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چکیده
هدف :هدف پژوهش تعیین الگوی ساختاری احساسات شرم و گناه بر اساس شیوههای فرزندپروری والدین
با نقش واسطهای سبکهای دلبستگی بود .روش :روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری دانشآموزان
مقطع متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی  5964-69بهتعداد  585429نفر بود .با روش نمونهگیری
تصادفی خوشهای چندمرحلهای ،مناطق جغرافیایی  9 ،5 ،8 ،5و  59و از هر منطقه دو دبیرستان و از هر
دبیرستان دو کالس انتخاب شد .بر اساس پیشنهاد گاداگنولی و ولیسر  5662حجم نمونه  584نفر بههمراه
پدر یا مادر آنها در نظر گرفته شد و نمونهها از مدارس فاطمیه ،آزاده ،نیکان ،ایران ،قیاس ،شریعتی،
کمالالملک ،شریعتی ،5خوارزمی و رازی انتخاب و دادهها با استفاده از پرسشنامههای احساسات شرم و
گناه کوهن ،ولف ،پنتر و اینسکو ( ،)8455سبکهای دلبستگی کالینز و رید  5664و سبکهای فرزندپروری
بامریند  5665جمعآوری شد .شاخص مهلنوبایس نشان داد که داده پرتی وجود ندارد .پس از حذف 89
پرسشنامه مخدوش ،دادههای  965نفر تحلیل شد .یافتهها :نتایج نشان داد الگوی پیشنهادی برازنده دادهها
است و ضرایب مسیر غیرمستقیم ابعاد فرزندپروری سهلگیرانه ( )P=4/449 ،β=-4/459و فرزندپروری
مقتدرانه بر احساس گناه از طریق دلبستگی ایمن ( )P=4/449 ،β=4/459و نیز فرزندپروری سهلگیرانه
( )P=4/457 ،β=4/494و فرزندپروری مستبدانه بر احساس شرم از طریق دلبستگی اضطرابی و اجتنابی
( )P=4/449 ،β=4/588معنیدار است .نتیجهگیری :پیشنهاد میشود شیوه فرزندپروری مقتدرانه به
والدین آموزش داده شود تا با شکلگیری سبک دلبستگی ایمن و بهتبع آن افزایش هیجان انطباقی گناه،
احساس شرم کاهش یابد.
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مقدمه
یکی از ابعاد وجودی انسان ،هیجانها هستند .پژوهشهای اخیر عالوه بر بررسی هیجانهای بنیادی
به هیجانهای پیچیدهتری ازجمله هیجانهای اجتماعی و هیجانهای خودآگاه مانند غرور ،5شرم8
و گناه 9نیز گسترش پیدا کرده است .شرم و گناه هیجانهای هشیارانهای هستند که از نظر رفتاری،
شناختی و عاطفی متمایزند (چری ،تایلور ،براون ،رایگبی و سالوود8457 ،؛ تانگنی ،استویج و
ماشک .)8447 ،تمایز اصلی بین هیجان شرم و گناه اهمیت نقش "خود" است (تاننگی و تریسی،
 .)8458گناه نشاندهنده قضاوت در مورد رفتار یا عمل فرد است که درنتیجه این قضاوت فرد
میتواند رفتار یا عملش را که تأثیر نامطلوبی بر دیگری داشته است ،تغییر دهد .بهعنوان مثال،
«من این عمل یا رفتار بد را انجام دادم» (تاننگی و تریسی .)8458 ،احساس شرم نشاندهنده
قضاوت پایدار و با ثبات در مورد خود و یا شخصیت فرد است که میتواند ناشی از ادراک ارزیابی
منفی از دیگران نسبت به خود یا ارزیابی منفی از خود باشد .بهعنوان مثال ،من بد هستم .در
احساس گناه خود مرکز توجه نیست ،بلکه جنبه ویژهای از رفتار فرد مرکز توجه است .درمقابل در
احساس شرم خود مرکز توجه است که در آن فرد ممکن است احساس بیارزشی و احساس کوچک
بودن 5را تجربه کند و میتواند باعث شود شخص تمایل به فرار کردن از موقعیت و مخفی کردن
خود داشته باشد (تاننگی و دیرینگ8448 ،؛ نقل از کاولرا و پپه.)8455 ،
ویژگی متمایز این دو هیجان و نیز شناسایی پیشآیندها و پیامدهای آنها از جمله مهمترین
چالشهای پیشروی پژوهشگران در این حوزه بوده است .رفتار والدین با فرزندان یا شیوههای
فرزندپروری آنها میتواند بهشکل بالقوه هیجانهای هشیارانه را در آنها شکل دهد .طبق نظر
روانتحلیلگران تفاوتهای فردی موجود در روابط هیجانی میان والدین و کودکان نتیجه تفاوت
نگرشهای والدینی کردن است و والدین میتوانند بر رشد اجتماعی و هیجانی کودکانشان بسیار
اثرگذار باشند (خلیل ،رایان و چور8455 ،؛ نقل از دانش ،سلیمینیا ،حقرنجبر ،نادری ،و عمویی،
5969؛ نظری ،کاکاوند و مشهدی فراهانی.)5965 ،
سبکهای فرزندپروری و آموزشهای والدین که در آن رفتار و اعمال کودکان منفی ارزیابی شود
نقش کلیدی مهمی در رشد مستعد شدن کودکان به صفت شرم دارد (مایلز ،آربوا و الل و دیجایگر،
8454؛ آینان .)8459 ،نتایج پژوهش هاریسون ( )8458نشان میدهد شیوههای فرزندپروری
والدین با احساسات شرم و گناه در فرزندان آنها رابطه دارد .پژوهش آکباگ و ایمانگلو ()8454
1. pride
2. shame
3. guilt
4. being small
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نشان داد خانوادههایی که عملکرد مناسبی ندارند ،پایه شکلگیری احساس شرم را در فرزندان
خود فراهم میآورند .همچنین پژوهش مایلز و همکاران ( )8454نشان داد والدینی که در رابطه با
فرزندان خود رویکرد طرد را اتخاذ کردهاند و آنها را طرد میکنند؛ باعث شکلگیری احساس شرم
در فرزندانشان میشوند .نتایج پژوهشهای مختلف نشان میدهد سبکهای فرزندپروری با
سبکهای مختلف دلبستگی ارتباط دارد .بهعنوان مثال ،نتایج پژوهش توسط دونیتا و ماریا ()8454
نشان داد رابطه بین سبک دلبستگی ایمن با شیوه فرزندپروری مقتدرانه ،و رابطه بین سبک
دلبستگی هراسان با سبک فرزندپروری آسانگیر مثبت و معنادار است .پژوهش میلینگ ،والش،
هپر و برین ( )8459نیز نشان داد ارتباط بین سبک دلبستگی ایمن با شیوه فرزندپروری مقتدارنه
و همچنین رابطه بین فرزندپروری سهلگیرانه با دلبستگی اجتنابی مثبت و معنادار است.
از سوی دیگر ریشه آسیبشناختی احساس شرم ممکن است با تجربه دلبستگی افراد در کودکی
ارتباط داشته باشد و از تجربه اولین مرحله از زندگی در پاسخ به طرد یا جدایی از مراقبتکنندگان
کودک نشات گرفته باشد (پاسانیسی ،ساپانزا ،بودیلو و گیایمو .)8454 ،پژوهشها نشان دادهاند که
سبکهای دلبستگی اضطرابی و اجتنابی با نشانههای روانشناختی ناخوشایندی مانند شرم ،خشم
و خودشیفتگی (هژدنبرگ و آندروس8455 ،؛ کرنل و فریک )8447 ،ارتباط دارد .پژوهش آکباگ
و اردن ایماموگلو ( )8454نشان داد سبکهای دلبستگی انفصالی 5و ایمن میتوانند احساس شرم
را پیشبینی کنند درحالیکه احساس گناه تنها بهوسیله سبک دلبستگی انفصالی قابل پیشبینی
بود .پژوهشها نشان دادهاند مانند بسیاری از هیجانهای منفی ،احساس شرم نیز ممکن است
ناشی از سبکهای دلبستگی ناایمن باشد (پاس و زاپوال8459 ،8455 ،؛ اسچایمنتی.)8458 ،
پاسانیسی و همکاران ( )8454در پژوهشی نشان دادند رابطه بین سبک دلبستگی ایمن با
احساس شرم منفی و معنیدار ،درحالیکه رابطه بین سبک دلبستگی هراسان 8با احساس شرم و
رابطه بین سبک دلبستگی دلمشغول 9با تجربۀ احساس شرم مثبت و معنادار است؛ و رابطه بین
سبک دلبستگی بیاعتنا 5با تجربه احساس شرم منفی ( )-4/42است اما از لحاظ آماری معنادار
نیست .نتایج پژوهش آکباگ و اردن ایماموگلو ( )8454نشان داد سبکهای دلبستگی انفصالی
بهشکل مثبت و سبک دلبستگی ایمن بهشکل منفی میتوانند احساس شرم را پیشبینی کنند.
احساس گناه تنها بهوسیله سبک دلبستگی انفصالی بهشکل منفی و معنادار قابل پیشبینی بود.

