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 چکیده
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 مقدمه

رغم داشتن تاریخچة گسترده و طوالنی در ادبیات روانشناسی های که علییکی از زمینه

است  شناسی شدهپردازان رواشناسی در حیطة آسیباخیراً بیشتر مورد توّجه درمانگران و نظریّه

(.  Singh, et al, 2016؛ 2016Qian, Wong,باشد)ی آن میگیری آن و پیامدهاو شکل 1مفهوم شرم

عنوان یک مؤّلفه هیجانی شامل نگرش منفی و دردناک از کّل وجود خود، احساسات شرم به

(. درواقع شرم در هر نوعی که So, 2015لیاقتی نسبت به وجود خود است)ارزشی، ضعف و بیبی

 ,Ludwig؛  Duarte, et al, 2017باشد)منفی مرتبط میباشد هیجان دردناکی است که با خودارزیابی 

Fellner-Röhling, Thoma, 2017پردازان بر این باورند که احساس (. از سوی دیگر بسیاری ازنظریّه

(. حفظ روابط اجتماعی مناسب از Tangney, Dearing, 2003هایی انطباقی هستند)شرم اساساً هیجان

تگی دارد تری بسچراکه بقای فرد اغلب به شرایط گروه بزرگ دیدگاه تکاملی بسیار مهمّ است،

که فرد به آن تعلّق دارد. حفظ روابط مناسب اجتماعی به دو فرایند تکمیلی بستگی دارد: حساس 

بودن نسبت به نیازهای دیگران؛ و داشتن انگیزه برای اصالح یا بازسازی روابط بعد ازاینکه خللی 

تواند در دو فرایند مذکور نقش محوری بازی س شرم میآید. احسادر روابط پدید می

 (.Thompson, 2015نماید)

دهد که اّطالعات تجربی کمی در مورد ماهّیت و میبررسی سوابق نظری شرم نشان

های حال در سال(. بااینSheikh, S., & Janoff-Bulman, 2010های این هیجان در دست است)ریشه

در  عنوان یک هیجاننظری و پژوهشی مشخص شد که این متغّیر بههای اخیر با افزایش بررسی

 ,Ferreira, et al؛  Oliveira, et al, 2017شدة انسان وجود دارد)گسترة وسیعی از رفتارهای برانگیخته

های خودآگاهی است که اساساً به ارزیابی (. شرم دربرگیرندة هیجانSchibalski, et al, 2017؛  2017

 های روانی در سطحشوند و تأثیرات و پیامدهای زیادی را برای بروز جنبهربوط میدربارة خود م

های منفی شرم که اشاره به بعد ناسالم آن دارد با بسیاری از مشکالت شناختی و رفتاری دارد. جنبه

(، Dodson, Beck, 2017شناختی ازجمله نگرش منفی نسبت به حمایت اجتماعی)و اختالالت روان

 ,Levinson(، اضطراب اجتماعی)Duarte, Pinto-Gouveia, 2016و عادات غذایی منفی) رفتارها

Byrne, Rodebaugh, 2015(افسردگی ،)Paulus, Vanwoerden, Norton, Sharp, 2016 وسواس ،)

( رابطه دارد. Ritter, et al, 2014( و اختالل شخصّیت)Weingarden, Renshaw, 2016فکری عملی)

                                                
1. Shame 
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(، Patricia, DeYoung, 2015عنوان یک مؤّلفه مهمّ در خودتنظیمی)تواند بهت میهمچنین شرم مثب

 باشد. ( میGibson, 2016( و خودآگاهی)Bradshaw, 2005حفظ و تداوم روابط اجتماعی)

شناختی هم در درمان عنوان یک مؤّلفة روانطور که مشخص است شرم بهبنابراین همان

تواند مورد هدف قرار گیرد. همین مسأله باعث عنوان یک مؤلّفة مثبت میبهاختالالت روانی  و هم 

ای به عملیاتی نمودن این متغّیر در راستای مطالعات های اخیر نیاز ویژهویژه در سالشده است به

میدانی آن احساس گردد. به همین دلیل نیز ابزارهای مختلفی برای سنجش آن ساخت و اعتباریابی 

( در پرتغال با این استدالل که شرم Pirola, 2016ای توسط پیروال و همکاران)ر مطالعهشده است. د

ی شود، مقیاسی برای ارزیابدر افراد سرطانی باعث افزایش مشکالت اختالالت روانی در آن ها می

سنجی این ابزار ازجمله های روانآن در این بیماران طراحی و ساخته شد. در این مطالعه ویژگی

زمان و پایایی باز آزمایی مطلوب گزارش شد. در مطالعة دیگری توسط ویزین، آربن و تبار هماع

( در مجارستان مقیاس تجربة شرم در یک نمونة بالینی مورد Vizin, Urbán, Unoka, 2017انوکا )

ضعیت و ارزیابی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نیز نشان از اعتبار این پرسشنامه و رابطة مثبت آن با

عنوان ( شرم بیرونی را بهMatos, 2015بالینی بیماران نشان داد. در مطالعة دیگری ماتوس و همکاران)

یک مؤّلفه از درک قضاوت منفی در مورد خود در ذهن دیگران مورد ارزیابی قراردادند. در این 

