو 

باشند  عدم اعتماد به خود می  نامناسبی برای فرد رقم بزند. چنين کودکانی هراسان و ترسان دارای ویژگی مشترک

های دلبستگی ناایمن و با سرشت  شود که افراد دارای این سبکاین دو ویژگی در نوجوانی و بزرگسالی باعث می

 تواند باعث به وجود آمدن استعداد شرم شودشوار، دارای ویژگی عدم تنظيم هيجانی باشند که میو منش د

دهد که سبک دلبستگی اجتنابی به صورت مثبت و معناداری نشان می(38) پژوهش هژدنبرگ و آندروس  .(3۷)

دلبستگی اجتنابی    توان گفت که افرادی که دارای سبکبا احساس شرم مرتبط است. در تببين این رابطه می

هستند اعتماد به نفس پایينی دارند،  از عزت نفس کمتری برخورداند و معموال توانایی بالقوه برای خودسرزنشی 

گيرند که باید خود را ارزیابی کنند، معموال شود وقتی که در موقعيت قرار میرا دارند که همين عوامل سبب می
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زیر سوال می را  به  تماميت خود  و  عوامل سبب میخود کلی خود حمله میبرند  آن ها کنند که همين  شود 

کنند   تجربه  را  از (3۷)احساس شرم  ناراحتی حاصل  احساس  دليل  به  اجتنابی  دلبستگی  دارای سبک  افراد   .

صميميت و ناتوانی در شکل دادن روابط نزدیک با دیگران احساس شرم بيشتر را در روابط بين فردی تجربه  

 کنند.  می

ج دیگر این یافته نشان داد که اثر مستقيم دلبستگی اضطرابی بر احساس شرم مثبت و معنادار است. نتایج  نتای

پژوهش نتایج  با  یافته  زاکاليک  این  و  یونگ  فيليپ،  ایماموگلو  (31)های  اردن  و  آکباگ  و  ( 32)،  پاسانيسی    ،

توان باشد. در تبيين این مطلب میهمسو می  (3۵)و هایدون و شيلکرت    (34) ، گراس و هانسن  (33)همکاران  

اضطرابی هستند ترس از طرد شدن و جدا شدن دارند، همچنين  افرادی که دارای سبک دلبستگی  گفت که 

تمایل دارند تا حوادث منفی را به خود نسبت دهند. همچنين ویژگی افرادی که دارای احساس شرم هستند،  

. که این عوامل باعث  (39)زشی، احساس ناتوانی است  احساس حقير شدن، احساس کوچک شدن، احساس بی ار

شود افرادی که دارای سبک دلبستگی اضطرابی هستند، تمایل بيشتری به تجربه احساس شرم داشته باشند.  می

های دلبستگی افرادی که دارای سبک دلبستگی ایمن هستند دارای حس ( از سبک 199۰بر طبق مدل بارثلومو )

گران هستند و شاید این حس خوشبينی منجر به احساس رضایت فرد از خود شود و در مثبت نسبت به خود ودی

نتيجه منجر به کاهش احساس تجربه شرم در این افراد شود. تحقيقات نشان داده اند که مانند بسياری از هيجانات  

 . (4۰, 3۷)های دلبستگی ناایمن باشد اجتماعی منفی احساس شرم ممکن است ناشی از سبک

با زندگی است که    کنار آمدننظام بندورا، منظور از خودکارآمدی، احساس شایستگی، کفایت و قابليت در  در  

و ناکامی در برآوردن و حفظ این معيارها آن    شودیمبرآورده کردن و حفظ معيارهای عملکرد باعث افزایش آن  

  .کندیمکنترلی که بر زندگی دارد تعریف    درجه . همچنين بندورا خودکارآمدی را ادراک فرد از  دهدیم را کاهش  

ی  بخشنظمی مختلف عملکرد است که شامل خود  هاطهيحای متمایز از باورهای مربوط به  خودکارآمدی مجموعه

ط به دستيابی به هدف،  . خودکارآمدی مربوشودیمی فکری، انگيزش و حاالت هيجانی و فيزیولوژیکی  ندهایفرا

 .(41)  کندیم ی نيبشي پ بهتر از خودکارآمدی مربوط به یک عملکرد خاص، عملکرد را 

افراد با خودکارآمدی   ارتباط دارد و  پایين با افسردگی، اضطراب و درماندگی و فرسودگی شغلی  خودکارآمدی 

گی اغلب به همان اندازه افراد غير مبتال از  افراد مبتال به اضطراب یا مستعد افسرد دارند. پایينی  نفس عزتپایين 