1. dismissing
2. fearful
3. preoccupied
4. dismissive
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بنا بر آنچه بیان شد و از سوی دیگر با توجه به نظریه شناختی اسنادی لویس ( )8442درباره
احساسات شرم و گناه ،و اینکه این احساسها میتواند از جوامعی به جوامع دیگر ،از گروهی به
گروه دیگر و از فردی به فردی دیگر متفاوت باشد؛ و همچنین با توجه به نتایج یافتههای
پژوهشگرانی مانند ویتلیا ،لیوا ،باستینا ،هاریسون ،کریستوفر و داویا ()8459؛ موریس و میسترز
( )8459که نشان دادند تجربه احساسات شرم و گناه در دوره نوجوانی به دالیل ویژگیهای ویژه
نوجوانان بیشتر است و بهعالوه دانشآموزانی که هیجانهای منفی مانند شرم و گناه را تجربه
میکنند ،با موانع انگیزشی مواجه میشوند و بیشتر فعالیتهای تحصیلی را بهخاطر تجربه این
هیجانها به تأخیر میاندازند زیرا از پیامدهای شکست در تحصیل که میتواند با احساس شرم و
گناه همراه باشد ،هراس دارند؛ و نیز با توجه به نقش عوامل فرهنگی و بافتی در زمینه تجربه
احساسات شرم و گناه (ژانگ )8455 ،و نبود مطالعه منسجمی در زمینه احساسات شرم و گناه در
دانشآموزان دبیرستانی در کشور ،ضرورت و اهمیت انجام پژوهش حاضر برجسته میشود .از اینرو
پژوهش حاضر با هدف تعیین و ارائه الگوی ساختاری احساسات شرم و گناه بر اساس شیوههای
فرزندپروری والدین با نقش واسطهای سبکهای دلبستگی انجام شد تا فرضیههای زیر را بیازماید.
 .5دلبستگی ایمن نقش واسطهای را در ارتباط بین سبک فرزندپروری مقتدرانه و احساس گناه
ایفا میکند.
 .8دلبستگی ایمن نقش واسطهای را در ارتباط بین سبک فرزندپروری سهلگیرانه و احساس گناه
ایفا میکند.
 .9دلبستگی اضطرابی و اجتنابی نقش واسطهای را در ارتباط بین سبک فرزندپروری سهلگیرانه
و احساس شرم ایفا میکند.
 .5دلبستگی اضطرابی و اجتنابی نقش واسطهای را در ارتباط بین سبک فرزندپروری مستبدانه و
احساس شرم ایفا میکند.
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و از نوع الگوی معادلههای ساختاری بود .جامعه آماری
پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم و پدرها و مادرهای آنها در شهر
تهران در سال تحصیلی  5964-5969بود .روش نمونهگیری ،خوشهای تصادفی چندمرحلهای بود.
بهاین ترتیب که با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای تصادفی چندمرحلهای از مناطق جغرافیایی
شمالی ،جنوبی ،شرقی ،غربی و مرکزی شهر تهران مناطق  9 ،5 ،8 ،5و  59بهروش تصادفی ساده
انتخاب و از هر منطقه  5دبیرستان دخترانه و  5دبیرستان پسرانه و از هر دبیرستان دو کالس
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انتخاب شدند .مبنای انتخاب حجم نمونه بر اساس پیشنهاد گاداگنولی و ولیسر  5662بود که
حداقل حجم نمونه را در الگوی معادالت ساختاری  944نفر پیشنهاد میکنند .بنابراین حجم نمونه
پژوهش  965نفر شامل  844پسر و  526دختر از دانشآموزان مقطع متوسطه دوم شهر تهران
بههمراه پدرها و مادرهای آنها در نظر گرفته شد که از مدارس فاطمیه ،آزاده ،نیکان ،ایران ،قیاس،
شریعتی ،کمالالملک ،شریعتی ،5خوارزمی و رازی انتخاب شد .مالکهای ورود به پژوهش شامل
تحصیل در مقطع اول و سوم دبیرستان در شاخههای نظری و نیز در قید حیات بودن پدر یا مادر
و زندگی با آنها بود .مالکهای خروج نیز عدم رضایت از پاسخگویی به پرسشنامه و انصراف از آن
و داشتن مشکالت بارز جسمی و روحی بر اساس اطالعات موجود در پرونده موجود در مدرسه
آنها بود.
ابزار پژوهش
 .1مقیاس آمادگی شرم و گناه .1این مقیاس توسط کوهن ،ولف ،پنتر و اینسکو ( )8455ساخته
شده و دارای  59گویه برای سنجش دو بُعد شرم و گناه است .در این مقیاس داستانهایی در مورد
موقعیتهایی که افراد در زندگی روزمره با آنها مواجه میشوند و واکنشهای آنها به این
موقعیتها ارائه و سپس از شرکتکنندگان خواسته میشود خود را در آن موقعیت تصور کنند و
میزان احتمال واکنش خود را در این شرایط روی مقیاسی پنج درجهای از بهندرت=  5تا خیلی
زیاد=  4مشخص کنند .تحلیل عامل توسط سازندگان مقیاس نشان میدهد که احساس گناه دارای
دو زیرمقیاس ارزیابی منفی شامل سؤالهای  55 ،6 ،5و  59و انجام اعمال جبرانی بهدنبال تخلف
فرد شامل سؤالهای  55 ،54 ،8و  54است؛ و احساس شرم متشکل از زیرمقیاسهای خود ارزیابی
منفی شامل سؤالهای  54 ،9 ،9و  59و رفتار کنارهجویانه بهدنبال افشای عمومی تخلف شامل
سؤالهای  2 ،7 ،5و  58است .کوهن و همکاران ( )8455نشان دادهاند گرچه همبستگی زیادی
بین زیرمقیاسهای احساس گناه وجود دارد ،ارتباط زیرمقیاسهای شرم با یکدیگر ضعیف است.
آنها در دو بررسی جداگانه ضرایب آلفای مطلوبی بین  4/95تا  4/75را برای زیرمقیاسهای این
مقیاس بهدست آوردند .جوکار و کمالی ( )5965ضریب آلفای کرونباخ را به ترتیب برای
احساسهای گناه و شرم برابر با  4/29و  4/45گزارش کردهاند .نتایج بررسی پایایی همسانی درونی
مقیاس احساسات شرم و گناه در این پژوهش نشان داد ضریب آلفای کرونباخ برای احساس گناه،
احساس شرم و کل مقیاس بهترتیب  4/76 ،4/28و  4/29است که نشاندهنده پایایی مطلوب برای
خردهمقیاسها و کل مقیاس احساسات شرم و گناه است.
1. Guilt And Shame Proneness Scale
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 .2مقیاس دلبستگی بزرگساالن .1این مقیاس  52عبارتی بر اساس مبانی نظری نظریه
دلبستگی توسط کالینز و رید در سال  5664تهیه شد و در سال  5669مورد بازنگری قرار گرفت.
این مقیاس چگونگی مهارتهای ارتباطی و سبک رابطه صمیمانه آزمودنی را در مقیاسی لیکرتی
ارزیابی میکند .به هر سؤال نمرهای بر اساس کامالً مخالفم=  5و کامالً موافقم=  4تعلق میگیرد.
این پرسشنامه دارای سه زیرمقیاس وابستگی ،نزدیکی و اضطراب است .زیرمقیاس وابستگی که
میزان اطمینان و اتکای آزمودنی را به دیگران نشان میدهد شامل سؤالهای  55 ،54 ،6 ،2 ،5و
 57است .زیرمقیاس نزدیکی که میزان نزدیکی و صمیمت عاطفی آزمودنی را با دیگران میسنجد
شامل سؤالهای  59 ،54 ،7 ،5 ،9و  52است؛ و زیرمقیاس اضطراب که میزان نگرانی فرد از طرد
شدن را ارزیابی میکند شامل سؤالهای  59 ،58 ،55 ،9 ،4 ،8است .آزمودنی بر اساس نمرههای
بهدست آمده در یکی از انواع سبکهای دلبستگی ایمن ،اضطرابی و اجتنابی جای میگیرد .کالینز
و رید ( 5664نقل از پاکدامن و خانجانی )5964،نشان دادند که نمرههای زیرمقیاسهای نزدیک
بودن ،وابستگی و اضطراب در فاصله زمانی  8ماه و حتی در طول  2ماه پایدار ماندهاند .پاکدامن و
خانجانی ( )5964میزان آلفای کرونباخ را برای هر زیرمقیاس این پرسشنامه در نمونهای از
دانشجویان برای دلبستگی ایمن ،اجتنابی و اضطرابی بهترتیب برابر با  4/72 ،4/25و  4/24گزارش
کردند .در پژوهش حسینی ،مالزاده ،افسر کازرونی و امینیالری ( )5965ضریب آلفای کرونباخ
سبکهای دلبستگی ایمن ،ناایمن اجتنابی و ناایمن اضطرابی دوسوگرا بهترتیب  ،4/74 ،4/25و
 4/25محاسبه شد .در پژوهش کمیجانی و ماهر ( )5929نیز ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشهای
هریک از سبکهای دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا بهترتیب برابر با  4/72 ،4/25و 4/24
بهدست آمد که نشانه همسانی درونی مطلوب مقیاس دلبستگی است .پایایی پرسشنامه سبکهای
دلبستگی با استفاده از روش آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر برای هر یک از ابعاد دلبستگی ایمن،
دلبستگی ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا بهترتیب برابر با  4/74 ،4/92و  4/27بهدست آمد.
 .3پرسشنامه شیوههای فرزندپروری بامریند .2این پرسشنامه  94مادهای بر اساس نظریه
بامریند  5665در مورد الگوی رفتاری سهلگیرانه ،مستبدانه و قاطعانه ساخته شده است 54 .ماده
شماره  85 ،85 ،56 ،57 ،55 ،59 ،54 ،9 ،5و  82بهشیوه سهلگیر 54،ماده شماره ،6 ،7 ،9 ،8
 89 ،84 ،52 ،59 ،58و  86بهشیوه مستبد و  54ماده شماره 87 ،89 ،88 ،84 ،54 ،55 ،2 ،4 ،5
و  94بهشیوه قاطع و اطمینانبخش به امر پرورش فرزند مربوط میشود .در این پرسشنامه ،والدین
نظر خود را بر حسب مقیاس  4درجهای لیکرتی مشخص میکنند .بوری( 5665 9نقل از حسنزاده،
1. Adult Attachment Scale
2. Baumrind parenting style inventory
3. Buri
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فرزان و خادملو )5968 ،پایایی سه خردهمقیاس را بهترتیب برای سبکهای مقتدر ،سلطهجو و
سهلانگار ،4/24 ،4/68 ،و  4/25محاسبه و در مورد میزان روایی این پرسشنامه نتایج زیر را گزارش
کرده است .مستبد بودن مادر رابطه عکس با آزادگذاری ( )-4/92و اقتدار منطقی او ( )-4/52دارد.
مستبد بودن پدر رابطه عکس با آزادگذاری ( )-4/44و اقتدار منطقی ( )-4/48او دارد .پایایی
پرسشنامه شیوههای فرزندپروری در پژوهش رستمینژاد و شوکتیراد ( )5964برای بُعد
سهلگیرانه ،مقتدرانه و مستبدانه بهترتیب برابر با  4/25 ،4/72و  4/22گزارش شده است .در
پژوهش حاضر پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای هر یک از ابعاد فرزندپروری
مقتدرانه ،سهلگیرانه و مستبدانه بهترتیب برابر با  4/78 ،4/29و  4/74بهدست آمد.
شیوه اجرا .پس از اخذ مجوز و کسب اطالعات درباره مدارس مقطع متوسطه دوم نواحی
جغرافیایی شهر تهران و انتخاب تصادفی مناطق و مدرسه های دخترانه و پسرانه ،در مرحله بعد
برای مراجعه به مدارس و مراحل اجرا با نواحی هماهنگی شد و با کسب اجازه از مدیر مدرسه،
ابزارها در مورد دانشآموزان با رعایت رضایت آگاهانه آنها و اطمینان به آنها در حفظ رازداری و
حریم خصوصی بهشکل گروهی در کالس درس آنها اجرا شد .پس از تکمیل پرسشنامهها توسط
دانشآموزان به هریک از آنها ،پرسشنامه فرزندپروی که نامهای به آن پیوست شده بود داده شد
و از دانشآموزان خواسته شد تا آنها را به پدر و مادر خود بدهند و پس از تکمیل توسط پدر و
مادرشان به مدیر مدرسه تحویل دهند .پس از گردآوری دادهها نتایج آزمون فاصله مهلنوبایس5
نشان داد که داده پرتی وجود ندارد ،اما تعداد  89پرسشنامه مخدوش و ناقص بود که از روند تحلیل
دادهها کنار گذاشته شد و در نهایت تعداد  965پرسشنامه بر اساس روش الگویابی معادلههای
ساختاری با روش حداکثر درستنمایی بهدلیل این که به عدم توزیع طبیعی دادهها حساس است
با استفاده از نرمافزار ایموس نسخه  88تحلیل شد .در الگوی مفهومی پژوهش ،متغیرهای سبک
فرزندپروری مقتدرانه ،مستبدانه و سهلگیرانه بهعنوان متغیرهای برونزاد ،8متغیرهای سبک
دلبستگی ایمن ،اجتنابی و اضطرابی بهعنوان متغیرهای وابسته میانی یا متغیر میانجیگر ،9و
متغیرهای احساس شرم و احساس گناه بهعنوان متغیرهای وابسته نهایی یا درونزاد 5در نظر گرفته
شدند .الگو بر این اساس در محیط نموداری ایموس رسم و با استفاده از روش حداکثر درستنمایی
تحلیل شد.

