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Abstract
Aim: The purpose of this research was to investigate factor structure, validity
and reliability of the interpersonal guilt (short-form) and relation with Corona
disease anxiety in students. Method: The research method was a descriptive
correlational. 330 students in Tehran participated in the study through online
recall (Due to the corona virus pandemic). Corona disease anxiety scale
(Alipour et al, 1398), Interpersonal guilt scale-15 (Gazzillo et al., 2018),
Interpersonal guilt-67 (O'Connor et al., 1997), Personal-FeelingsQuestionnaire-PFQ (Shame and Guilt) (Harder and Zalma, 1990) and SelfEsteem (Rosenberg, 1965) were used to collect the data. Data were analyzed
using SPSS-23 and AMOS. Results: the results of exploratory factor analysis
showed that 15 questions were loaded on 3 factors which together explained
46% of the variance of the scale of the interpersonal guilt. Internal consistency
(Cronbach’s alpha) was calculated 0/64-0/87. Correlation of three dimensions
of this scale (survivor guilt, omnipotent guilt and self-hate) with Corona
disease anxiety, depression, self-esteem, shame and guilt was also significant
(p<0/01). confirmatory factor analysis after model modification (14-item
version) indicated a good fit with the data. Conclusion: Findings of the
current research confirmed the usage of interpersonal guilt scale and it can be
used in psychological research and clinical Trails.
Key words: Validity, Reliability, Interpersonal Guilt, Confirmatory Factor
Analysis, Corona Disease Anxiety
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چکیده
هدف :پژوهش حاضر به منظور بررسی ساختار عاملی تأییدی ،اعتبار و پایایی فرم کوتاه مقیاس احساس

پذیرش1400/09/11 :

گناه بینفردی گازیلو ( )2018و رابطة آن با اضطراب کرونا در نمونة دانشجویان بود .روش :پژوهش اخیر
توصیفی از نوع همبستگی بود 330 .نفر از دانشجویان از طریق فراخوان اینترنتی بهصورت داوطلبانه در
تحقیق شرکت کردند (به علت شیوع ویروس کرونا) .از پرسشنامههای اضطراب کرونا (علیپور و همکاران
( ،)1398احساس گناه بینفردی( 15-گازیلو و همکاران ،)2018 ،احساس گناه بینفردی( 67-اوکانر و
همکاران ،)1997 ،احساسات شخصی شرم و گناه (هاردر و زالما ،)1990 ،عزتنفس (روزنبرگ )1965 ،و
افسردگی ( )PHQ-9استفاده شد .دادهها با استفاده از  SPSS-24و  AMOS-24مورد تجزیه و تحلیل

انتشار آنالین1401/04/01 :

قرار گرفتند .یافتهها :نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که  15سؤال روی  3عامل بارگذاری شدند
که این  3عامل روی هم  46درصد از واریانس مقیاس احساس گناه بین فردی را تبیین می کردند.
همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/64تا  0/87محاسبه گردید .رابطة سه بعد (گناه
بازمانده ،گناه همه توانی و نفرت از خود) این مقیاس با اضطراب بیماری کرونا ،احساس گناه بینفردی-
 ،67افسردگی ،عزتنفس ،شرم و گناه معنادار بود ( .)P≥ 0/01نتایج تحلیل عاملی تأییدی بعد از اصالح
مدل (نسخه  14سؤالی) برازش خوبی با دادهها نشان داد .نتیجهگیری :بهطورکلی یافتهها حاکی از
مناسب بودن ویژگیهای روانسنجی پرسشنامة احساس گناه بینفردی بود و با توجه به رابطة احساس
گناه بینفردی با اضطراب بیماری کرونا ،می توان از این ابزار برای کاربردهای تحقیقاتی و بالینی استفاده
کرد.