. افراد غير  زنندیم را بيشتر از حد واقعی تخمين    شان یهامهارتی اجتماعی برخوردارند، اما افراد عادی  هامهارت

باوری قوی دارند. به طور کلی افراد موفق،   هاتيموقعافسرده همچنين به توانایی خود در اعمال کنترل نسبی بر 

افراد شجاع، افراد اجتماعی، افراد غير مضطرب، افراد غير افسرده، مصلحين اجتماعی و افراد خالق همگی در مورد 

ی دارند. چنين خودباورهایی  انانهيبخوش نظر    گذارد یم   ريتأث  ها آنندگی  توانایی در اعمال نفوذ بر وقایعی که بر ز

. احساس خودکارآمدی نه تنها  (42)  بخشدیمو عملکرد انسان را بهبود    دهد یم ی را افزایش  شناختروان سالمت  

ر پاجارس و  ی قابل تغيير است. به باوراحت  به بلکه از طریق مداخالت    کندیمعملکرد انسان را به خوبی تعيين  

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223065.1400.11.1.13.6
http://journals.iau-astara.ac.ir/
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ای چون مطالعات  ی گستردههانه يزمی مربوط به آن در  هاپژوهشی  هاافته( خودکارآمدی و ی 199۷)  1واليانت

روانشناسی،  هارسانهاجتماعی،    مطالعاتپزشکی،   سياسی،  و  بازرگانی  امور  همگانی،  و  پزشکروانی  ی 

و تحقيقات مداخالت بالينی مرتبط با آن، به   نظریه شناخت اجتماعی بندورا  کاربردکاربرد دارد.    وپرورشآموزش 

   .(43)ی زندگی سالم و بارآوری داشته باشند شماریب ی هاروشافراد کمک کرده است که به 

شيوه برخورد والدین با فرزندان نقش مهمی در به وجود آمدن احساسات شرم و گناه دارد و این مسئله نقش  

دهد که کنترل بيش از نشان می  (44)  2. نتایج پژوهش هاریسون(39)اساسی در رشد شخصيت کودکان دارد  

دهد که سبک فرزند  ( نشان می۰۰62)  3حد پدر با احساس شرم و گناه ارتباط دارد. پژوهش دانيل و مارس رابرت 

های فرزندپروری استبدادی و آسان گير به صورت مثبت و معنادار  پروری مقتدر به صورت منفی و معنادار و سبک

نشان داد که بين ادراک از  (  139۰. پژوهش عالیی و بيرامی )(4۵)توانند عواطف منفی را پيش بينی کنند  می

احساس گناه در سبک فرندپروری ه  حساس شرم رابطه وجود ندارد، ولی تجربهای فرزندپروری والدین و ا   شيوه

مقتدر بيشتر ازتجربه آن در سبک های فرزندپروری مستبدانه و کناره گير بوده و نيز، تجربه احساس گناه در  

از سبک کنار بيشتر  پژوهش  . (46)  گير استه  سبک سهل گيرانه  انجام شده در داخل کشور نشان مرور  های 

های فرزند پروری با احساسات شرم و گناه  به بررسی رابطه سبک  (46)دهد که فقط پژوهش عالیی و بيرامی می

و بيرامی    (4۷)پرداخته اند و در سایر مطالعات انجام شده در زمينه احساسات شرم و گناه مانند پژوهش)زارعی  

های برخورد والدین با فرزندان به صورت هفقط در مبانی نظری تحقيق به این امر اشاره کرده اند که شيو  (46)

 تواند در احساسات شرم و گناه در فرزندان نقش داشته باشد.  بالقوه می

تئوری دیگری در حوزه هيجانات که تالش دارد تا به پدیدار شناسی احساسات شرم و گناه توجه کند، تئوری 

هایی که  های منفی والدین و ناکامیطریق نگرشاحساس شرم ميتواند از  (4۸) بالبی است. بر طبق تئوری بالبی 

های کودک در طی مراحل های والدین متضاد و مخالف دیدگاهفرد در رابطه با والد دارد ایجاد شود. اگر نگرش

رشد باشد، کودک ممکن است این نگرشهای منفی را درونی کند و ممکن است احساس طرد شدگی و ضعيف 

های مختلفی نيز نشان داده اند که  د موجبات احساس شرم را فراهم آورد. پژوهشتوانبودن کند که این امر می

های روانشناختی ناخوشایندی مانند شرم، خشم و خودشيفتگی های دلبستگی اضطرابی و اجتنابی با نشانهسبک 

