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 چکیده 

وجود کودک مبتال به اختالالت رشدی در خانواده ممکن است موجب احساسات منفی مانند احساس گناه در والدین شود و 

ساس گناه والدینی در جمعیت مادران دارای سالمت روان آنها را تهدید کند. هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی مقیاس اح

گویه است که با استناد به متون نظری احساس گناه   9فرزند مبتال به مشکالت بالینی است. مقیاس احساس گناه والدینی دارای  

که فرزندشان نفر از مادران مراجعه کننده به مراکز درمانی نظام مافی و اسماء    160و پژوهش های کیفی، طراحی شده است. تعداد  

کمبود توجه دریافت کرده بودند وارد مطالعه شدند و به پرسشنامه احساس گناه -توسط روانپزشک کودک تشخیص بیش فعالی

بازآزمون    -و همبستگی آزمون82/0والدینی پاسخ دادند. به منظور بررسی پایایی، نتایج همسانی درونی با بررسی آلفای کرونباخ   

نشان دهنده پایایی مطلوب است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به روش ابلیمین نیز منجر به استخراج بدست آمد که   77/0نیز 

سه عامل بود که به ترتیب »تاثیر بر بیماری«، »مراقبت و حمایت ناکافی« و »تخطی از استانداردها« نامگذاری شدند و روی هم 

. روایی محتوا نیز توسط سه تن اساتید متخصص در حوزه روانشناسی درصد از واریانس احساس گناه والدینی را تبیین کردند  67

مورد تایید قرار گرفت. بر اساس نتایج، مقیاس احساس گناه والدینی واجد ویژگی های روان سنجی قابل قبول جهت کاربرد در 

 پژوهش های روانشناختی و مداخالت بالینی است. 

 ، رواییاحساس گناه والدینی، پایایی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

است  بابت رفتار و اغلب به عنوان یک هیجان اخالقی تعریف شده 2ناشی از ارزیابی منفی و خود سرزنشی ،1احساس گناه

(2003Tangney and Dearing, ). سرزنش کننده می داند. فرامنی که بر   3روانکاوی احساس گناه را ناشی از فعالیت شدید فرامن

 Tilghman-Osborne)پایه محدودیت های اخالقی، مذهبی و اجتماعی شکل گرفته و فرد را به خاطر اشتباهش تنبیه می کند 

et al, 2010) .  طبق نظر فروید، هنگامی که تکانه های »نهاد« یا رفتارهای »من« با استانداردهای اخالقی »فرامن« برخورد می

. فرد زمانی احساس گناه می کند که از یک استاندارد و کد (Tangney and Dearing, 2003)کند، احساس گناه بر می خیزد 

  . (Khosravi et al, 2011)اخالقی تخطی کرده است 

بسیاری  هستن.  و بیانگر توانایی انسان برای خودآگاهی و ارزیابی خود در نظر در دیگران    5جزء هیجان های خودآگاهو گناه    4شرم 

و احساس گناه را مانند هم و همگی را در زمره هیجان های خودآگاه به کار برند در صورتی که  از نویسندگان تمایل دارند شرم

مربوط است، احساس گناه از جریان  6اعتبار و پذیرش اجتماعی با نگرانی درباره شرم در حالیکه اینها هیجانات متفاوتی اند.

 .  ( ,2019Gilbert)ب از آسیب رساندن به دیگران است و اجتنا 7متفاوتی ناشی می شود و آن مراقبت

 Helen Lewis (1971) اط است در حالیکه احساس « در ارتب8روان تحلیلگر، معتقد است که »تجربه شرم« مستقیما با »خود

، متمرکز است؛ احساس گناه احساسی منفی است که آکنده از پشیمانی و احساس مسئولیت  )رفتار(  نچه انجام شده استگناه بر آ

احساس گناه ارزیابی منفی رفتار فرد توسط خود او است. با  ،(Stephanie, 2016)نسبت به اشتباه است نه نسبت به خود شخص 

 ,Tangney and Dearing)واهند داشت این احساس، افراد احساس ندامت می کنند و نگران تاثیراتی هستند که بر دیگران خ

خود هستند. احساس اره  در شرم، افراد احساس کوچکی و بی ارزشی و ضعف می کنند و نگران نگاه و قضاوت دیگران درب.  (2003

رفتار خود را در یک موقعیت به صورت منفی ارزیابی می کند و معتقد است در انجام کار  فرد گناه آنجایی ایجاد می شود که

و نسبت به آن شکست یا تخطی، احساس مسئولیت می کند در این احساس، تمرکز فرد  شکست خورده و یا تخطی کرده است