کلید واژهها :اعتبار ،روایی ،مقیاس احساس گناه بینفردی ،تحلیل عاملی تاییدی ،اضطراب بیماری کرونا
استناد به این مقاله :صادقی ،راحله ،.رضایی شریف ،علی ،.موالیی نسب ،سیدابراهیم ،.و فاطمی ،فاطمه السادات .)1401( .ویژگیهای روانسنجی فرم کوتاه
مقیاس احساس گناه بینفردی و رابطه آن با اضطراب بیماری کرونا .فصلنامة علمی -پژوهشی روانشناسی کاربردی 2( 16 ،پیاپی .83-105 :)62
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مقدمه
یکی از بحرانهای جهانی که اثرات منفی زیادی بر سالمتروان ،اجتماعی و اقتصادی جوامع
داشت ،اپیدمی بیماری کرونا (کووید )19-بهعنوان یک فاجعة بهداشت عمومی بود (ایچنبرگر،
هسلمن ،ساویگ ،استادلمن و تورگلر .)2020 ،این بیماری تغییرات قابلمالحظهای در شرایط
زندگی شامل ،قرنطینههای خانگی پیدرپی ،منع رفتوآمد ،ترس از انتقال بیماری به دیگران،
تعطیلی بعضی از مشاغل ،مدارس و همچنین تغییرات روانشناختی مخرب از جمله نگرانی ،ترس،
اضطراب فردی و بینفردی ،افسردگی ،احساس گناه و احساس انزوا ایجاد کرده است (وو ،ژائو و
ژانگ2020 ،؛ فیشوف ،2020 ،سود ،2020 ،کومر ،یا و همکاران2020 ،؛ کوک ،توک و همکاران،
 .)2021بنابراین کووید  19-پیامدهای چشمگیری بر سالمتروان دارد ،بهاینعلت که افراد را در
معرض مرگ ،تهدید به مرگ یا آسیب جسمی جدی قرار میدهد و با توجه به روند طوالنی آن
دارای پیامدهایی در سطوح گوناگون است (گرینبرگ.)2020 ،
یکی از واکنشهای عصبی-روانی اصلی در شیوع ویروس کرونا ،اضطراب است که میتواند هم
در افراد سالم و هم در افرادی که سابقاً دارای مسائل سالمتروان بودهاند ،ایجاد شود (شیگورا،
اورسانو و همکاران .)2020 ،ضرورت فاصلهگذاری اجتماعی و قرنطینه ،منجر به اضطراب میشوند
زیرا افراد از عزیزان خود جداشده و آزادی آنها محدود میشود و به دلیل ترس از ناشناخته بودن
این بیماری و ایجاد ابهام شناختی ،اضطراب در افراد تشدید میشود (بجاما ،اوستر و مک گورن،
 .) 2020این اضطراب عامل خطری برای بدتر شدن اختالالت روانی ،رفتارهای خودکشی،
رفتارهای منفی اجتماعی مانند طرد و تبعیض اجتماعی است (لو ،کو و همکاران .)2020 ،عالوه
بر اضطراب و ترس ،سایر هیجانات منفی ممکن است مسئلهای جدی برای سالمتروان باشد.
شرم و گناه دو احساس متمایز منفی خودآگاه هستند که در دوران بیماری کرونا ایجاد شوند.
هنگامیکه این احساسات بهدرستی شناسایی و مدیریت نشوند ،به طرق مختلف به نشانگان
روانشناختی شدید مرتبط میشوند که تهدید جدی برای سالمتروان است (کاوالرا.)2020 ،
وضعیت طوالنی و عدم قطعیت ،همچنین هشدار مداوم مربوط به کووید 19-همراه با اضطراب و
ترس از آلوده شدن دیگران میتواند تهدیدی از احساس گناه بینفردی ناسازگارانه را تعیین کند
که پیامدهای مخربی برای سالمتروان دارد (بروکس و همکاران )2020 ،و فرد حتی در صورت
رعایت کامل تمام اقدامات بهداشتی و ایمنی الزم ،افکار مکرر مربوط بهاحتمال ناقل بودن این
ویروس و خطر برای اعضای خانواده را داشته باشد.
در نظریات زیستشناسی و روانشناسی اخالقی و تکاملی ،گناه را یکی از نتایج تکامل گونة
انسان بهعنوان یک گونة اجتماعی و عملکردی برای بقای گروهی در نظر گرفتهاند (انگلمن و
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توماسلو2018 ،؛ ویلسون2015 ،؛ هایدت .)2012 ،در طیف وسیعی از هیجانات انسانی ،احساس
گناه یکی از جذابترین و پیچیدهترین احساسات است .تعریفی که تیلمن-آزبورن ( )2010از
احساس گناه ارائه دادهاند "سازة پیچیدهای است که در هستة خود ،دارای اجزای عاطفی و
شناختی است" .احساس گناه خطاهای اخالقی (واقعی یا خیالی) را دربرمیگیرد که در آن افراد
معتقدند عمل آنها به نتایج منفی منجر شده است .همچنین یک حس مسئولیت و پشیمانی
دردناک بخشی از تجربة احساس گناه است (الک و الک-سیکروسکی.)2020 ،
تئوریهای مختلفی از جمله نظریههای کنترل -تسلط رابطهای یکپارچه و شناختی-پویایی،
استدالل میکنند که احساس گناه خاستگاه بینفردی و یک کارکرد انطباقی دارد (فاسینی،گازیلو
و گورمن2020 ،؛ سیلبرشاتز2005 ،؛ ویس .)1993 ،احساس گناه شامل انتقاد از خود برای یک
عمل خاص و آسیبهایی که ممکن است فرد بر دیگران وارد کند .این امر با نگرانی در مورد تاثیر
فرد بر دیگران و همدلی با دیدگاههای آنها مرتبط است ،هنگامی میتواند برای سالمتروان
ناسازگار باشد که افراد نسبت به رویدادهایی که خارج از کنترل آنها اتفاق میافتد احساس
مسئولیت اغراقآمیزی داشته باشند و یا جبران آن امکانپذیر نباشد (چری و همکاران.)2017 ،
روانتحلیلگران (اش1976 ،؛ لووالد1979 ،؛ مودل1971 ،؛ نیدرلند1981 ،و گازیلو)2019 ،
پنج نوع گناه بینفردی را شناسایی کردهاند :گناه بازمانده ،بر اساس این باور بیماریزا که داشتن
موفقیت ،رضایت ،خوششانسی یا سایر ویژگیهای مثبت بیشتر و باالتر از دیگران (افراد مهم)
ممکن است به آنها صدمه بزند .گناه جدایی /بیوفایی ،بر اساس این باور بیماریزا که جدایی
فیزیکی یا روانشناختی از عزیزان میتواند باعث آسیبرساندن به آنها شود .گناه مسئولیت
همهتوانی ،بر اساس این باور بیماریزا که فرد باید عزیزانش را خوشحال کند ،بهطوریکه ارضای
نیازهای خود به معنای خودخواه بودن است و به دیگران آسیب میزند .گناه بار بر دوش دیگران
بودن ،از این باور بیماریزا نشات میگیرد که هیجانات و نیازهای فرد باری بر دوش عزیزانش
است و مشکالت و شکنندگی خود را نمیتواند ابراز کند چون به آنها صدمه خواهد زد .نفرت از
خود که مبتنی بر باورهای بیماریزا بد ،ناکافی و بیارزش بودن است .بر خالف انواع دیگر گناه،
این یک اتهام به خود در مورد آنچه هست ،بهجای آنچه شخص انجام داده است یا ممکن است
بهطور بالقوه انجام دهد؛ خاستگاه بینفردی آن برگرفته از این واقعیت است که در حضور والدین
غفلت کننده یا سوءاستفاده گر ،این فکر که او سزاوار بدرفتاری است ،ایمنتر از احساس وابستگی