ارتباط دارد. پژوهش    (۵۰)و نشانگان کلی استرس    (52)، عواطف منفی  (۵1,  ۵۰)، افسردگی و اضطراب  (49,  3۸)

های مختلف هيجانات رابطه های دلبستگی با نيمرخبر این مسئله تاکيد دارد که سبک   (۵3)  کانسدین و ماگای

های دلبستگی نا  های دلبستگی ایمن با هيجانات مثبت رابطه دارند در حالی که سبکدارند. به طور کلی سبک

نفی ارتباط دارند. مانند دیگر هيجانات منفی اجتماعی شرم و گناه نيز ممکن است ناشی از  ایمن با هيجانات م

 . (۵4)های دلبستگی باشد سبک 

نتایج حاصل از برآورد ضریب مسير مستقيم عاطفه مثبت بر احساس شرم در تحليل مدليابی معادالت ساختاری 

حساس شرم مثبت و معنادار است. نتایج این یافته با  شده نشان داد که اثر مستقيم عاطفه مثبت بر امدل اصالح

بشارت، کوچی، دهقان، فراهانی  باشد.  همسو می  ( ۵۵)بشارت، کوچی، دهقان، فراهانی و  مؤمن زاده  نتایج پژوهش  

 
1. Pajares & Valiante 
2 . Harrison 

3 . Daniel, & Marc-Robert 



180- 203ص    25(1، پیاپی )4001 بهار، اولم، شماره  یازده دوره لنامه خانواده و بهداشت، فص   

Family and health Quarterly, vol11, Issue 1, Spring 2021, ISSN: 2322-3065 

20.1001.1.23223065.1400.11.1.13.6  D.O.R. ,  astara.ac.ir-http://journals.iau 

19 

 

 

 

 

خانواده و بهداشت مقومی

در پژوهشی با عنوان بررسی نقش تعدیل کننده عاطفه مثبت ومنفی بر رابطه بين ناگویی    ( ۵۵)و  مؤمن زاده  

دادند که عاطفه مثبت در دو جهت متضاد در رابطه بين ناگویی هيجانی نقش تعدیل کننده دارد.   هيجانی نشان  

عاطفه مثبت باعث کاهش تأثير ناگویی هيجانی بر شدت درد و عاطفه  منفی بر عکس باعث افزایش تأثير ناگویی  

اگویی هيجانی و شدت درد  توان نتيجه گرفت که رابطه بين نهيجان بر شدت درد شد. بر اساس این پژوهش می

اثربخشی  افزایش  بيماران مبتال به درد مزمن تحت تاثير نقش تعدیل کننده عواطف مثبت و منفی قرار دارد. 

های روان شناختی همزمان به طور تعدیل نا گویی هيجانی و عواطف های درمانی درد مزمن، مستلزم مداخلهبرنامه

   .منفی و تقویت عواطف مثبت است 

در پژوهشی با عنوان نقش عاطفه مثبت در رابطه ميان عاطفه    (۵6)عریضی،  ناصری محمد آبادی و  عسگری  

منفی با درد و استرس در زنان شاغل نشان داد که افزایش هفتگی درد و استرس، افزایش عاطفه منفی را پيش 

فه مثبت، چه به صورت مستقيم و چه کند.هم باالتر بودن عاطفه مثبت هفتگی و هم ميانگين باالتر عاطبينی می

به صورت غير مستقيم در تعامل با درد و استرس، منجر به درجات کمتر عاطفه منفی شده بود و در نهایت ،  

های آتی در ارتباط افزایش در عاطفه منفی هفتگی و ميانگين باالتر عاطفه منفی با ميزان بيشتر درد در هفته 

در پژوهشی با عنوان رابطه لذت جسمانی و عاطفه    ( ۵۷)ور و  نشاط دوست  بودند. همچنين سلطانی و  ملک پ

مثبت و منفی در دانشجویان اصفهان نشان دادند که هر اندازه لذت جسمانی دانشجویان بيشتر باشد ،عاطفه ی  

بطه مثبت آنها نيز بيشتر است. همچنين لذت از خوبی ها با عاطفه مثبت در زمان گذشته و عاطفه مثبت کلی را

درصد عاطفه مثبت کلی را به طور معنی دای پيش بينی کند. اما افزایش لذت جسمانی ،    ۸/6تواند  دارد و می

رسد عواطف مثبت ، مقوله ای متفاوت از بر طرف شدن صرف  رابطه ای با ميزا عاطفه منفی نداشت . به نظر می