های شرم اسا سایر مقیمطالعه نتایج نشان از تک عاملی بودن این مقیاس و اعتبار واگرای باالی آن ب

ای ابزاری برای ( نیز در مطالعهWatson, Gomez, Gullone, 2016 بود. واتسون، گومز و گالون )

سنجش شرم خودآگاه را در نوجوانان بررسی کردند. در این مطالعه نیز اعتبار همگرا و واگرا ابزار 

کی از ررسی و تأیید گردد. در یبا عالیم منفی اختالالت روانی ازجمله افسردگی و همدلی مثبت ب

( Trindade , Ferreira , Pinto-Gouveia, 2017 جدیدیترین مطالعات ترینداد، فریرا و پینتو گوویا )

نیز به ساخت و اعتبار مقیاس احساس شرم در بیماران مزمن پرداختند. نتایج این مطالعه ضمن تأیید 

امه نشان از رابطه شرم با عالیم افسردگی در اعتبار و روایی سازه، محتوایی و مالک این پرسشن

بیماران تأکید داشت. عالوه بر مطالعات یادشده در سراسر دنیا در رابطه با ساخت و ارزیابی 

 ,Laskoski, Natividade, Hutzسنجی ابزار سنجش شرم مطالعات زیادی صورت گرفته است)روان

 ,Weingarden,  Renshaw,  Tangney؛  Michalopoulos, et al, 2015؛ oktedalen, 2014؛ 2016

Wilhelm, 2016 ؛Simonds, et al, 2016عنوان یک سازة ( که خود نشان از اهمّیت این متغیّر به

 شناسی روانی دارد.محوری در آسیب



 1397 بهار و تابستان ،1، شماره 8سال                        مشهد یشناسی بالینی و مشاوره، دانشگاه فردوسهای روانپژوهش   76

 

دهد گرفته در رابطه با ضرورت ساخت و سنجش ابزار شرم نشان میبررسی مطالعات انجام

کنندة تر و درمان بهتر عوامل ایجادکننده و تثبیتالیل آن، شناسایی دقیقترین دکه یکی از محوری

(. در همین Trindade, 2017ها در دنیای درون فردی و روابط میان فردی بیماران بوده است)آسیب

مراجعان در  توان بهاند که با شناسایی و سنجش شرم میزمینه برخی از پژوهشگران نیز اذعان داشته

های درمانی استفادهدرمانی و خانوادهدرمانی، زوجویژه در بافت گروهثر مداخالت بهراستای اک

تواند موضوع ارزشمندی شرم با چنین مشخصاتی میبنابراین (. Dearing, Tangney, 2011 زیادی نمود)

 هایزمینهباشد. بخصوص که مراجعان هرروزه خواهان کمک در این زمینه و برای پرداختن و سنجش می

اند موجب توای، میهسته ةباشند. سنجش این خصیصنفس، احساس گناه، خودپنداره میوابسته مانند عزت

  های همبسته و وابسته گردد. شناسایی و بهبود عملکرد درزمینه

شاید اولین نظر، سنجش شرم با استفاده از ابزارهایی باشد که اخیرًا برای دستیابی به این هدف 

حال شواهد مبّین آن است که متغّیر شرم تواند ترجمه و اعتباریابی گردد. بااینه و میشدساخته

( پس از بررسی ,Sznycera 2016ای وابسته به فرهنگ است. در همین راستا نیکرا و همکاران)سازه

ها و باورهای هر کشور نقش یافت که ارزشکشورهای مختلف ازلحاظ شرم به این نتیجه دست

دهد در بین کودکان غربی، شرم میای در احساس شرم دارد.  همچنین شواهد نشانندهکنتعیین

تباط و ناسازگاری ار«( انگیزی هستممن آدم نفرت»؛ «من احمقم»کفایتی)شدید با احساس های بی

عالوه خشم و پرخاشگری شدید نسبت به کسانی که در موقعیت گیری و افسردگی بهکناره -دارد

(. امّا پیامدهای شرم برای سازگاری کودکان، در Mills, 2005اند)دخالت داشته شرم برانگیز

گرای آسیا، که خود را در ارتباط با گروه های مختلف تفاوت دارند. افراد در جوامع جمعفرهنگ

صورت یادآور سازگارانة این خود وابسته به دیگران کند، شرم را بهاجتماعی خویش توصیف می

رسد برای (. بنابراین به نظر میTangney, 2002گیرند)های دیگران در نظر میوتو اهمیّت قضا

سنجش سازة شرم باید با توجّه به مبانی نظری ابزاری برای سنجش شرم ساخت که بتواند منطبق با 

 فرهنگ ایرانی باشد.

ه و اساس عنوان پایتواند به ترین رویکردها به شرم که به نظر می رسد میدر همین راستا یکی از مهم

در  مهمّ نکات بررسیجمع بندی . رویکرد برادشاو به شرم می باشدساخت آزمون مورد استفاده قرارگیرد 

شرم مربوط  دهد کهمیو انطباق آن با فرهنگ ایرانی نشانرویکردهای مختلف با تمرکز بر رویکرد برادشاو 

. شان دهدن س، خجالت، احساس گناه، خودش رات نفتواند به شکل کمبود عزّباشد که میبه خویشتن می
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ی مست و بعد دیگر آن آمادگی برای شرم ویا احساس گناه )شرم سالم( ا عاطفی آن بعد یک بعد از شرم

ل ادر بعد عاطفی هرگاه عواطف انسان با شرم همراه شوند، تجربه بعدی این عواطف، عاطفه شرم را فعّباشد. 