1. Mahalanobis distance
2. exogenous
3. mediator
4. endogenous
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یافتهها
 48/49درصد از آزمودنیها پسر و  57/67درصد دختر بودند .میانگین سنی دانشآموزان برابر با
 59/9و انحراف معیار برابر با  8/28سال بود 549 .نفر از دانشآموزان در سال اول متوسطه دوم،
 855نفر در سال سوم متوسطه و  69نفر در رشته انسانی 79 ،نفر در رشته تجربی و  96نفر در
رشته ریاضی تحصیل میکردند 884 .نفر از پدران آنها دارای شغل آزاد 548 ،نفر شغل دولتی
داشتند و  88نفر شغل خود را مشخص نکرده بودند 858 .نفر از مادران خانهدار 552 ،نفر شغل
دولتی 92 ،نفر شغل آزاد داشتند و  89نفر شغل خود را مشخص نکرده بودند.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار ،کمترین ،بیشترین ،چولگی و کشیدگی متغیرهای پژوهش
میانگین انحراف کمترین بیشترین چولگی کشیدگی آماره لون معنیداری
متغیرها
فرزندپروری
نمره
نمره
معیار
4/94
5/54
-4/496 4/882
98
54
4/9
56/95
مستبدانه
4/959
4/894
-4/465 -4/578
96
59
سهلگیرانه 4/75 82/85
4/595
4/924
5/98
-5/97
44
54
9/28 55/85
مقتدرانه
دلبستگی