به والدینی است که واقعاً بد هستند (فیربیرن.)1943 ،
برخی از باورهای فرد ممکن است بیماریزا تلقی شود (ویس و همکاران ،)1986 ،هنگامیکه
آنها آن دستیابی به اهداف لذتبخش و سالم را به وضعیت خطر درونی (مثل ترس ،گناه ،شرم
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و غیره) یا خطر بیرونی (مثل تنبیه ،رنج افراد دیگر ،از دست دادت عزیزان و غیره) مرتبط میکنند.
باورهای بیماریزا ناشی از آسیبها و تجربیات نامطلوب دوران کودکی است و ممکن است بهعنوان
تالشی تصور شود برای فهم و درک آنچه آن شخص برای ایجاد این آسیبها انجام داده و اینکخ
چطور او میتواند از بروز آنها در آینده جلوگیری کند .احساس گناه به سیستمهای انگیزشی
ترس ،دلبستگی و مراقبت مرتبط است (گازیلو و همکاران ،)2018 ،برگرفته از توانایی همدلی با
رنج افراد دیگر همراه با احساس مسئولیت نسبت به آشفتگی افراد دیگر در قبال آن پریشانی
است و انگیزة تالش برای ترمیم و اصالح آن را ایجاد میکند .احساس گناه ممکن است زمانی
بیماریزا شود که با باورهای بیماریزا شکل گیرد یا تقویت شود .در برخی شرایط ،در واقع،
رفتارهای فرا اجتماعی ناشی از نگرانی همدالنة بیشازحد برای دیگران ممکن است منجر به
رفتارهای خودتخریبی و مشکالت روانشناختی مثل احساس تنهایی ،قمار ،سوءمصرف الکل و
مواد مخدر ،مشکالت هیجانی شود (برگولد و الک2002 ،؛ بلیر2005 ،؛ برونو ،لوت واک و آگین،
2009؛ جیامارکو و ورنون2015 ،؛ الک ،شیلکرت ،اورت و پتری2015 ،2013 ،؛ زان-واکسلر و
شون .)2016 ،احساس گناه درماننشده که با یک رویداد استرسزا همراه میشود میتواند با
عوارض شدید سالمتروان از جمله اختالل استرس پس از سانحه ،افسردگی ،افکار خودکشی،
مصرف مواد و عملکرد پایین در کیفیت زندگی مرتبط باشد (گریفن و همکاران2017 ،؛ براون و
همکاران2015 ،؛ برایان و همکاران.)2014 ،
با توجه به اهمیت احساس گناه در افراد و با توجه به آسیبهایی که این احساس به افراد وارد
میسازد ،ارزیابی آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .تاکنون احساس گناه توسط
پرسشنامه های متفاوتی مورد ارزیابی قرار گرفته است .اولین ابزار تجربی برای ارزیابی گناه از
دیدگاه نظریة کنترل -تسلط ،پرسشنامة  67سؤالی احساس گناه بینفردی ( ،)IGO-67است
(اوکانر ،بری ،ویس ،باش و سامپسون .)1997 ،این پرسشنامة گناه بازمانده ( 22عبارت) ،گناه
جدایی ( 15عبارت) ،گناه همه توانی ( 15عبارت) و نفرت از خود ( 16عبارت) را ارزیابی میکند.
یکی دیگر از پرسشنامهها ،پرسشنامة احساس گناه (کوگلر و جونز )1992 ،که دارای  45سوال
است و سه خرده مقیاس خصیصة گناه ( 15سؤال) ،حالت گناه ( 15سؤال) و معیارهای اخالقی
(15سؤال) را می سنجد .پرسشنامههایی که به آن اشاره شد از نظر تعداد سؤاالت بسیار طوالنی
هستند .به همین دلیل نیاز به پرسشنامهای که تعداد سؤاالت کمی داشته باشد ولی همان خرده
مقیاسها را با دقت باالیی اندازه گیری کند ،احساس میگردد .گازیلو و همکاران ( )2018مقیاس
احساس گناه بینفردی  15سؤالی را طراحی کرده اند که بهمنظور بررسی احساس گناه بینفردی
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از نظریة کنترل-تسلط ویس ( )1997کمک میگیرد و دارای سه خرده مقیاس گناه بازمانده (5
سؤال) ،گناه همه توانی ( 7سؤال) و نفرت ( 3سؤال) از خود دارد.
با توجه به مطالب بیان شده بررسی ویژگیهای روان سنجی این مقیاس در نمونة ایرانی به علت
نبود نمونة مشابه این فرصت را در اختیار پژوهشگران ایرانی قرار میدهد تا ابزاری با حساسیت و
اعتبار مطلوب برای ارزیابی و سنجش احساس گناه در زندگی روزانه در اختیار داشته باشند .با
توجه به مطالب بیان شده ،پژوهش حاضر در پی معرفی و بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس
 15سؤالی احساس گناه بینفردی و رابطة آن بهطور ویژه با اضطراب در دوران کرونا ،همچنین
به لحاظ تجربی بررسی رابطه بین این متغیر با احساسات بین شخصی (احساس گناه و شرم)،
عزتنفس و افسردگی است.
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،توصیفی از نوع همبستگی است .جامعة آماری در این پژوهش کلیة
دانشجویان (کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری) دانشگاههای تهران در نیم¬سال تحصیلی
 1399-1400بودند که بهصورت اینترنتی با پرسشنامة آنالین در پژوهش شرکت کردند .تعداد
 330نفر با روش نمونهگیری در دسترس در این پژوهش شرکت کردند .در پژوهشهای مربوط
به هنجاریابی نیاز به تحلیل عاملی وجود دارد ،حجم نمونه  10به  5 ،1به  ، 1برخی  20به  1و
برخی  50به ( 1به ازای هر سؤال  50نفر) را پیشنهاد دادهاند (میولر .)1390/1996 ،در این زمینه
باید توجه داشت که وقتی حجم نمونه افزایش مییابد ،خطاهای اندازهگیری تصادفی تمایل دارند
که همدیگر را خنثی کنند ،در نتیجه پارامترهای سؤال و آزمون تقریباً ثابت میمانند و افزایش
حجم نمونه اهمیت چندانی ندارد (تینزلی و تینزلی .)1987 ،با توجه به اینکه پرسشنامة احساس
گناه از  15سؤال تشکیل شده است و با توجه به حجم  20به  ،1حجم نمونة  300نفر به دست
آمد که جهت حصول اطمینان بیشتر تعداد  330پرسشنامه اجراء و گردآوری شد.
این گروه متشکل از  92نفر مرد و  238نفر زن بود که در دامنة سنی  18تا  42سال قرار
داشتند %69.8 .در مقطع کارشناسی %27.6 ،در مقطع کارشناسی ارشد %2.6 ،در مقطع دکترا
بودند .همچنین  %26.5از شرکتکنندگان در این پژوهش متاهل و  %73.5مجرد بودند .به لحاظ
شغل %32.5 ،دارای شغل درآمدزا بوده و  %67.5شغلی نداشتهاند .برای رعایت مالحظات اخالقی،
بهغیر از توضیح اهداف پژوهش به شرکتکنندگان ،به هر دانشجویی که تمایل داشت نمرة اخذ
شده اضطراب کرونا و بازخورد کلی داده میشد.
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ابزار
-1مقیاس اضطراب بیماری