ی رازآلودگ ةبا پدید دارد. شرم معموالً نوع سالم یا ناسالم شود ودوهرمیخواهد ساخت، شرم در هفت بعد ظا

توان شرم را به دو دستة اصلی شرم به طور کلّی میه به نکات و اشارات رویکردها با توجّ باشد.همراه می

باشد، این احساس به ما شرم سالم یک نوع انرژی در حال حرکت میسالم و شرم ناسالم تقسیم نمود. 

ند. کحفظ می یا شرم کمتر ازحدّ در مقابل شرم بیش از حدّ ها محدود هستیم و ماراانسان گوید که مایم

شرم ناسالم باور به این است که چیزی در وجود ما اشتباه است و اینکه بد و ناقص هستیم، این شرم مارا از 

 کند)مانندخودنمایی می کند به تاریکی و راز تمایل دارد و در اشکال بسیاریخود و دیگران جدا می

 :توان شش بعد را متصوّر نمودشرم ناسالم می هایدر میان مولّفهتی(. های روانی و مشکالت شخصیّبیماری

 احساس شرم ناشی از باور اینکه به خاطر جسم )شکل ظاهری، قد، وزن و  :1شرم ناسالم جسمانی

اشد، بمانند این( یا نیازهای جسمی مانند گرسنگی و نیاز جنسی فرد دچار نقص در وجود خود می

 باشد.بنا به تعریف چنین فردی دچار شرم ناسالم جسمانی می

 رد ادراکاتش اعم از ادراک بویایی، احساس شرم ناشی از باور این که ف :2شرم ناسالم ادراکی

اشند، شرم بشنوایی، چشایی بینایی و المسه، بدون مشکل فیزیولوژیک بارز دچار نقص و ایراد می

 شود.ناسالم ادراکی محسوب می

 هایش احساس شرم ناشی از این باور که فرد به خاطر نیاز و وابستگی : 3شرم ناسالم نیازهای وابستگی

 ناقص است و نه طبیعی. به دیگران موجودی

 احساس شرم ناشی از این باور که فرد به خاطر احساساتش اعم از خشم، غم،  :4شرم ناسالم احساس

 شادی و دیگر احساسات، فرد بدی است و یا احساساتش خوب و درست نیستند.

 احساس شرم ناشی از باور اینکه در نحوة تفکر فرد اشکالی وجود دارد و اعتقاد  : 5شرم ناسالم تفکر

 نهایی به اینکه فرد به خاطر نیروی تفکرش موجود خوبی نیست.

 شود، احساس شرم ناشی از باور شرم ناسالم اراده در نیروی خواستن فرد نمایان می :شرم ناسالم اراده

 م گیری موجود بدی هستیم و یا نیروی اراده، نیروی مخرّب است.اینکه به خاطر توانایی اراده و تصمی

                                                
1. Physical Toxic Shame  

3. Dependency Needs Toxic Shame 

2. Perceptual Toxic Shame 

3 . Dependency Needs Toxic Shame 

4 . Emotional Toxic Shame 

5 . Thought Toxic Shame 
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همانطور که دیده شد به لحاظ نظری می توان ابعاد مختلفی را برای شرم متصّور بود که نیاز 

شرم در  ت روزافزوناهمیّ است تا چگونگی سنجش آن را در ایران بررسی نماییم. لیکن با توجّه به 

ا این ب و همچنین لزوم ساخت ابزاری بومی منطبق بافرهنگ ایرانی،  مختلف جهانشناسان نقاط نظر روان

ه به موارد با توجّ یک نمونة ایرانی بپردازیم.ساخت و اعتباریابی مقیاس شرم در تا به پژوهش قصد داریم 

 های اصلی پژوهش به شرح زیر بررسی شدند:شده و در راستای ساخت پرسشنامه سؤالگفته

 ی کافی برخوردار است؟یشرم از پایا آیا مقیاس .1

 آیا مقیاس شرم از روایی سازه همگرا برخوردار است؟ .2

 بین برخوردار است؟ی مالک پیشیآیا مقیاس شرم از روا .3

 شود؟ید میأیآیا ساختار عاملی شرم در دانشجویان ایرانی ت .4

 آیا مقیاس شرم از روایی محتوایی برخوردار است؟ .5

 

 روش 

 نمونه و روش اجرای پژوهشطرح پژوهش، جامعه، 

آماری  ةجامع .است آزمون سازی یابی از نوعتوصیفی و زمینه مطالعات پژوهش بر مبنایاین  روش

ر سال باشند که دهای فردوسی مشهد و دانشگاه پیام نور مشهد میدانشجویان دانشگاه ةیپژوهش شامل کلّ

با استفاده از این روش  ای بود.ی سهمیهگیرمشغول به تحصیل بودند. روش نمونه 1393-1392تحصیلی 

نفر محاسبه  900 با استفاده از فرمول کوکران های پیام نور و فردوسینمونه دانشگاه گیری، حجم کلّنمونه

م های دانشگاهی در دانشگاه پیام نور و عدنفر برای هر دانشگاه(. به دلیل عدم تفکیک رشته 450شد)تعداد 

ن دانشگاه، شده در ایهای محاسبهنشگاه پیام نور و دسترسی نداشتن به تعداد نمونهالزام حضور دانشجویان دا

که  ها بین هر یک از دانشجویانیگیری در دانشگاه مذکور دچار مشکل شد. در این دانشگاه پرسشنامهنمونه

 در دانشگاه حضور داشتند، بدون در نظر گرفتن رشته تحصیلی و جنسیت، توزیع گردید.