ایمن
اجتنابی
اضطرابی

54/55
59/22
57/5

8/45
9/25
9/44

7
9
9

84
85
94

-4/552
-4/892
-4/444

4/994
-4/997
-4/599

5/58
8/25
5/55

4/878
4/464
4/985

95/95
87/55

9/48
5/52

52
59

54
94

-4/987
-4/494

-4/946
4/948

8/98
8/49

4/595
4/596

احساسات

گناه
شرم

بر اساس جدول  5شاخصهای چولگی و کشیدگی متغیرها خارج از دامنه  ±8نیست .بنابراین
متغیرهای پژوهش توزیع طبیعی دارند .سطح معنیداری آزمون لون برای بررسی مفروضه همگنی
واریانسها در تمام ابعاد باالتر از  4/44و نشاندهنده همگنی واریانسها در تمام موارد است.
جدول  .2شاخصهای برازش مربوط به تحلیل الگوی اصالح شده اندازهگیری

مجذور کا

شاخص مجذور
خیدو بردرجه
آزادی
ازادی
درجه

شاخص نیکویی
برازش

شاخص نیکویی
برازش تعدیل شده

شاخص برازش
بهنجار بنتلر -بونت

شاخص برازش
تولر -لوئیس

شاخص برازش
تطبیقی

ریشه دوم میانگین
خطای تقریب
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ریشه دوم میانگین
مربعات خطای
باقیمانده استاندارد
شده

95/85

5/75

*4/494
**4/467* 4/64** 4/64** 4/65** 4/64** 4/69
*
P<4/44 **P< 4/45
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جدول  8نشان میدهد که تمام شاخصهای برازش برای الگوی اصالحشده پژوهش در دامنه

مطلوبی قرار دارند .بهاین ترتیب که شاخص  8بر درجه آزادی کمتر از  ،4شاخصهای نیکویی
برازش ،5شاخص نیکویی برازش تعدیلشده ،8شاخص برازش بهنجار 9بنتلر -بونت ،شاخص برازش
تولر -لوئیس 5و شاخص برازش تطبیقی 4باالتر از  ،4/6و شاخص ریشه دوم میانگین مربع خطای
برآورد 9کمتر از  4/5است .در گام بعد ،پارامترهای برآوردشده الگوی ساختاری احساسهای شرم
و گناه بر اساس شیوههای فرزندپروری والدین ،با درنظر گرفتن نقش واسطهای سبکهای دلبستگی
بهوسیله روش برآورد حداکثر درستنمایی بررسی شد .شکل  5پارامترهای برآوردشده الگوی
پژوهش را با استفاده از روش حداکثر درستنمایی ،شامل ضرایب مسیر استانداردشده و معناداری
این ضرایب نشان میدهد.