کرونا1

این ابزار توسط علی پور ،قدمی ،علی پور و عبداهلل زاده ( )1398در کشور ایران تهیه و اعتباریابی
شده است .دارای  18گویه و دو خردهمقیاس عالئم روانی و عالئم جسمانی است که در طیف 4
درجهای لیکرت (هرگز ،صفر تا همیشه )3 ،نمرهگذاری میشود .بازة نمرات بین صفر تا  54است.
پایایی این ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای عامل اول ( ،)α=0/879عامل دوم
( )α=0/861و برای کل پرسشنامه ( )α=0/919به دست آمد که حاکی از پایایی مطلوب این ابزار
است .در پژوهش حاضر ،پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/91به دست آمد.
-2مقیاس احساس گناه بینفردی

215-

این پرسشنامه توسط گازیلو و همکاران ( )2018طراحی شده است 15 ،گویه دارد و بهمنظور
بررسی احساس گناه بینفردی برگرفته از نظریة کنترل-تسلط ویس ( )1997ساخته شده است.
سه زیرمقیاس گناه بازمانده ،گناه همه توانی و نفرت از خود دارد که نمرهگذاری آن بهصورت
طیف لیکرت  5درجهای از بههیچوجه تا خیلی زیاد است .پایایی نسخة اصلی با استفاده از روش
آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  ،0/83برای گناه بازمانده  ،0/73برای گناه همه توانی  0/82و
برای نفرت  0/78برآورد شده است (گازیلو و همکاران .)2018 ،در پژوهش حاضر ،روایی همگرا
و واگرا با استفاده از پرسشنامة احساس گناه بینفردی  67سؤالی اوکانر ،بهزیستی کلی
روان شناختی و شخصیت سنجیده شده است .پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای
کرونباخ  0/76برای گناه بازمانده 0/71 ،برای گناه همه توانی و  0/68برای نفرت از خود به دست
آوردند و همبستگی آزمون مجدد گناه بازمانده ( ،)r=0/70 ، p>0/001گناه همهتوانی
( )r=0/76 ، p>0/001و نفرت از خود ( )r=0/70 ، p>0/001گزارش شده است .همچنین روایی
سازة آن با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی ،برازش مطلوبی را نشان میدهد.
-3پرسشنامة احساس گناه بینفردی

3:67-

این مقیاس توسط اوکانر و براساس نظریة ویس ساخته شده است ،دارای  67گویه و چهار
خردهمقیاس گناه بازمانده ( 22ماده) ،گناه جدایی ( 15ماده) ،گناه قدرت مطلق ( 14ماده) و گناه

IGQ-67

3

CDAS
IGRS-15
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نفرت از خود ( 16ماده) است (اوکانر ،بری ،ویس ،بوش و سمپسون  .)1997 ،نمرهگذاری این
پرسشنامه بهصورت طیف پنجدرجهای لیکرت میباشد و چهار نمره از مؤلفهها و یک نمرة کلی از
گناه بینفردی به دست میدهد که دامنة نمرات از  67تا  335است .پایایی آزمون توسط اوکانر
و همکاران ( ،)1997با روش آلفای کرونباخ برای خردهمقیاس گناه بازمانده  ،0/85گناه جدایی
 ،0/82گناه همه توانی یا قدرت مطلق  0/83و گناه نفرت از خود  0/87محاسبه شد .پتری
( )2015همسانی درونی مادههای کل آزمون  0/91و برای هر مؤلفه بین  0/75تا  0/86بود .در
نسخة فارسی پایایی این آزمون با روش بازآزمایی توسط عباسی ،رمی ،پثربی و یعقوبی ()1394
برای کل مقیاس  0/87و آلفای کرونباخ  0/86بهدستآمده است (عباسی ،رمی ،پثربی و یعقوبی،
.)1394
-4پرسشنامة

عزتنفس1:

مقیاس عزتنفس توسط روزنبرگ ( )1965ارائه شد 10 .گویه دارد که میزان رضایت از زندگی
و داشتن احساس خوب در مورد خود را میسنجد و بهصورت مقیاس پنجدرجهای از بسیار موافقم
تا بسیار مخالفم و براساس دامنة  1تا  5است ،حداقل و حداکثر نمرة آن  50 – 10است که
نمرههای باالتر میزان باالی عزتنفس در افراد را نشان میدهد .ضرایب آلفای کرونباخ برای این
مقیاس در نوبت اول  0/87برای مردان و  0/86برای زنان و در نوبت دوم  0/88برای مردان و
 0/87برای زنان محاسبه شده است (ماکیکانگاس و همکاران .)2004 ،همبستگی آزمون مجدد
در دامنه  0/82-0/88و ضریب همسانی درونی یا آلفای کرونباخ در دامنه  0/77-0/88قرار دارد،
که ثبات و تکرارپذیری نتایج حاصل از این پرسشنامه خوب تا عالی گزارش شده است (می و
وارن .)2002 ،در ایران این پرسشنامه را ،محمدی ( )1384پایایی این مقیاس را در دانشجویان
با استفاده از سه روش آلفای کرونباخ ،بازآزمایی و دونیمه کرده به ترتیب 0/68 ،0/78 ،0/69
محاسبه کرده است؛ در بررسی وی ضریب روایی همزمان این مقیاس با پرسشنامه عزتنفس
کوپر اسمیت  0/61بهدستآمده است .رجبی و بهلول ( )1386نیز پایایی این مقیاس را با کاربرد
روش آلفای کرونباخ در کل نمونه دانشجویی  ،0/84در دانشجویان پسر  0/87و در دانشجویان
دختر  0/80محاسبه کردهاند.
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گناه)1