ت در هر دانشکده، مقاطع ها، جنسیّگیری در دانشگاه فردوسی، ابتدا تعداد دانشکدهنمونهجهت 

کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری محاسبه گشت. سپس با استفاده از فرمول و به تفکیک جنسیت در هر 

عدد  418عدد پرسشنامه توزیع و  600ها انتخاب شدند. در دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده، آزمودنی

عدد پرسشنامه  210عدد پرسشنامه در دانشگاه پیام نور مشهد توزیع و  300آوری شد. پرسشنامه جمع

 آمده است. (1)آوری شد.شرح تعیین حجم نمونه در جدول جمع
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 های دانشگاه فردوسی مشهد به تفکیک جنسیتفراوانی دانشجویان در دانشکده(1)جدول 

 تعداد مرد تعداد زن تعداد کل دانشکده

 743 1983 2726 دانشکده ادبیات

 330 1071 1401 دانشکده الهیات

 779 1235 2014 دانشکده اقتصاد

 211 232 443 بدنیدانشکده تربیت

 240 276 516 دانشکده دامپزشکی

 637 1271 1908 دانشکده علوم پایه

 279 1455 1743 دانشکده علوم تربیتی

 276 653 929 دانشکده علوم ریاضی

 1358 3089 4447 دانشکده فنی و مهندسی

 93 273 366 دانشکده معماری

 1054 1486 2504 دانشکده کشاورزی

 145 298 443 دانشکده منابع طبیعی

 
 روش ساخت آزمون

 روند ساخت آزمون به ترتیب زیر انجام پذیرفت: 

ساخت پرسشنامه اصلی آغاز شد و به این منظور مطالعه مبانی نظری شرم در مقاالت و  ابتدا .1

 رویکردهای مختلف توسط پژوهشگر انجام گرفت. 

و  شرم سالم ةسازی تعاریف درزمیندر ادامه، تعاریف موجود در نظریات مختلف و یکپارچه .2

 آوری شد. جمع ناسالم

ست ق استخراج شد که در پیوفارسی و آزمون قبلی محقّ نشانگر از کتاب مذکور و منابع  200 .3

 شود.ب نمایش داده می

 .رسید  108نهایتاً با بازنگری مجدد سؤاالت و نشانگرها، تعداد سؤاالت به  .4
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نفر از متخصصین و اساتید دانشگاه  9فرم ارزیابان جهت ارزیابی روایی محتوایی آزمون تهیه شد و به  .5

آوری نظرات و بررسی و تحلیل همکاری ننمودند( ارسال و بعد از جمع)البته دو نفر از متخصصین 

اجرای  آزمون برای ةسؤاالت با توجه به نظر متخصصین، برخی سؤاالت حذف و اصالح شدند. فرم اولی

 سؤال طراحی شد.107آزمایشی با 

 تربیتی، ادبیات وهای علوم التحصیل از دانشکدهنفر دانشجو و فارغ 41اجرای مطالعه آزمایشی روی  .6

شوند، گذاری میها و سؤاالتی که برعکس نمرهها، زیر مقیاسمهندسی، تعیین آلفا برای کل آزمون

 د.شدنتعیین

ی یای نیز برای روای واگرا و دستهیی همگرا، روایهای روازمان که در دستهی همیهای رواآزمون .7

 برای اجرا آماده شدند. و شدهزمان آمادهزمان تعیین و برای اجرای هممالک هم

. به عبارتی استفاده شدCVIوCVRدر این مرحله بر اساس تصحیح ارزیابان از آزمون شرم که با روش  .8

ی یشده است یا نه، از شاخص نسبت رواترین محتوا انتخابترین و درستجهت اطمینان از اینکه مهمّ 

ه، از کنند یا نگیری میها، محتوا را اندازهیتم( و برای اطمینان از اینکه آیا سؤاالت یا آCVRمحتوایی )

از سؤاالت که بنا بر تشخیص  تعدادیانجام شد،  .شود( استفاده میCVRی محتوایی )یشاخص روا

 ند.حذف شد ،تری در آیتم ضرورت گرفته بودندینیارزیابان نمره پا

عنوان بین بهی پیشیو روای همگرا، واگرا یسپس پرسشنامه وارد مراحل ارزیابی تحلیل عاملی، روا .9

ید شدند، بنا بر نظر أییدی همه هشت خرده آزمون تأیی سازه شد. در ارزیابی تحلیل عاملی تیروا

 عدد رسید. 86های آزمون به پژوهشگر دو آیتم که بار عاملی منفی داشتند حذف شدند و تعداد آیتم