شکل  .1پارامترهای برآوردهشده در الگوی ساختاری احساسهای شرم و گناه بر اساس
شیوههای فرزندپروری والدین با نقش واسطهای سبکهای دلبستگی

شکل  5نشان میدهد تمامی ضرایب مسیر (اثرهای مستقیم) معنادارند .برازش الگو نشان میدهد
که اثر مستقیم فرزندپروری مقتدر بر احساس گناه مثبت و معنادار ( ،)P=4/449اثر مستقیم
فرزندپروری سهلگیرانه بر احساس گناه منفی و معنادار ( ،)P=4/445اثر مستقیم فرزندپروری
)1. goodness of fit index (GFI
)2. adjusted goodness of fit index (AGFI
)3. normed fit index (NFI
)4. tucker- lewis index (TLI
)5. comparative fit index (CFI
)6. root mean square error of approximation (RMSEA
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سهلگیرانه بر احساس شرم مثبت و معنادار ( )P=4/446و اثر مستقیم فرزندپروری مستبدانه بر
احساس شرم مثبت و معنادار است ( .)P=4/448این نتایج بهدین معنا است که الگوی ساختاری
پژوهش نیز دارای برازش مطلوبی است .درنهایت ،برای بررسی اندازه و معناداری اثرات غیرمستقیم
الگو از روش بوت استراپ 5با  5444مرتبه نمونهگیری مجدد استفاده و در جدول  9ارائه شد.
جدول  .3اندازه و معناداری اثرهای غیرمستقیم الگوی ساختاری اندازه گیری
اندازه استاندارد حد باال حد پایین
اثر غیرمستقیم
فرزندپروری مقتدرانه بر احساس گناه ازطریق دلبستگی ایمن
4/444
4/499
**4/459
فرزندپروری سهلگیرانه بر احساس گناه ازطریق دلبستگی ایمن
-4/496 -4/449
**-4/459
**
فرزندپروری سهلگیرانه بر احساس شرم ازطریق دلبستگی
4/444
4/496
4/494
اضطرابی و اجتنابی
فرزندپروری مستبدانه بر احساس شرم ازطریق دلبستگی
4/444
4/598
**4/588
اضطرابی و اجتنابی
*