 .(Tangney and Dearing, 2013) وی رفتار خود و تاثیر رفتار بر دیگران استبر »خود« نیست بلکه تمرکز ر

د، آنها به نقش سازنده احساس رابطه ای وجود ندار  مشکالت سالمت رواناه و  برخی پژوهش ها بیان می کنند که بین احساس گن

نسبت به دیگران  9احساس مسئولیت و همدلی فرادا این گناه در رفتارهای جبران کننده آسیب می پردازند و بیان می کنند

 ، ( ,2003Tangney and Dearing) بلکه رابطه عکس دارد مرتبط نیست نه تنها مشکالت روانشناختیبا  و احساس گناهدارند، 

 Cohen et) یک فعالیت در جهت رشد شخصی، سالمت روان و دستاوردهای اخالقی استو همدلی با او  واکنش به رنج دیگری

1120 al,)به افسردگی  خطر ابتال، ، اما ممکن است در سطوح بسیار زیاد و در ترکیب با خصوصیات فردی و یا در زمینه خاصی

کاهش رنج دیگران، احساس مسئولیت زیاد نسبت به    همدلی ممکن است با،  (Tone and Tully, 2014)و اضطراب را افزایش دهد  

 ,Gambin and Sharp))ناسالم( گناه شود و این خود باعث ایجاد و تداوم عالئم افسردگی شود  10موجب تجربه شکل ناسازگارانه 

2018; Tone and Tully, 2014) .  

 
1 Guilt  
2 Self-blame  
3 Super ego  
4 Shame  
5 Self-conscious emotions   
6 Social reputation and social acceptance 
7 Caring  
8 Self  
9 Empathy  
10 Maladaptive  



به داشتن احساس  گناه سازگارانه )سالم(، یا سالم و ناسالم «« و »ناسازگارانه11دسته »سازگارانه گناه به دو در طبقه بندی

 اشاره دارد و گناه ناسازگارانه )ناسالم( و جبران خسارت ها تالش مجدد برای حفظ دلبستگی هامسئولیت نسبت به اشتباهات و 

باشد در نظر گرفته می شود که در این حالت با تجربه خودسرزنشی و شرم نیز توام است  12زمانی که بیش از اندازه و اغراق آمیز 

(O'Connor et al, 2002).O'Connor   نشان دادند شدت افسردگی به طور معناداری با مسئولیت پذیری بیش  (2002)و همکاران

  Gambin and Sharpدر پژوهش ، استرس و احساس گناه نسبت به ترس از آسیب رساندن به دیگری ارتباط دارد. 13از حد

و رابطه بین همدلی و افسردگی در  کامل بوده ی و افسردگی دارای نقش میانجیاحساس گناه در رابطه بین همدل نیز( 2014)

احساس  و    ( Andrea, 2017)  خود سرزنش گریپژوهش دیگر نیز به رابطه بین    معنی دار شد. تعدادیوجود احساس گناه    صورت

 اشاره داشتند. (1396مرعشی و همکاران، ) و جنبه های منفی سالمت روان افسردگی با (Khosravi et al, 2011) گناه ناسالم

انجام شده است   ن با کودکان دچار اختالالت رشدیدر مادرا رابطه با احساس گناه مربوط به نقش والدینی نیز پژوهش هاییدر 

 Kuhn and . که نشان می دهند احساس گناه مادران در ارتباط با نقش والدگری شان می تواند سالمت روان آنها را تهدید کند

Carter  (2006) والدینی رابطه منفی ان کودکان اتیسم نشان دادند احساس گناه مادران با خودکارآمدی مادر در پژوهش خود بر

در بررسی احساس گناه مادران دارای کودک مبتال به اتیسم و مادران دارای کودک ناتوان نیز and et al  Findler (2016 )دارد.

والدین کودکان با اختالل روانپزشکی رابطه منفی دارد.  14شادکامیذهنی دریافتند احساس گناه با استرس رابطه مثبت و با 

ممکن است احساساتی منفی مانند احساس تقصیر و گناه و سرزنش خود در رابطه با بیماری فرزندشان یا نحوه تعاملشان با او 

به بررسی تجارب مادران  است. پژوهش های کیفی که    15(ADHD)  کمبود توجه -تجربه کنند. یکی از این اختالالت بیش فعالی

رفتاری که فعالی،   پرداخته اند نشان می دهند که این والدین نسبت به ابتالی کودک به بیششان    ADHDدر زندگی با کودک  

 ,1390Peters and Jacksonغریبی و همکاران، )می کنند  احساس گناهو همچنین یافتن بهترین برنامه درمانی، با کودک دارند 

2008; DosReis et al, 2010; Harborne et al, 2004; Shah et al, 2017;  Corcoran, 2016;)  . 