ی آزمون شرم بانام جدید آزمون شرم سالم ی، فرم نهاییدرنهایت بعد از انجام همه مراحل اعتبار و روا .10

 ه شد. و ناسالم( تهیّ

 سنجش ابزار

سنجد. ماده است و میزان شادکامی فردی را می 29دارای  این پرسشنامه : 1آزمون شادکامی آکسفورد

شده ( ساختهBDI) 2توسط آرگایل و بر اساس پرسشنامه افسردگی بک 1989پرسشنامه مذکور، در سال 

است. هر گویه پرسشنامه شادکامی دارای چهار گزینه است که آزمودنی باید بر طبق وضعیت فعلی خودش 

ها را انتخاب نماید. آرگایل و همکاران پایایی پرسشنامه آکسفورد را به کمک ضریب آلفای یکی از آن

زمان این پرسشنامه اند.روایی همکردهگزارش  78/0و پایایی باز آزمایی آن را طی هفت هفته  90/0کرونباخ 

( 1386محاسبه شد. در پژوهش علی پور و آگاه هریس ) 43/0ها با استفاده از ارزیابی دوستان افراد درباره آن

 بود.  91/0آلفای کرونباخ برای کل فهرست برابر با 

                                                
1. Oxford Happiness Inventory 

2. Beck Depression Inventory 
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ذی است کاغ -آزمون عاطفه خودآگاه یک پرسشنامه خودسنجی و مداد: آزمون عاطفه خودآگاه

های فرضی زندگی موقعیت )سناریو( از وضعیت 16شده است. این ابزار تدوین(Tangney(1989,که توسط

وضعیت آن  5نظر اجتماعی دارای ارزش مثبت و  وضعیت آن از 11دهد که ه مییرا به آزمودنی ارا روزمره

را  های خود. آزمودنی پاسخشوندگذاری میصورت مستقیم نمرهدارای ارزش منفی است. تمام سؤاالت به

به احتمال »به معنی  5تا « احتمال ندارد»به معنی  1ها از آن ةدهد که دامنای رتبه میدرجه 5صورت لیکرت به

 های شرم و گناه و اشتغال ذهنی بااست. الزم به ذکر است که تمام سناریوهای این آزمون دارای آیتم« زیاد

 و همچنین، (Fergusen, 2001)ایی پرسشنامه مذکور توسط فرگوسنروایی و پای .احساس گناه هستند

(Chesli, Atrifard, Noori moghadam, 2008)) احراز  64/0و 0/78برای شرم و احساس گناه به ترتیب

 گردیده است.

منظور به ((Spann-Fisher, 1990وابستگی توسط آزمون هم: فیشر –وابستگی اسپن پرسشنامه هم

پاسخ داده 6تا  1در طیف لیکرت  یسؤال16شده است. این آزمون وابستگی طراحیبخشی به مفهوم همنظم

ی یو روا 77/0وی ضریب آلفای کرونباخ ةگذاری معکوس دارد در مطالعسؤال آن نمره 2شود و تعداد می

وی ضریب پایایی  ةش شد. در مطالعگزار 73/0ضریب آلفا  (Ashraf, 2010)ایرانی این پرسشنامه در مطالعه 

 دهندةبه دست آمد که نشان 742/0 براون وگاتمن محاسبه شدومقدارآن–بر اساس هر دو روش اسپیرمن 

 است.پایایی مناسب این پرسشنامه

 

 یافته ها

 ی کافی برخوردار است؟یل: آیا مقیاس شرم از پایاسؤال اوّ

درونی آزمون شرم و سنجش طبقه بندی برادشاو به شرم، این سؤال در بررسی اهداف تعیین همسانی 

پایایی یک ابزارِ  شده و نتایج به دست آمده با استفاده از روش همسانی درونی محاسبه گردید.آماده

-ه میگیری هر آنچه اندازبینی آن دراندازهگیری، عبارت است از درجه ثبات، همسانی و قابلیت پیشاندازه

های بررسی پایایی یک ابزار، یکی از روش .گیری، یک امر اساسی استر هر نوع اندازهگیرد. این کیفیت، د

ها یک پدیده مشابه پردازد که آیا کل گویهله میأروش همسانی درونی است. همسانی درونی به این مس

انی باشد. همسکرونباخ می ترین روش برای محاسبه همسانی درونی، آلفایکنند. رایجگیری میاندازه

های یک پرسشنامه است. تا آنجا دهندگان به همه گویههای پاسخدرونی، نوعی آزمون از سازگاری پاسخ

ن ها با یکدیگر همبستگی خواهند داشت. در ایهای مستقلی از مفهوم مشابهی هستند، آنها، عبارتکه گویه

باخ استفاده از ضریب آلفای کرون منظور احراز پایایی پرسشنامه شرم از روش همسانی درونی باپژوهش، به
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ه گردیده یارا (2)های پرسشنامه در جدولاستفاده شد؛ که نتایج مربوط به آن برای هر یک از خرده مقیاس