P<4/44 **P< 4/45
جدول  9نشان میدهد حد باال و پایین تمامی اثرهای غیرمستقیم الگو هم عالمت است و تمامی
این اثرها در سطح آلفای ( )P=4/44معنادارند .اثر استاندارد غیرمستقیم سبک فرزندپروری
مقتدرانه بر احساس گناه از طریق دلبستگی ایمن  4/459و معنادار است ( .)P=4/449اثر استاندارد
غیرمستقیم فرزندپروری سهلگیرانه بر احساس گناه از طریق دلبستگی ایمن  -4/459و معنادار
است ( .)P=4/449اثر استاندارد غیرمستقیم فرزندپروری سهلگیرانه بر احساس شرم از طریق
دلبستگی اضطرابی و اجتنابی  4/494و معنادار است ( .)P=4/457اثر استاندارد غیرمستقیم
فرزندپروری مستبدانه بر احساس شرم از طریق دلبستگی اضطرابی و اجتنابی  4/588و معنادار
است (.)P=4/449
بحث و نتیجهگیری
نتایج در مورد روابط مستقیم الگوی برازششده نشان داد که اثر مستقیم سبک فرزندپروری
مقتدرانه بر احساس گناه مثبت و معنادار است .در تبیین این یافته همانطور که هاریسون ()8458
عنوان میکند ،میتوان گفت که توقع والدین اقتدارگرا با توانایی فرزندان در پذیرفتن رفتارهایشان
متناسب است و ازاینرو اینگونه والدین کودکان را متقاعد میکنند که افراد باکفایتی هستند و
می توانند در کارها موفق شوند و این برخورد موجب پرورش رفتار پخته و مستقل و افزایش سطح
حرمت خود فرزندان آنها میشود .درمقابل ،اگر فرد در تالش برای رسیدن به هدفی احساس
1. Boot Strap
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بیکفایتی کند تمامیت خود را زیر سؤال میبرد و احساس شرم میکند .درحالیکه در سبک
تربیتی اقتدارگرا فرزندان بهشیوهای تربیت شدهاند که احساس بیکفایتی نمیکنند و از عزتنفس
باالیی برخوردارند ،بههمین دلیل این فرزندان عدم موفقیت خود را به تالش خود نسبت میدهند
و به جهت کمبود تالشهای خود احساس گناه میکنند و در پی همدلی و جبران هستند.
نتایج دیگر این پژوهش نشان داد که ضریب بتای اثر سبک فرزندپروری سهلگیرانه بر احساس
گناه منفی و معنادار است .نتایج این یافته با نتایج پژوهشهای آینان ( ،)8459هاریسون ()8458
و میلینگ و همکاران ( )8459همسو است .بهنظر میرسد در تبیین این یافته میتوان گفت یکی
از عواملی که باعث میشود رابطه بین سبک فرزندپروری سهلگیرانه و احساس گناه منفی باشد،
احساس مسئولیت است .از آنجاییکه نوجوانان دارای سبک فرزندپروری سهلگیرانه احساس
مسئولیت کمتری در زندگی دارند ،بههمین جهت موقعی که در موقعیت احساس گناه قرار
میگیرند ،احساس مسئولیت نمیکنند و در پی جبران نیستند .یافته دیگر این پژوهش نشان داد
که ضریب بتای اثر سبک فرزندپروری مستبدانه بر احساس شرم مثبت و معنادار است .این یافته
با نتایج پژوهشهای میلینگ و همکاران ( ،)8459آینان ( ،)8459هاریسون ( )8458همسو است.
در تبیین این یافته همانطور که پژوهشها ازجمله پژوهش آکباگ و ایمانگلو ( )8454نشان
میدهد میتوان گفت که محیطهای خانوادگی که کارکرد بد و روابط ناسازگارانهای دارند میتوانند
منجر به شکلگیری احساس شرم در فرزندان شوند.
فرزندپروری مستبدانه ،تنبیهکننده و محدودکننده است .والدین مستبد کودکان خود را وادار
میکنند تا از آنها پیروی کنند و به آنها احترام بگذارند .آنها محدودیتها و کنترلهای شدیدی
بر کودکانشان اعمال میکنند و تبادل کالمی اندکی با فرزندان خود دارند (بیابانگرد.)5969 ،
این عوامل موجب میشود فرد احساس بیکفایتی کند و در نتیجه احساس شرم در او شکل بگیرد.
از آنجا که پاسخدهی کم و تقاضای زیاد دو عنصر از عناصر سبک فرزندپروی مستبدانه است؛ این
سبک باعث میشود کودک احساس بیارزشی کند و پایه احساس شرم در نوجوانی و بزرگسالی
در او شکل بگیرد .در همین راستا ،هاریسون ( )8458در پژوهش خود به این نتیجه رسید که
کنترل بیش از حد پدر با احساس شرم ارتباط دارد .یافته دیگر این پژوهش نشان داد که ضریب
بتای اثر سبک دلبستگی اجتنابی بر احساس شرم مثبت و معنادار است .همسو با این یافته ،پژوهش
هژدنبرگ و آندروس ( )8455نشان داد که سبک دلبستگی اجتنابی بهشکل مثبت و معناداری با
احساس شرم مرتبط است .در تببین این رابطه همانطور که اسچایمنتی ( )8458بیان میکند،
میتوان گفت افرادی که دارای سبک دلبستگی اجتنابی هستند اعتماد به نفس پایینی دارند ،از
عزتنفس کمتری برخورداند و معموالً توانایی بالقوهای برای خودسرزنشی دارند؛ که همین عوامل
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سبب میشود وقتی در موقعیت قرار میگیرند که باید خود را ارزیابی کنند ،معموالً تمامیت خود
را زیر سؤال میبرند و به خود کلی و تمامیت خود حمله میکنند که همین عوامل سبب میشود
آنها احساس شرم را تجربه کنند .افراد دارای سبک دلبستگی اجتنابی بهدلیل احساس ناراحتی
حاصل از صمیمیت و ناتوانی در شکل دادن روابط نزدیک با دیگران احساس شرم بیشتری را در
روابط بین فردی تجربه میکنند .در مورد اثر مثبت و معنادار سبک دلبستگی اضطرابی بر احساس
شرم میتوان گفت افرادی که دارای سبک دلبستگی اضطرابی هستند ترس از طردشدن و جداشدن
دارند ،همچنین تمایل دارند تا حوادث منفی را به خود نسبت دهند؛ که این عوامل باعث میشود
افرادی که دارای سبک دلبستگی اضطرابی هستند ،تمایل بیشتری به تجربه احساس شرم داشته
باشند .پژوهشها نشان دادهاند که احساس شرم مانند بسیاری از هیجانها اجتماعی منفی ،ممکن
است ناشی از سبکهای دلبستگی ناایمن باشد (پیس و زاپوال8455 ،؛ 8459؛ اسچایمنتی.)8458 ،
در مورد اثر مستقیم و معنادار سبک دلبستگی ایمن بر احساس گناه میتوان گفت که افراد با
سبک دلبستگی ایمن حسی از اعتماد به طرف مقابل را تشکیل میدهند .این اعتماد باعث بهوجود
آمدن ظرفیت پاسخدهی بهشکل مثبت و همدالنه با دیگران و حفظ روابط مثبت میشود .بسیاری
از پژوهشگران به ماهیت انطباقی احساس گناه اشاره کردهاند .بهاین شکل که در احساس گناه فرد
میخواهد اعمالش را جبران کند ،معذرت خواهی کند و بهمنظور جبران اعتراف کند (پاسانیسی و
همکاران .)8454 ،افرادی که مستعد احساس گناه هستند قدرت بیشتری در همدلی ،مسئولیت
پذیری ،مهار خشم و گرایش به رفتارهای اخالقی دارند (رایت ،گودجانسون و یانگ.)8442 ،
در مورد روابط غیرمستقیم سبک فرزندپروری مقتدرانه بر احساس گناه از طریق دلبستگی ایمن
میتوان گفت که از نظر علی در پژوهشهای مختلف به سبک دلبستگی ایمن بهعنوان یکی از
پیامدهای سبک فرزندپروری مقتدرانه اشاره شده است (دونیتا و ماریا8454 ،؛ میلینگ ،والش ،هپر
و برین .)8459 ،از طرفی در پژوهشهای مختلف نیز اشاره شده است که سبک دلبستگی ایمن با
نیمرخهای هیجانهای گوناگون مانند هیجانهای مثبت و منفی در ارتباط است (لیری ،کاچ،
هچنبلیکنر .)8447 ،یکی از جنبههای کلیدی که باعث ارتباط مثبت بین دلبستگی ایمن و احساس
گناه میشود این است که افرادی که سبک دلبستگی ایمن دارند؛ اضطراب کمتر ،خشم کمتر،
گرایش به همدلی بیشتر و عزت نفس باالتری دارند؛ و این ویژگیها باعث میشود اگر فرد چه در
رابطه با خود و چه در ارتباط با دیگران مرتکب اشتباهی شود؛ در پی جبران آن باشد و به محاسبه
و مراقبه جنبهای از کار خود که در آن جنبه اشتباه کرده است ،بپردازد و به تمامیت خود بهعنوان
اینکه «من بد هستم» ،توجه نکند .از آنجا که افراد دارای سبک دلبستگی ایمن از عزت نفس
باالیی برخورداند؛ بنابراین این انتظار منطقی است که افراد دارای سبک دلبستگی ایمن بیش از
احساس شرم ،احساس گناه را تجربه کنند.
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در مورد روابط غیرمستقیم سبک فرزندپروری سهلگیرانه بر احساس شرم از طریق دلبستگی
اضطرابی و اجتنابی همانطورکه پاسانیسی و همکاران ( )8454بیان کردند ،میتوان گفت والدین
سهلگیر هیچگونه کنترلی بر کودکان خود ندارند و این کودکان کمترین اعتماد بهنفس ،کنجکاوی
و خودکنترلی را در هر گروهی از خود نشان می دهند و در کنترل تکانه و تشخیص ارزشها از
ضدارزشها مشکل دارند و از اعتماد به نفس و خودمهارگری پایینتری برخورداند.
از طرفی سبک دلبستگی اجتنابی دارای ویژگیهایی مانند عصبانیت ،ناراحتی و عزت نفس پایین
است .سبکهای دلبستگی با نیمرخهای مختلف هیجانها رابطه دارند .بهعنوان مثال پژوهشها
نشان دادهاند که سبکهای دلبستگی اضطرابی و اجتنابی با نشانههای روانشناختی ناخوشایندی
مانند شرم ،خشم و خودشیفتگی ارتباط دارد (هژدنبرگ و آندروس .)8455 ،نتایج پژوهش حاضر
در مورد رابطه مثبت و معنادار بین سبک دلبستگی اجتنابی با احساس شرم بهطورکلی با نتایج
پژوهش آکباگ و اردن ایماموگلو ( )8454و پاسانیسی و همکاران ( )8454همسو است.
یافته دیگر پژوهش حاضر در مورد روابط غیرمستقیم فرزندپروری مستبدانه بر احساس شرم از
طریق دلبستگی اضطرابی و اجتنابی ،با نتایج پژوهشهای میلینگ و همکاران ( ،)8459آینان
( )8459و هاریسون ( )8458مبنی بر اثر سبک فرزندپروری مستبدانه بر احساس شرم همسو
است .همچنین این یافته پژوهش حاضر در مورد اثر سبک دلبستگی اجتنابی بر احساس شرم با
نتایج پژوهشهای آکباگ و اردن ایماموگلو ( )8454و پاسانیسی و همکاران ( )8455همسو است.
سبک دلبستگی اجتنابی با سطوح پایین از صمیمیت و تعهد در ارتباط است .والدین فرزندان دارای
سبک دلبستگی اجتنابی ،در برابر فرزندان خود بیمسئولیت هستند ،مانند سبک فرزندپروری
مستبدانه این والدین نیز گرایش به استفاده از تنبیههای بدنی و ممانعت از مداخله در کارها را
دارند و به همین دلیل است که افراد با سبک دلبستگی اجتنابی ،احساس بیکفایتی و بیارزشی
میکنند و تجربه احساس شرم را بهشکل بالقوه دارند .این افراد خود را بهشکل خودبسنده میبینند،
آسیبپذیری را انکار و ادعا میکنند که نیازی به روابط نزدیک ندارند و تمایل به اجتناب از
صمیمیت دارند .بنابراین سبک فرزندپروری مستبدانه میتواند موجب شکلگیری سبک دلبستگی
اجتنابی شود (دونیتا و ماریا .)8454 ،پژوهشها نشان میدهد افرادی که والدینشان سبک
فرزندپروری مستبدانه دارند و تجربه طرد شدن دارند ،از عزتنفس پایینی برخوردارند ،مضطرب
هستند ،و مانند سبک دلبستگی اجتنابی دیدگاه مثبتی در مورد خود و دیگران ندارند که همه این
عوامل میتواند منجر به تجربه احساس شرم شود (پاسانیسی و همکاران.)8454 ،
یافته دیگر پژوهش حاضر در مورد روابط غیرمستقیم فرزندپروری سهلگیرانه بر احساس گناه
از طریق دلبستگی ایمن و بتای منفی و معنادار آن ،با نتایج پژوهشهای آینان ( ،)8459هاریسون
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( )8458و میلینگ و همکاران ( )8459همسو است .بامریند  5665دریافت فرزندان والدین
آسانگیر بسیار خام هستند ،آنها در مهار تکانههای خود مشکل دارند و هنگامیکه از آنها خواسته
میشود کاری را انجام دهند ،که با عالئق زودگذر آنها مخالف است نافرمانی و سرکشی میکنند.
عالوه بر این افرادی پرتوقع هستند .از آنجا که والدین آسانگیر محدودیتهای کمی برای کودک
تنظیم و بهندرت کودک را کنترل میکنند؛ افراد این خانوادهها مردمی بیبند و بار ،الابالی،
سهلانگار ،خودخواه و بیهدفاند .احساس مسئولیت نمیکنند ،قادر به زندگی اجتماعی نیستند،
نمیتوانند با دیگران بهسر ببرند و اغلب در زندگی با شکست روبهرو میشوند .آسانگیری بیش از
حد میتواند برای کودک مخرب باشد و او را لوس ،پرتوقع و خودخواه بار آورد ،بهگونهایکه مداوم
توقع توجه و محبت از دیگران دارد .احساس عدم مسئولیت میتواند منجر به شکلگیری احساس
شرم و نه احساس گناه شود.
نتایج این پژوهش ضرورت وجود گرمی ،محبت ،و صمیمیت در روابط والد فرزندی را بهشکل
کنترل باال ،پاسخدهی باال بیش از پیش برجسته میکند؛ و بر شیوه فرزندپروری مقتدرانه که موجب
شکلگیری سبک دلبستگی ایمن میشود ،صحه میگذارد .از اینرو پیشنهاد میشود دورههای
آموزشی شیوههای فرزندپروری بهمنظور ارتقاء سطح آگاهی والدین و خانوادهای ایرانی از پیامدهای
هریک از شیوههای فرزندپروری در قالب کارگاههای آموزشی و رسانههای جمعی و سایر روشهای
آموزشی برگزار شود.
سپاسگزاری
از کلیه دانشآموزان ،والدین آنها ،مسئوالن آموزش و پرورش و مدیران مدارس شهر تهران که در
انجام این پژوهش همکاری داشتهاند ،سپاسگزاری میشود .مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری
نویسنده اول در رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی است.
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پرسشنامه سبکهای دلبستگی
کامالً مخالف