این پرسشنامه توسط هاردر و زالما ( )1990بهمنظور بررسی تجربة احساسات شرم و گناه ایجاد
شد .این پرسشنامه دارای دو زیرمقیاس شرم و گناه است 22 ،احساس و حالت مختلف نامبرده
شده ،که پاسخدهندة روی یک پیوستار پنجدرجهای به آنها پاسخ میدهد .اعتبار بازآزمایی آن
در مورد زیرمقیاس شرم  0/93و در مورد گناه  0/85گزارش شده است (هاردر و زالما.)1990 ،
روایی آن نیز از طریق ارتباط قوی با نااستواری خود ( ،)r=0/34اضطراب اجتماعی ( )r=0/37و
اسناد بیرونی مهارگری ( )r=0/21تأیید شده است (هاردر ،راکرت و کالچر .)1993 ،آلفای کرونباخ
دو زیرمقیاس شرم و گناه در پژوهشی در افراد سالم فارسیزبان به ترتیب  0/82و  0/62به دست
آمد (موسوی .)1384 ،در پژوهشی دیگر ،آلفای کرونباخ دو زیرمقیاس شرم و گناه به ترتیب
 0/82و  0/62گزارش شده است (موسوی ،قربانی و قاضی طباطبایی.)1393 ،
2

-6پرسشنامة افسردگی

پرسشنامه سالمت بیمار توسط کروئنکه ،اشپیتزر و ویلیامز ( )2001در دانشگاه کلمبیا طراحی
شده است .پرسشنامة سالمت بیمار ابزاری متشکل از  9گویه است و بر اساس معیارهای افسردگی
که در راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی ،ویرایش چهارم ( )DSMساخته شده است.
این پرسشنامه بر روی مقیاس  4نقطهای ( 0تا  )3است و گزینههای پاسخ اصالً (نمره  )0تا تقریباً
هر روز (نمره  )3دربرمیگیرد .نمرات بین  5تا  9مبین افسردگی خفیف و نمرات بین  10تا 14
مبین افسردگی متوسط و نمرات  15و باالتر از آن مبین افسردگی شدید است .کروئنکه و همکاران
نقطه برش تشخیص افسردگی را  10و باالتر از آن را تعیین کردند و آلفای کرونباخ این ابزار
 ،0/89حساسیت  88درصد و ویژگی نیز  88درصد بهدستآمده و میزان  AUCنیز 0/95
محاسبه شد .فرهی و همکاران ( )1399ضریب آلفای کرونباخ  0/856و ضریب همبستگی درون
طبقهای  0/869نشاندهندة ،به ترتیب ،همسانی درونی و پایایی بازآزمایی باالی  PHQ-9بودند.
تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از آن بود که تمام سؤاالت در یک عامل قرارگرفته و  47/59درصد
از واریانس کل را تبیین میکنند .تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که همة سؤاالت به یک عامل
مربوط میشوند.

PHQ-9

2

PFQ
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شیوة اجرا
به منظور اجرای پژوهش ،ابتدا پرسشنامه توسط دو نفر از متخصصان زبان انگلیسی به فارسی
برگردانده شد .سپس ،ترجمة برگردان به زبان انگلیسی انجام شد .مشکالت مربوط به ترجمة
گویهها ،بررسی و رفع شد .در یک مطالعة مقدماتی ،پرسشنامة ترجمه شده در اختیار یک نمونة
 20نفری از دانشجویان قرار گرفت و پس از جمع آوری پرسشنامهها ،واژگانی که برای دانشجویان
قابل فهم نبود بازنویسی و با نزدیکترین واژه جایگزین شد.
جهت بررسی روایی صوری و محتوایی ،ترجمة نهایی توسط سه استاد روانشناسی و مشاوره
مورد بازبینی قرار گرفت .پساز آن سؤاالت جمعیت شناختی و پرسشنامهها در گوگل فرم طراحی
شد و بهصورت مقدماتی لینک آن بهصورت داوطلبانه در اختیار  25نفر از دانشجویان قرار گرفت
و ابهامات گویه ها بررسی شد .بهمنظور جلوگیری از خطای خستگی در پاسخ به سؤاالت ،سه فرم
مختلف در گوگل فرم طراحی شد .برای اجرای اصلی پژوهش ،فراخوان شرکت در پژوهش
بهصورت اینترنتی داده شد .شرکتکنندگان بایستی بهتمامی سؤاالت پاسخ میدادند و در نهایت
ثبت میکردند ،بنابراین  330نفر بهتمامی پرسشنامهها پاسخ دادند و وارد تجزیهوتحلیل نهایی
شدند .برای انتخاب نمونه ،به علت بیماری کووید 19-و عدم دسترسی به دانشجویان بهصورت
حضوری ،در فضای مجازی فراخوان شرکت در پژوهش داده شد و به داوطلبان لینک پرسشنامهها
که در گوگل فرم بارگذاری شده بود فرستاده شد (از طریق پیامرسانهای واتساپ ،اینستاگرام و
ایمیل) و افراد بهصورت آنالین به پرسشنامههای الکترونیکی پاسخ دادند.
روش تجزیهوتحلیل دادهها
برای بررسی روایی سازه این مقیاس در مرحلة اول از تحلیل عاملی اکتشافی و بررسی رابطة بین
مقیاس احساس گناه بینفردی با دیگر سازهها (روایی همگرا و واگرا) از ضریب همبستگی پیرسون
و برای برآورد همسانی درونی از آلفای کرونباخ و در مرحله دوم از تحلیل عاملی تأییدی استفاده
شد .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از  SPSS-24و  AMOS-24انجام پذیرفت.
یافتهها
به منظور بررسی ساختار عاملی پرسشنامة احساس گناه بین فردی ،نخست قابلیت تحلیل عاملی
از طریق آماره کایرزمایر -اولکین و آزمون کرویت بارتلت بررسی شد .بر این اساس مقدارع آماره
کایرز-مایر-اولکین ( )0/893به دست آمد که بیانگر کفایت نمونه است و آزمون کرویت بارتلت
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( X2 =1077/15با  df=105و  )P=0/001نشان می دهد که ماتریس همبستگی دادهها در جامعه
صفر نیست؛ بنابراین عامل یابی قابل توجیه است.
در تحلیل عاملی اکتشافی همه سؤاالت دارای همبستگی باالی  0/3با نمرة کل پرسشنامه بود.
در جدول  ، 1مقدار ارزش ویژه و واریانس تبیین شده عامل ها قبل و بعد چرخش گزارش شده
است.
جدول  .1واریانس کل تبیین شده توسط عاملها قبل و بعد از چرخش
مجموع مجذورات بارهای استخراج شده

ارزش ویژه اولیه

عامل

ارزش
ویژه

درصد
واریانس

درصد تراکمی

ارزش
ویژه

درصد
واریانس

درصد تراکمی

1
2
3

4/02

26/80

26/80

3/08

20/58

20/58

1/68

11/23

38/04

2/35

15/67

36/25

1/34

8/95

46/99

1/61

10/74

46/99

برای تعیین عاملهای معنیدار از نمودار چرخش یافته ارزشهای ویژه ،نمودار اسکری استفاده
گردید .در این نمودار طرحی از تبیین واریانس کل تبیین شده توسط هر متغیر را در ارتباط با
هم نشان میدهد.
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جدول  .2محتوای گویهها و بارعاملی آنها در هر یک از عوامل
بارعاملی

عامل

سؤاالت
باور دارم اگر دیگران واقعاً مرا میشناختند ،دورم را خط میکشیدند.