 . است
 

 های پرسشنامه شرمضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس (2)جدول 

 هاتعداد آیتم خرده مقیاس
 ضرایب آلفای کرونباخ

 کل دختران پسران

 72/0 72/0 73/0 11 شرم ناسالم 

 77/0 80/0 75/0 18 شرم سالم

 69/0 71/0 68/0 11 شرم ناسالم اراده

 82/0 82/0 82/0 9 شرم ناسالم احساس

 70/0 70/0 70/0 4 شرم ناسالم ادراک

 68/0 70/0 65/0 13 شرم ناسالم جسم

 75/0 76/0 73/0 12 شرم ناسالم نیازهای وابستگی

 68/0 68/0 67/0 8 ناسالم تفکرشرم 

 93/0 89/0 89/0 86 شرم ناسالم کلی
 

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون شرم سالم و ناسالم، پاسخ به این سؤال مثبت است. به این 

 باشد.قبولی برای آزمون میی قابلیباشد واین پایامی72/0ی گزارش شده کلیدلیل که پایا

 مقیاس شرم از روایی سازه همگرا برخوردار است؟م: آیا سؤال دوّ

منظور از روایی همگرا در ساخت آزمون اینست که هر گاه یک یا چند خصیصه از طریق دو یا چند 

شنامه گیرند باال باشد، پرسهایی که خصیصه واحدی را اندازه میگیری شوند و همبستگی آزمونروش اندازه

 باشد. دارای روایی همگرا می

سنجند گیریم که دو آزمون سازه واحدی را میهمبستگی بین دو آزمون باال باشد، نتیجه می اگر

(2002 ،Karami بنابراین آزمون جدید نیز یک آزمون روا برای سازه مورد نظر است. در این پژوهش .)

به طوری  .جهت تعیین روایی همگرای پرسشنامه شرم از مؤلفه شرمِ پرسشنامه عاطفه خودآگاه استفاده شد

که همبستگی بین نمرات خرده مقیاس شرم ناسالم کلی با مؤلّفة شرم پرسشنامه عاطفه ناخودآگاه محاسبه شد. 

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین نمرات شرم ناسالم کلی با مؤلّفة شرم پرسشنامه عاطفه 

(. با وجود ضعیف و غیرمعنادار بودن =p>02/0r, 05/0ناخودآگاه، رابطه مثبت و غیرمعناداری وجود دارد)
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این رابطه، مثبت بودن همبستگی بین نمرات شرم ناسالم کلی با مؤلّفة شرم پرسشنامه عاطفه ناخودآگاه 

 باشد. دهندة عدم روایی همگرای پرسشنامة شرم با پرسشنامة عاطفه خودآگاه مینشان

 باشد؟ردار میزمان برخوی مالکی همیم: آیا مقیاس شرم از رواسؤال سوّ

های تبینی رفتار فرد در موقعیگیری در پیشروایی مالکی عبارت است از کارآمدی یک ابزار اندازه

زمان مالکی استفاده نمود.در این نوع (. این پژوهش از روایی همSarmad, Hejazi, Bazargan.2003خاص)

و همبستگی بین نمرات این آزمونها  زمان اجرا شدهصورت همبین و مالک، بهروایی، هر دو آزمون پیش

 (. Karami،2002گردد)زمان محاسبه میعنوان شاخص روایی همبه

در این پژوهش برای بررسی روایی مالک خرده مقیاس شرم سالم از پرسشنامه شادکامی و برای 

داد ون نشانسوابستگی استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرخرده مقیاس شرم ناسالم کلی از پرسشنامه هم

(. همچنین، نتایج  =p<52/0r, 001/0بین نمرات شرم سالم و شادکامی، رابطة مثبت و معناداری وجود دارد)

معناداری  وابستگی نیز رابطة مثبت وضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین نمرات شرم ناسالم کلّی و هم

اکی از روایی مالک خرده مقیاس شرم (. درمجموع نتایج بدست آمده ح =p<55/0r, 001/0وجود دارد)

مرات کرد هر چه نتوان اذعانباشد؛ زیرا بر اساس روابط مثبت بدست آمده، میسالم و شرم ناسالم کلّی می

شرم سالم بیشتر باشد، نمرات شادکامی نیز باالتر بوده و هر چه نمرات شرم ناسالم بیشتر باشد، نمرات 

 وابستگی نیز باالتر بوده است. هم

 ی محتوایی برخوردار است؟یسؤال چهارم: آیا آزمون شرم از روا

روایی محتوایی تنها روایی است که بر شواهد منطقی و نه آماری تأکید دارد. درواقع این نوع روایی 

ر شود. برای احراز این روایی، پس از تهیه، پرسشنامه در اختیابا استفاده ازنظر متخصص بررسی و تعیین می

شود، قضاوت کنند آیا سؤاالت پرسشنامه، ها خواسته میگیرد و از آنحیطه مورد نظر قرار میمتخصصین 

ها ممورد نظر هستند و کدا ةگیری حیطکند، کدام سؤاالت مناسب اندازهگیری میصفت مورد نظر را اندازه

صفت  حد قادرند نامناسب هستند. چه تغییراتی در پرسشنامه باید صورت گیرد؟ درمجموع سؤاالت تا چه

 1ییشود نسبت روایی محتواگیری کنند؟ البته گاهی اوقات توصیه میمدنظر را اندازه ةمورد نظر یا حیط

(CVR پرسشنامه و )2ی محتوایییشاخص روا (CVI) جهت اطمینان از ، تعیین و ارزیابی شود. به عبارتی