گيرد های جسمانی صورت نمیا به منظور ارضاء نيازنيازهای جسمانی باشد. احتماال آن دسته از فعاليتهایی که لزوم

در پژوهشی   (۵۸).همچنين  نادری و حيدری و  مشعل پور  . تواند بروز عواطف مثبت را به همراه داشته باشد، می

با عنوان انعطاف پذیری کنشی، عاطفه مثبت و منفی با خود کار آمدی در زنان نشان دادند که انعطاف پذیری  

کار آمدی رابطه مثبت دارد، عواطف مثبت با خود کار آمدی رابطه مثبت دارد و عاطفه منفی با  کنشی با خود  

های  واریانس خود کار آمدی توسط متغيير   63/۰خود کار آمدی رابطه منفی دارد، همچنين مشخص گردید که  

 باشد. پيش بين یعنی انعطاف پذیری کنشی ، عاطفه مثبت ومنفی قابل پيش بينی می

. البته باشدیم  زين یشناختروش یهاتیمحدودی  برخی  دارابودن و داشتن نقاط قوّت،    عیبد   کناری در  وهشپژهر  

  نييتبو    ليتحل، اجرا،  نیتدویی پژوهش در مراحل  نارسای  معنی پژوهش به  ها تیمحدود   کهتوجّه داشت    د یبا

ی پژوهش است،  توانمند انگري بی اعمال شده،  هاتیمحدودی  شناختروش   هیزاو، از گری دعبارت  . بهباشدینم جینتا

پژوهشگر در   با    نیتدو ی و  مقدمات   مرحلهچون  انجام آنمنطقی و  علمی  هاهيتوجطرح  به  ها همّت ی مطلوب 

مطالعه حاضر این محدودیت را    وجود داشت،  ریزبه شرح    ها تیمحدودی  برخ. در پژوهش حاضر هم  گماردیم

های خودگزارشی به دست آمده، لذا مشکالتی که در اجرای پرسشنامه ها  تایج این پژوهش از پرسشنامهدارد که 

وجود دارد )مثال تایيد اجتماعی یا وانمودگرایی( ممکن است بر نتایج آزمون تاثيرگذار باشد.در جریان پژوهش  

از دانشگاه ها   بر روی همکاری متاسفانه بسياری  تا حدی  امر  این  داشتند که  را  پژوهشگر  با  حداقل همکاری 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223065.1400.11.1.13.6
http://journals.iau-astara.ac.ir/


 احساسات شرم و گناه: ارائه یک مدل ساختاریای خودکارآمدی در رابطه سرشت و منش و عاطفه مثبت و منفی با  نقش واسطه 

 

 

 

 

20 

های تقویت دهی برای جلب همکاری آزمودنی  دانشجویان نيز تاثير داشت هر چند که پژوهشگر سعی کرد از شيوه

های بعدی نقش تعدیل کنندگی جنسيت در رابطه بين سرشت و منش و عواطف  ها استفاده کند. در پژوهش

شرم و    با توجه به فقر پژوهشی در زمينهدر هر صورت  و منفی با با احساسات شرم و گناه بررسی شود.    مثبت

تکرار شود:  نیشودایم  شنهاديپ گناه   به سه صورت  توسط هم  ی)اجرا  تکرار کامل  پژوهش  پژوهش   ن يدوبارة 

تکرار نظام  ،  (یسنجش  یهاسايمق  نيبا هم  گرانیپژوهش توسط د   نيدوبارة هم  ی)اجرای  قيتکرار حق،  پژوهشگر(

طبق نتایج این پژوهش بين عواطف (.  یسنجش  ی هااسيمق  ریو با سا  گرید  تيپژوهش در جمع  نيهم  ی)اجرا  مند

عنوان یک هيجان  به  ارتباط معکوسی وجود دارد و بين عواطف منفی و احساس گناه  مثبت و احساس شرم 

انطباقی ارتباط مثبتی وجود دارد و از آنجایی که ارتباط بين افراد مهم در زندگی و اهميت تجارب هيجانی در  

شود در این زمينه شکل گيری دلبستگی ایمن در  پيشنهاد می  شکل گيری عواطف مثبت و منفی مهم هستند،

های الزم داده شود. با توجه به نقش عواطف مثبت و منفی در زمينه شکل گيری این زمينه به والدین آموزش

های عمومی در فضای  شود آموزشاحساس گناه به عنوان یک هيجان انطباقی به جای احساس شرم، پيشنهاد می

 تلویزیون و روزنامه ها به سمت افزایش آگاهی افراد جامعه حرکت کند.  مجازی همچون 
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