تاحدودی مخالف
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.55
.58
.59
.55
.54
.59
.57
.52

نه مخالف نه موافق
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.9
.5
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.7
.2
.6
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ایجاد ارتباط با دیگران برایم آسان است.
مشکل به خودم اجازه میدهم که به دیگران وابسته باشم.
در روابطم اغلب نگرانم که طرف مقابل واقعاً دوستم نداشته باشد.
آنقدر که من دوست دارم به دیگران نزدیک شوم ،دیگران به اندازه من تمایل به این ارتباط ندارند.
دوست دارم به دیگران متکی باشم.
از اینکه کسی به من نزدیک شود ناراحت نمیشوم.
فکر میکنم وقتی به دیگران احتیاج دارم هیچگاه در دسترس نیستند.
از اینکه به مردم نزدیک باشم راحت نیستم.
در روابطم اغلب نگرانم که طرف مقابلم نخواهد ارتباطش را با من ادامه دهد.
وقتی احساساتم را به دیگران نشان میدهم ،میترسم که آنها همان احساس را درباره من نداشته
باشند.
در ارتباطم اغلب از خود میپرسم آیا طرف مقابل واقعاً به من توجه دارد.
بهراحتی میتوانم با دیگران روابط دوستانه نزدیک برقرار کنم.
وقتی کسی خیلی با من صمیمی میشود ،عصبی میشوم.
میدانم وقتیکه به دیگران نیاز داشته باشم ،آنها در دسترس خواهند بود.
دلم میخواهد به مردم نزدیک شوم اما میترسم به من صدمه بزنند.
فکر میکنم که مشکل است که آدم به دیگران کامالً اعتماد کند.
اغلب مردم میخواهند با من صمیمیتر از آن حدی بشوند که من احساس راحتی میکنم.
مطمئن نیستم که بتوانم به افرادی تکیه کنم که به هنگام نیاز در دسترس باشند.
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کامالً موافق

عبارتها
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سعداله هاشمی ،فریبرز درتاج ،اسماعیل سعدیپور و ...