( و برای CVRی محتوایی )یز شاخص نسبت رواشده است یا نه، اترین محتوا انتخابترین و درستمهمّ

                                                
1. Content Validity Ratio 

2. Content Validity Index 
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ی ی محتواییکنند یا نه، از شاخص رواگیری میها، محتوا را اندازهاطمینان از اینکه آیا سؤاالت یا آیتم

(CVR)شود. استفاده می 

گرفت قرار نفر از متخصصان 7جهت تعیین روایی محتوایی پرسشنامه شرم، پرسشنامه فوق در اختیار 

( ؛ از آنان خواسته شد در خصوص معیار ضرورت هر یک از CVRین نسبت روایی محتوایی )و جهت تعی

، "تی نداردضرور"و  "مفید اما ضروری نیست"، "آیتم ضروری است"های پرسشنامه، یکی از سه گزینه آیتم

، با استفاده از فرمول زیر محاسبه CVRهای متخصصان به هر آیتم، را انتخاب کنند. سپس بر اساس پاسخ

 شد. 
 فرمول محاسبه نسبت روایی محتوایی هر سؤال

CVR =
[𝐄 − (𝐍 / 𝟐) ]

 (𝐍 / 𝟐) 
 

 =Eتعداد متخصصانی که گزینه ضروری را انتخاب نموده اند

  =Nتعداد کل متخصصان

 یک از همچنین جهت تعیین شاخص روایی محتوایی؛ از این متخصصان خواسته شد در مورد هر

ای سه معیار مرتبط بودن، سادگی و روان بودن، و وضوح یا شفاف درجه 4ها، بر اساس طیف لیکرتی آیتم

شاخص روایی محتوایی محاسبه گردید. لذا  CVIبودن آیتم را نیز ارزیابی کنند؛ سپس با استفاده از فرمول

 ای پرسشنامه بررسی شد.هعالوه بر ضرورت، مرتبط بودن، سادگی و واضح بودن نیز برای آیتم

 
 فرمول محاسبه شاخص روایی محتوایی هر سؤال

CVI = [P / (N] 

E= تعداد متخصصانی که گزینه 3 و 4 را انتخاب نموده اند 

N=تعداد کل متخصصان 

( برای معیار ضرورت هر آیتم، شاخص روایی محتوایی CVRپس از محاسبه نسبت روایی محتوایی )

(CVI مربوط به سه معیار مرتبط بودن، سادگی و واضح بودن نیز برای هر آیتم محاسبه گردید حداقل مقادیر )

باشد، نسبت می 99/0ها کمتر از آن CVRهایی که ( است. بنابراین آیتم99/0داور، ) 7یا  6، 5قبول برای قابل

آیتم  108ه شرم ضروری نیست از بین ها در پرسشنامروایی محتوایی رضایت بخشی ندارند و وجود این آیتم

ا عالوه بر پایین بودن مقدار عددی نسبت بود. امّ 99/0آیتم کمتر از  48پرسشنامه، نسبت روایی محتوایی برای 

 نظر قرار گرفت. درنهایتها، مبانی نظری نیز مدّ( بعنوان مالکی برای حذف این آیتمCVRروایی محتوایی )
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، آیتم فوق الذکر حذف گردید 48آیتم از  16( و مبانی نظری، CVRایی )با توجه به نسبت روایی محتو

 آیتم بود. 88بنابراین فرم نهایی پرسشنامه شرم برای اجرا، دارای 

( است. به عبارتی، 80/0ترین مالک، )(، متداولCVIهمچنین برای تفسیر شاخص روایی محتوایی )

هایی که های مناسبی هستند و آیتم( است، آیتم80/0ها باالی )هایی که شاخص روایی محتوایی آنآیتم

( هم موردتوجه 70/0است، نیاز به اصالح دارند. البته مالک ) 80/0ها کمتر از شاخص روایی محتوایی آن

( CVIاستفاده گردید شاخص روایی محتوایی ) 70/0قرار گرفته است؛ که در این پژوهش نیز از مالک 

 باشد. می 70/0آیتم پرسشنامه باالتر از  108دگی برای معیارهای وضوح، ارتباط و سا

 شود؟سؤال پنجم: آیا ساختار عاملی شرم در دانشجویان ایرانی تأیید می

توان به دو دسته تقسیم نمود: الف( مقاصد اکتشافی که معروفترین موارد استفاده تحلیل عاملی را می

اختار ئید سأاست. ب( مقاصد تأییدی که هدف آن ت های اصلی و تحلیل عامل مشترکفهها تحلیل مولّآن

. در پژوهش حاضر با توجه به اینکه (Sarmad,Hejazi& Bazargan,2002)ای باشدشدهعاملی از پیش تعیین

ییدی برای أساختار عاملی پرسشنامه شرم بر اساس مبانی نظری از پیش معین شده، از روش تحلیل عاملی ت

از  هنامه استفاده شد. برازش و روایی پرسشنامه در تحلیل عاملی تأییدی با استفاداین پرسشاحراز روایی سازه

(، شاخص NFI)2برازندگی ة(، شاخص هنجار شدCFI) 1مجذور خی دو، شاخص برازندگی تطبیقی شاخص