0/39

اگر آدمی نباشم که از دیگران مراقبت میکند و به آنها اهمیت میدهد،
احساس خودخواهی و بیعاطفهگی میکنم.

0/37

نفرت از
خود

من الیق شادبودن نیستم.

0/60

حس میکنم مسئولیت دارم که مشکالت دیگران را حل کنم

0/63

اگر آدمی نباشم که از دیگران مراقبت میکند و به آنها اهمیت میدهد،
احساس خودخواهی و بیعاطفهگی میکنم.

0/66

حس میکنم باید هرچقدر که پدر و مادرم دوست دارند ،به دیدنشان
بروم.

0/37

خودم را بیشازحد ،مسئول سالمتی دیگران میدانم.

0/80

من معموالً منافع ،نیازها و خواستههای عمیقام را کنار میگذارم تا از
دیگران مراقبت کنم.

0/64

واقعاً احساس بدی پیدا میکنم اگر به ارزشها و باورهای خانوادگیام شک
کنم.

0/37

نمیخواهم از کسانیکه دوستشان دارم جدا شوم ،چون این کار به آنها
آسیب میزند ،نوعی بیوفایی است ،و به آنها حس رهاشدگی میدهد.

0/48

وقتیکه فکر میکنم از دیگران بهتر هستم احساس ناخوشایندی میکنم.

0/51

این ایده که دیگران به من حسادت کنند ،شدیداً آشفتهحالم میکند.

0/47

موفقیتهایم را مخفی میکنم یا کمارزش جلوه میدهم تا دیگرانی که
کمتر از من موفقاند ناراحت نشوند.

0/58

اگر با من بهتر از بقیه رفتار شود ،معذب میشوم.

0/74

اگر وضع و حالم بهتر از دیگران باشد ،معذب میشوم.

0/43

گناه
همه
توانی

گناه
بازمانده

جدول  3نشان میدهد که ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامة احساس گناه بینفردی برای کل
آزمودنیها  0/87به دست آمد .همچنین ضرایب آلفای کرونباخ بهدستآمده برای تمام مؤلفهها
از نظر روانسنجی در حد مطلوب قرار دارد.
جدول  .3همسانی درونی خردهمقیاسهای احساس گناه بینفردی
متغیر

آلفای کرونباخ

گناه بازمانده

0/76

گناه همه توانی

0/81
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نفرت از خود

0/64

احساس گناه بینفردی

0/87

برای بررسی روایی از مقیاسهای احساس گناه بینفردی ،افسردگی و عزتنفس استفاده شده
است .نتایج همبستگی این متغیرها در جدول  4مالحظه میشود.
جدول  .4ضرایب همبستگی عاملها با متغیرهای اضطراب کرونا ،شرم ،گناه ،افسردگی،
عزتنفس و احساس گناه بینفردی
متغیرها

1

.1گناه بین
فردی
.2گناه بازمانده
 .3گناه همه
توانی
.4نفرت از
خود
 .5اضطراب
کرونا
 .6شرم

1

0/44

.7گناه

0/42

.8افسردگی

0/37

.9احساس
گناه بین
فردی67-
 .10عزت
نفس

0/73

میانگین
انحراف
استاندارد

3

2

5

4

6

7

8

9

10

1
1
1
0/44








0/36



0/38
0/28
0/38
0/60







0/33
0/30
0/32
0/26
0/62









0/32
0/41
0/41
0/35
0/56









-0/46

-0/34

-0/42

-0/41









30/60
7/63

9/45
3/36

18/95
5/36

3/83
1/49

1
1
1
1
1

1

()P≥ 0/01
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همانطور که در جدول  4مالحظه میشود ،بین اضطراب بیماری کرونا با احساس گناه بینفردی
( )r=0/44 ، p>0/001رابطة معناداری مشاهده میشود .همبستگی احساسات شخصی (شرم و
گناه) با نمرة کل مقیاس و خردهمقیاسهای گناه بازمانده ،گناه همهتوانی و نفرت از خود به
ترتیب ( 0/44و  0/38( ،)0/42و  0/30( ،)0/28و  )0/32و ( 0/41و  )0/41محاسبه شد .ارتباط
کل مقیاس احساس گناه بینفردی و زیرمقیاسهای آن با مقیاس افسردگی در سطح 0/99
اطمینان معنادار است .این مقیاس و خردهمقیاسهای گناه بازمانده ،گناه همهتوانی و نفرت از
خود به ترتیب با مقیاس افسردگی ارتباطی بهشدت  0/26 ،0/38 ،0/37و  0/35برخوردار است.
بهعنوان روایی همزمان از احساس گناه بینفردی اوکانر استفاده شد که با نمرة کل مقیاس گناه
بینفردی و خردهمقیاس های گناه بازمانده ،گناه همه توانی و نفرت از خود در سطح  99درصد
( 0/62 ،0/60 ،0/73و  )0/56رابطة معنادار وجود دارد .همچنین بین عزتنفس و احساس گناه
بینفردی ارتباط منفی و معنادار در سطح  0/99وجود دارد.
جهت بررسی روایی سازه و میزان انسجام درونی پرسشنامه احساس گناه بینفردی با مولفههای
اصلی آن ،ضرایب همبستگی بین خردهمقیاس ها و نمرة کل مورد محاسبه قرار گرفت که خالصه
نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است.
جدول  .5همبستگی خردهمقیاسهای گناه بازمانده ،گناه همه توانی و نفرت از خود با نمره کل
متغیر
احساس گناه بینفردی