پرسشنامه سبکهای فرزندپروری
کامالً مخالف

تاحدی مخالف

نه موافق نه مخالف

تاحدی موافق

 .5والدین باید به بچههای خود اجازه دهند تا هر آنچه را که میخواهند انجام دهند.
 .8بچهها باید فقط از آنچه که والدینشان میگویند پیروی کنند ،در غیر این صورت باید آنها را تنبیه کرد.
 .9اگر به مشکالت بچهها توجه شود این دردسر را دارد که آنها پرروتر شده و انتظارات بیشتری از والدین
خواهند داشت.
 .5هرگاه والدین تصمیمی برای بچهها میگیرند ،باید دالیل آن را به آنها بگویند.
 .4اگر بچهها نسبت به محدودیتهای ایجاد شده در خانواده اعتراض کردند ،والدین باید با صحبت کردن آنها
را قانع کنند.
 .9والدین نباید در کارهای مربوط به بچهها دخالت کنند ،چون بچهها بهطور ذاتی راه خود را پیدا میکنند.
 .7اگر بچهها کامالً موافق میل والدین عمل کنند ،در آینده افراد موفقی خواهند شد.
 .2بچهها باید کاری را که والدین از آن ها انتظار دارند انجام دهند ولی اگر انتظارات والدین غیر قابل قبول بود،
باید بتوانند آزادانه با آنها در میان بگذارند.
 .6وقتی والدین از بچهها میخواهند تا کاری انجام دهند ،بچهها باید بدون چون و چرا آن را انجام دهند.
 .54والدین نباید بچهها را در منزل محدود کنند ،باید آنها را آزاد بگذارند تا تمام لوازم خود را دستکاری
کنند.
 .55هرگاه بچهها برخالف میل والدین عمل کردند ،والدین باید بهجای تنبیه آنها را راهنمایی کنند.
 .58والدین خیلی زود باید به بچهها بفهمانند که رییس خانواده کیست.
 .59والدین باید در تصمیمگیریهای مربوط به خانواده ،فقط آنچه که خواست بچههاست انجام دهند.
 .55اگر والدین رفتار و خواستهای بچهها را محدود نکنند ،بیشتر مشکالت حل میشود.
 .54والدین باید هنگام تصمیمگیری و برنامهریزی در امور خانواده نظر بچهها را نیز دخالت دهند.
 .59والدین باید با بچههایی که با نظر آنها مخالفت میکنند ،بهشدت برخورد کنند.
 .57والدین باید به بچهها اجازه دهند تا در کارهای خودشان تصمیمگیرنده باشند.
 .52شوخی و بازی کردن بچهها در حضور والدین توهین به آنهاست.
 .56بچه ها به بازی و تفریح نیاز دارند ،برای این کار والدین باید به آنها اجازه دهند تا هر وقت دلشان
خواست از منزل خارج شوند.
 .84باید به بچهها اجازه داده شود که اگر فکر میکنند نظرهایشان از نظرهای والدین خود بهتر است آن را
ابراز کنند.
 .85وقتی بچهها مرتکب اشتباهی میشوند ،هیچگاه نباید آنها را سرزنش کرد.
 .88اگر والدین تصمیمی برخالف میل بچه ها گرفتند ،در چنین مواردی باید در مورد آن با بچهها گفتگو
کنند ،و حتی اگر اشتباه کرده بودند ،آن را بپذیرند.
 .89گاهی وقتها والدین باید با بچهها سازش کنند نه اینکه همیشه انتظار داشته باشند که بچهها با آنها
سازش کنند.
 .85بچهها را باید آزاد گذاشت تا خودشان تجربه کنند.
 .84بعضی از بچهها ذاتاً بد هستند و باید طوری تربیت شوند که از والدین خود بترسند.
 .89بچهها وقتی بزرگ شوند ،از سختگیریهای والدین خود سپاسگزاری خواهند کرد.
 .87وقتی بچه ها دچار مشکل و دردسری شوند (کار خطایی انجام دهند) باید بدانند که با مطرح کردن آن
مشکل برای والدین خود تنبیه نمیشوند.
 .82در مجالس و مهمانیها باید بچه ها را آزاد گذاشت تا محیط اطراف خود را دستکاری کنند تا حس
کنجکاوی آنها ارضا شود.
 .86بچهها جدی و کوشا نخواهند بود مگر اینکه درباره کارهای آنها سختگیری کنیم.
 .94اگرچه بچهها تجربه کمی دارند ،اما گاهی وقتها نظر آنها بهتر از نظر والدین است.
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پرسشنامه شرم و گناه

.4
.9
.7
.2
.6
.54
.55
.58
.59
.55
.54
.59

خیلی زیاد

.5

تاحد زیادی

.9

درحد متوسط

.8

تاحد کمی

.5

پس از خرید از یک فروشگاه متوجه میشوید که فروشنده پول اضافهای را بهشما بازگردانده است؛
تصمیم می گیرید آن پول را نگه دارید و چیزی به فروشنده نگویید .تا چه حد احتمال میدهید که
در مورد نگهداشتن این پول احساس ناراحتی کنید؟
اگر شما متوجه میشوید که بهعلت سهلانگاری در انجام تکالیف درسی ،تنها کسی در کالس هستید
که تا کنون هیچ نمره خوبی کسب نکردهاید ،چهقدر این مساله میتواند باعث افزایش مسئولیتپذیری
و توجه بیشتر شما به درس شود.
کتابی را از کتابخانه به صورت غیرقانونی خارج میکنید .استاد یا معلم متوجه میشود و کار شما را
به اطالع کتابدار و سایر همکالسیهایتان میرساند .در چنین شرایطی چقدر ممکن است احساس
گناه کنید؟
پس از ارتکاب یک اشتباه بزرگ در یک پروژه مهم کاری ،که دیگران بر روی کار شما حساب باز
کردهاند ،معلم یا استادتان در مقابل سایر همکالسیهایتان شما را سرزنش میکند .چهقدر احتمال
دارد که وانمود کنید بیمار هستید و محل را ترک کنید؟
راز دوستتان را فاش میکنید و او هرگز متوجه نمیشود .با این وجود چقدر احتمال دارد ناتوانی شما
در حفظ این راز به تالش بیشتر برای رازداری در موقعیتهای مشابه منجر شود؟
فرض کنید که در کالس کار اشتباهی انجام دادهاید .استاد یا معلم اعالم کند بهخاطر این اشتباه از
کل کالس ناراحت است و این مساله در ارزیابیهایش مدنظر خواهد داشت .چهقدر احتمال دارد که
به خاطر چنین اتفاقی احساس بیکفایتی کنید؟
یکی از دوستانتان بهشما میگوید که شما انسان از خود راضی هستید .چهقدر احتمال دارد که
رابطهتان را با او به هم بزنید؟
خانه کثیف و به هم ریخته است .میهمانانی ناخوانده زنگ میزنند و خود را به داخل دعوت میکنند.
چهقدر احتمال دارد که شما از پذیرش آنها طفره بروید تا سرانجام از آنجا بروند؟
بهصورت پنهانی مرتکب جرمی میشوید .چه قدر احتمال دارد که نسبت به نقض قانون احساس ندامت
کنید؟
در یک دادخواهی نسبت به خسارتهایی که به شما رسیده است ،اغراق میکنید؛ و دیگران حرف
شما را باور میکنند .چند ماه بعد دروغ شما آشکار میگردد و شما متهم به شهادت دروغ میشوید.
چهقدر احتمال دارد که فکر کنید موجود پستی هستید؟
در یک مباحثه به شدت از دیدگاهی دفاع میکنید .بدون اینکه کسی مطلع شود ،متوجه میشوید
که اشتباه کردهاید .چهقدر احتمال دارد که این مساله باعث شود از این به بعد بیشتر فکر کنید و بعد
صحبت کنید.
اموال یا وسایلی را که مدرسه برای استفاده در محل مدرسه در اختیارتان قرار داده ،به محل سکونت
خود میبرید .رئیس دبیرستان متوجه میشود .چهقدر احتمال دارد بهخاطر این مساله انصراف دهید.
در دبیرستان مرتکب اشتباهی میشوید و متوجه میشوید که یکی از همکالسیهای شما بهخاطر
اشتباه شما مقصر شناخته میشود .مدتی بعد ،همکالسی شما آن اشتباه را به روی شما میآورد.
چهقدر احتمال دارد که احساس کنید فرد نامردی هستید؟
در مهمانی یکی از همکارانتان ،شربت آلبالوی شما را روی فرش کرم رنگ جدیدش میریزد .صندلی
خود را بر روی لکه ایجاد شده قرار میدهید و هیچکس هم متوجه خرابکاری شما نمیشود .چقدر
احتمال دارد که احساس کنید عملتان ناپسند بوده است؟
بحث داغی با دوستانتان میکنید .ناگهان متوجه میشوید در حال دادزدن بودهاید؛ گرچه بهنظر
میرسد بقیه متوجه نشدهاند .چهقدر احتمال دارد که سعی کنید رفتار بامالحظهتری در قبال
دوستانتان داشته باشید؟
به عدهای دروغ میگویید و آنها هرگز متوجه نمیشوند .چهقدر ممکن است نسبت به دروغهایی که
گفتهاید احساس بدی داشته باشید؟
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