خطای میانگین مجذورات  ة( و ریشGFI) 4(، شاخص نیکویی برازشRFI) 3برازندگی نسبی

 شود. مشاهده می(3)ها در جدول رسی قرار گرفت که نتایج آن( مورد برRMSEA)5تقریب
 

 های برازش تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه شرمشاخص(3)جدول 

 χ 2 Df CFI NFI RFI GFI REMSEA مدل

 05/0 71/0 54/0 55/0 68/0 3712 82/11464 43و  3قبالز حذف سؤال 

 05/0 73/0 56/0 57/0 69/0 3374 84/9856 43و  3پس از حذف سؤال 

 

                                                
1. Comparative Fit Index  

2. Normed Fit Index  

3. Relative Fit Index 

4. Goodness of Fit Index  

5. Root Mean Square Error of Approximation  
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گزارش  05/0( برای آزمون شرم سالم و ناسالم در محدوده خوب یعنی GFIشاخص نیکویی برازش )

نظری آزمون  ت کافی در مبانیتأیید ساختار هشت عاملی مبتنی بر نظریه برادشاو  و دقّ ةدهندشد. نتایج نشان

 باشد.شرم سالم و ناسالم می

 
 نتیجه

سازه، روایی محتوایی و روایی مالکی آزمون شرم سالم و ناسالم در جامعه نتایج بیانگر روایی 

 های فردوسی و پیام نور مشهد است.دانشگاه

 دهندهشان ن ای دیگر مورد مقایسه قرار گرفتند،ههای روایی و پایایی آزمونبا پژوهشکه این نتایج 

أییدی مقایسه و عاملی تبا تحلیل می تواند آن و نتایج  می باشدتحلیل عاملی اکتشافی  دراین آزمون توانایی 

باشد که جای آن در دو آزمون مهمّ درزمینة بین قوی ای میآزمون حاضر دارای روایی پیشبحث گردد. 

الم باشد. پایایی پرسشنامه شرم سالم و ناسهای بیشتر میدر روایی واگرا احتیاج به پژوهش شرم خالی است.

ر آنچه از دهد. بنابهای مناسبی نشان میو تحلیل عاملی برای هر دو جنس شاخص نیز مورد تأیید قرار گرفت

 توان اذعان داشت:نتایج پرسشنامه به دست آمده می

( و در صورت باال بودن شرم ناسالم Whitefield, 2000وابستگی مرتبط است)شرم ناسالم با هم

ادکامی وابستگی باال باشد. شرم سالم نیز همآیند شهموابستگی یا الاقل آمادگی برای توان انتظار داشت هممی

قبول توان انتظار باالرفتن شادکامی در افراد را داشت و از شادکامی قابلاست، بنابراین با افزایش شرم سالم می

(. با توجّه به مشاهدات و ,(Keshavarz,Vafaian, 2008توان خصیصه شرم سالم را ردیابی نموددر افراد می

توان انتظار داشت باشد میهای صورت گرفته و اینکه این اوّلین نسخه از پرسشنامه شرم سالم و ناسالم میتبیین

مطرح  های جدیدیاین پرسشنامه مورد استفاده و بررسی پژوهشگران قرارگرفته و در پژوهش بتواند ایده

 نموده، در درمان راهگشا باشد.

 8سئوال و 86سالم و ناسالم انتخاب شد.این آزمون شامل  پس از مطالعات برای نام این آزمون شرم 

، 3، کمی اوقات=4، برخی اوقات=5، اکثر اوقات=6ای لیکرت )کامالً موافقم=درجه 6خرده آزمون در طیف 

خرده آزمون به بررسی شرم سالم و هفت خرده آزمون دیگر )شامل باشد. یک( می1و هیچگاه= 2بندرت=

اراده، شرم ناسالم احساس، شرم ناسالم جسم، شرم ناسالم نیازهای وابستگی، شرم  شرم ناسالم، شرم ناسالم

 پردازند.ناسالم تفکر به به بررسی ابعاد شرم ناسالم می
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 هاپیشنهاد

 این آزمون را بر روی جمعیت بالینی نیز هنجاریابی نمود. .1

 ارتباط میان متغیر سالمت روان و شرم سالم را مورد بررسی قرار داد. .2

 ارتباط میان متغیر رضایتمندی از زندگی و شرم سالم را مورد بررسی قرار داد. .3

ارتباط میان متغیر منبع کنترل و شرم )سالم و ناسالم( را به طور کلی و به طور خاص با شرم ناسالم  .4

 اراده مورد بررسی قرار داد.

رم ناسالم و به طور خاص با شارتباط میان متغیر تفکر غیرمنطقی و شرم )سالم و ناسالم( به طور کلی  .5

 تفکر، موردبررسی قرار داد.
 پیشنهادهای درمانی

 بررسی اثربخشی رویکرد فراشناخت بر بهبود شرم ناسالم. .6

بر بهبود شرم مخصوصا شرم  LEAPشود اثربخشی برنامه بهبود و غنی سازی زندگیپیشنهاد می .7

 ناسالم اراده مورد بررسی قرار گیرد.

 بررسی اثربخشی رویکرد شناختی رفتاری بر بهبود شرم ناسالم بخصوص شرم ناسالم تفکر.  .8

بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی را بر بهبود شرم ناسالم و بخصوص شرم احساس، اراده  .9

 و تفکر.
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