گناه بازمانده

گناه همه توانی

نفرت از خود

ضریب پیرسون

0/790

0/888

0/634

سطح معناداری

0/001

0/001

0/001

همانگونه که در جدول شماره  5مشاهده میشود تمام مؤلفههای احساس گناه بینفردی با
نمرة کلی این مقیاس رابطة معنیداری دارند .در مجموع الگوی ضرایب همبستگی در جدول
شماره  5نشان میدهد که روابط درونی خوبی بین مولفه ها وجود دارد.
بهمنظور بررسی اینکه پرسشنامة احساس گناه بینفردی در جامعة دانشجویی برازش دارد ،از
روش تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرمافزار ایموس  24استفاده شد که نتایج حاصل از
بررسی برازندگی پرسشنامه احساس گناه بینفردی در جدول شماره  1ارائه گردیده است.
جدول  .6شاخصهای برازندگی برای مدل  3عاملی مقیاس احساس گناه بینفردی
توصیف

X2

df

X2/df

RMSEA
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مدل
فرضی

215/82

87

2/48

0/06

0/07

0/87

0/87

0/91

0/88

مدل
رقیب

143/28

73

1/96

0/05

0/06

0/92

0/92

0/93

0/91

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ،مقدار شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات
تقریب و ریشه مجذورات میانگین باقیمانده بین صفر و یک در نوسان هستند و هر چه مقدار
آنها کوچکتر باشد نشاندهنده برازش مدل است .زمانی که مقدار این آمارهها کوچکتر از 0/06
باشد ،مدل از برازش قابلقبولی برخوردار میباشد که با توجه به آنکه شاخصهای مذکور در این
پژوهش به ترتیب  0/06و  0/07بهدستآمده می توان گفت مدل از برازش متوسطی برخوردار
است .مقادیر نیکویی برازش ،شاخص تعدیلشده نیکویی برازش ،شاخص برازش تطبیقی و برازش
رشدی باید باالتر از  0/90باشد تا نشاندهنده برازش قابلقبول مدل باشد؛ با توجه به اینکه در
این پژوهش بهغیراز شاخص نیکویی برازش ،دیگر شاخصها در آستانه  0/90است .در شاخصهای
اصالحی پیشنهادی ایموس ،ازآنجاکه سؤاالت ( 2اگر وضع و حالم بهتر از دیگران باشد ،معذب
میشوم) و ( 4وقتیکه فکر میکنم از دیگران بهتر هستم ،احساس ناخوشایندی میکنم) مربوط
به مادههای یک عامل هستند ،یکی از مادههای مرتبط با این خطاها (سؤال  ،)2به علت بارعاملی
ضعیفتر حذف شد .همچنین در خروجی ایموس ،میان سؤالهای  13و  14اغتشاش کوواریانس
نشان داده شد ،که خطاهای این دو ماده را در مدل به یکدیگر متصل گردید .بعد از اعمال دو
اصالح مذکور ،مجدداً برازندگی مدل مورد آزمون قرار گرفت .مدل اصالح شده به عنوان مدل
رقیب با مدل فرضی مقایسه شد که نتایج آن در جدول  1و شکل  1مالحظه میشود.
بررسی دو مدل فوق نشان می دهد که مدل رقیب در مقایسه با مدل فرضی از شاخصهای
ب رازندگی بهتری برخوردار است .از آنجا که مدل رقیب از مجذورکای پائین تری برخوردار بود به
عنوان مدل پایه انتخاب شد و مدل فرضی با آن مقایسه شد .مقایسة مدل ها براساس مجذورکای
آنها صورت گرفت .مجذورکای مدل رقیب ( )X2 =143/28با مجذور کای مدل فرضی (215/82
=  )X2مقایسه شد .تفاوت مجذورکای دو مدل در سطح  0/01معنادار بود و این بدان معناست
که مدل رقیب از مدل فرضی برازندگی بهتری دارد.
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شکل  .1ضرایب استاندارد مدل رقیب

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش بررسی ویژگیهای روانسنجی و ارزیابی ساختار عاملی تأییدی پرسشنامة
احساس گناه بینفردی و رابطة آن با اضطراب بیماری کرونا در نمونة دانشجویان بود .ابزار احساس
گناه بینفردی به منظور بررسی ترس از صدمه رساندن به دیگران طراحی شده است تا بستری
مناسب برای پژوهش ،تشخیص ،ارزیابی و درمان در حوزههای علمی و کاربردی فراهم گردد .در
این مطالعه نشان داده شد که بین احساس گناه بینفردی و اضطراب بیماری کرونا رابطة معناداری
وجود دارد که همسو با نتایج پژوهش هالر و همکاران ( )2020و رانسینگ و همکاران ()2020
است .شیوع کووید ،19-نه تنها تهدید جدی برای امنیت فردی افراد ،بلکه باعث ایجاد احساس
گناه بینفردی میشود که سالمتروان را کاهش میدهد .در رویدادهای مرتبط با اضطراب بیماری
کرونا ،احساس گناه بینفردی وقتی ایجاد میشود که هر آشفتگی بهعنوان شواهدی در نظر گرفته
میشود ( مثل من نگران انتقال بیماری به اطرافیانم هستم و نسبت به آن احساس مسئولیت
زیادی دارم) و ارزیابی شواهد واقعی غیرممکن میشود ،زیرا این نوع احساس مسئولیت بیش از
حد نسبت به جنبههایی است که فرد کنترل ندارد ،این تجربه گناه بینفردی باعث فعال شدن
اضطراب ناشی از کووید 19-می گردد .احساس گناه ناشی از انتقال بیماری کرونا به خویشان و
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وابستگان ،در مطالعه بروکس و همکاران ( )2020و اضطراب در مورد سالمتی خود و دیگران از
پیامدهای آن است که در پژوهش فیرولیو و گوروود ( )2020تایید شده است.
بر اساس تحلیلهای انجام شده ،ساختار عاملی که توسط گازیلو و همکاران ( )2018پیشنهاد
شده بود ،در این پژوهش تایید گردید .سه عامل گناه همه توانی ،گناه بازمانده و نفرت از خود در
تحلیل عاملی تأییدی با اندکی تغییرات از نسخة اصلی مورد تایید قرار گرفت و برازش خوبی را
نشان داد .این نتیجه از این ایده حمایت میکند که افراد قادر به تشخیص اینکه آیا احساس گناه
دارند یا خیر ،آسان نیست .زیرا احساس میکنند همیشه باید از دیگران مراقبت کنند (گناه همه
توانی) و جدایی و مستقل شدن از عزیزان خود به آنها لطمه میزند (گناه جدایی/بیوفایی) .در
گناه همه توانی افراد تمایل دارند قدرت بیشازحدی در مورد خودشان تصور کنند و در بهزیستی
یا رنج دیگران تاثیر بسزایی دارند (گازیلو و همکاران .)2018 ،
این پژوهش به دو تحلیل عاملی تأییدی انجامید .در اولین تحلیل ،برخی از شاخصها برازش
مطلوبی نداشتند و مدل اصالح شده به عنوان مدل رقیب وارد پژوهش شد .سؤال دو و چهار،
مربوط به خردهمقیاس گناه بازمانده بودند و هر دو سؤال تقریباً به یک موضوع اشاره دارد که
احساس ناخوشایند فرد از این باور نشات میگیرد که بهتر بودن از دیگران به آنها صدمه میزند.
در مدل اصالحشده ،سؤال دوم به علت بارعاملی پایینتر حذف شد .این یافته با یافتة سازندة
مقیاس گازیلو و همکاران ( )2018همخوانی ندارد .این یافته را میتوان اینگونه تبیین کرد که در
هر دو سؤال با واژگان متفاوتی به احساس گناهی که از طریق دیگران به وجود می آید ،اشاره
شده است و در واقع به یک موضوع یکسان در دو عبارت با واژگان متفاوت پرداخته شده است
که در یکی از آن ها به وضع و حال افراد (فیزیکی) و در دیگری به فکر افراد (افکار) اشاره شده
است؛ شاید یکی از دالیل این یافته این باشد که افراد شرکتکننده در پژوهش نتوانستند بین
این دو سؤال تمایز قائل شوند.
رابطهای که این مقیاس با افسردگی نشان داد ،بیانگر این است که احساس گناه بینفردی یک
جزء قدرتمندی در تعیین رنج روانی افراد نهفقط جمعیت بالینی است .تمامی خردهمقیاسهای
احساس گناه بینفردی با احساسات شخصی مثل احساس شرم و گناه همبستگی مثبت و
معناداری دارد .همچنین همبستگی بین خردهمقیاسهای احساس گناه بینفردی و مقیاس
احساس گناه بینفردی ،67-از اعتبار همزمان حمایت میکند که با پژوهش گازیلو و همکاران
( )2018همراستا بود .این یافته را میتوان اینگونه تبیین کرد که احساس گناه شامل انتقاد از
خود برای یک عمل خاص و آسیبهایی که ممکن است فرد بر دیگران وارد کند .به همین دلیل
رابطة آن با دیگر احساسات آسیبرسان و منفی مانند احساس گناه و شرم مثبت است.
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کاربرد این پرسشنامه ،به افراد کمک میکند تا متوجه شوند کدام نوع گناه را تجربه میکنند و
تا چه حد از احساسات گناه خود آگاه هستند .درمانگران و روانشناسان نیز با استفاده از این
پرسشنامه میتوانند به خاستگاه احساس گناه که میتواند ناشی از تجربههای اولیة غفلت،
بدرفتاری ،بیارزشی و غیره باشد ،توجه کنند و در ادامة مداخالت درمانی برای هر کدام از انواع
احساس گناه مداخالت جداگانهای ترتیب دهند ،بهعنوانمثال اگر مراجع نفرت از خود را تجربه
میکند ،رویکردی حمایتی با هدف تقویت اعتمادبهنفس مراجع ،انتخاب مناسبی است؛ زیرا در
تضاد با عدم عشق ،مراقبت و قدردانی مراجع میباشد .اما اگر گناه بازمانده در وی قویتر باشد
رویکرد حمایتی ممکن است مخرب باشد چرا که به مراجع میتواند نشان دهد که درمانگر نیز
باید او را ضعیف ،شکننده و نیازمند حمایت ببیند ،درحالیکه اگر درمانگر بتواند او را بهعنوان
فردی قوی ،شاد و خوششانس ببیند که مستحق نشان دادن نقاط قوت اش نیست ،برای او بسیار
مفیدتر خواهد بود.
نخستین محدودیت مطالعة حاضر این است که این مطالعه روی دانشجویان دانشگاه تهران
انجام شده است ،بنابراین در خصوص تعمیم نتایج باید جوانب احتیاط را رعایت کرد .محدودیت
دیگر این مطالعه این است که هنوز مشخص نیست که نمرههای باال در هر یک از مؤلفههای
مقیاس تا چه اندازه با رفتارهای افراد در زندگی واقعی مرتبط است .به پژوهشگران پیشنهاد
میگردد که این مقیاس را بر روی نمونههای بالینی مانند افراد مبتال به اختالل استرس پس از
سانحه ،افسردگی ،افکار خودکشی ،مصرف مواد و عملکرد پایین در کیفیت زندگی نیز انجام دهند.
همچنیت به پژوهشگرانپیشنهاد میگردد ،پژوهش هایی به منظور تعیین اینکه آیا مقیاس
احساس گناه بین فردی توانایی غربالگری برای تعیین مشکالت هیجانی در انواع مختلف اختالالت
را دارند ،انجام دهند.
موازین اخالقی
این پژوهش به صورت داوطلبانه و از طریق فراخوان اینترنتی صورت گرفت .موازین اخالقی شامل
توضیح اهداف پژوهش برای شرکتکنندگان ،حفظ حریم خصوصی و رازداری بود که از طریق
عدم درج نام و نام خانوادگی آنها رعایت شد.
سپاسگزاری
از تمامی دانشجویانی که در تکمیل پرسشنامهها همراهی نمودند ،تشکر و قدردانی میشود.
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مشارکت نویسندگان
:در این پژوهش مشارکت نویسندگان به شرح زیر است
 تجزیه و تحلیل دادهها و، تدوین محتوا، مفهومسازی و چارچوب کلی:نویسندة اول و مسئول
نگارش مقاله
 بازبینی و اصالح، نظارت، چارچوب کلی:نویسندة دوم
 بازبینی و اصالح، تدوین محتوا، اجرا:نویسندة سوم
 بازبینی و اصالح، اجرا:نویسندة چهارم
تعارض منافع
. این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد،بنا بر اظهار نویسندگان
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