احساس گناه و خودسرزنشی درباره ابتالی فرزندشان   شان آنها  ADHDدر پژوهش های کیفی از تجربه زیسته مادران با کودکان  

، "ساعت ناراحتم و احساس گناه می کنم 24وقتی با ... درگیر میشوم و میزنمش تا "این اختالل را چنین بیان میکردند: به 

، (1390همکاران،  غریبی و  )  "بارداری استرس زیاد کشیده باشم  احساس می کنم این مشکل ... به من مربوط می شود، شاید دوران"

اولین نفر شما خودتان را سرزنش می کنید و فکر می کنید که چه کار کردم؟ چطور شد فرزندم مبتال شد؟ شما توسط افراد "

 ,Peters and Jackson)" کار را انجام دهی باید آن ،کار را انجام دهی دیگر هم قضاوت می شوید که به شما می گویند باید این

2008).   

پژوهش هایی که به بررسی احساس گناه مادران پرداخته اند از مقیاس های احساس گناه عمومی استفاده کرده اند و مقیاسی 

پژوهش حاضر ساخت و  . هدفبسنجد یافت نشددر ابتالی کودک که احساس گناه والدین را نسبت به نقش والدینی شان 

ها در پرسشنامه حاضر اشاره ای به نوع اختالل ندارند بنابراین در خانواده  گویه است. 16اعتباریابی مقیاس احساس گناه والدینی

 قابل اجرا است.   نیزهای دارای کودک مبتال به دیگر اختالالت رشدی 

 

 
11 Adaptive  
12 Exaggerated  
13 Omnipotent responsibility  
14 Happiness  
15 Attention Deficit Hyperactivity Disorder  
16 Parental Guilt  



 روش

پژوهش مقیاس احساس گناه والدینی با استفاده از مفاهیم نظری احساس گناه و مضامین استخراج شده از در ابتدا گویه های 

. گویه هایی کمبود توجه پرداخته اند، تهیه شد-که به  بررسی تجربه زیسته مادران دارای کودک مبتال به بیش فعالی  کیفیهای  

 گویه با درجه بندی لیکرت از کامال غلط تا کامال درست 9که با یگدیگر از نظر مفهوم مشابهت داشتند حذف شدند و در نهایت 

و  36به طوری که بیشترین نمره در مقیاس  تنظیم گردید (4، کامال درست=3دی درست=، تاحدو2، تقریبا غلط=1)کامال غلط=

. روایی محتوا توسط سه تن از اساتید گروه خواهد بود و نمره بیشتر بیان گر احساس گناه والدینی بیشتر است 9کمترین نمره 

مراکز درمانی نظام بودند که با مراجعه به  ADHDبه جامعه آماری مادران کودکان مبتال  روان شناسی دانشگاه الزهرا تایید شد.

نفر از مادران مراجعه کننده که کودک آنها به تشخیص   160تعداد    ،مافی و اسما ) وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(

نفر از کودکان  23 .سال بودند، وارد مطالعه شدند 12تا  5بود و در دامنه سنی  ADHDروانپزشک کودک و نوجوان مبتال به 

توسط آزمون کانر  کمبود توجه، مادران -ل بیش فعالیاطمینان بیشتر از وجود اختال نفر پسر بودند. به منظور 137 دختر و

روز مورد ارزیابی مجدد  30نفر از شرکت کنندگان پس از  30تعداد  به منظور ارزیابی پایایی بازآزمون والدین نیز ارزیابی شدند.

 ند. قرار گرفت

معیارهای خروج از پژوهش: والد بیولوژیک نبودن و زندگی نکردن کودک نزد مادر، که با مطالعه پرونده روانپزشکی کودکان 

 توسط محقق محرز شد.

 ابزار پژوهش

به منظور  1969: مقیاس درجه بندی کانرز در دو فرم معلم و والدین، ابتدا در سال مقیاس درجه بندی کانرز برای والدین

پرسش می باشد، بر اساس تحلیل عاملی که توسط  48شناسایی کودکان بیش فعال طراحی شد. فرم کوتاه والدین که مرکب از 

ت سلوکی، مشکالت یادگیری، مشکالت روان عامل می باشد که عبارتند از: مشکال  5( انجام شد، دارای  1978گویتی و همکاران )

( در پژوهش 1385است )خوشابی، قدیری، جزایری،  ADHDسوال برای شاخص  10بیش فعالی و اضطراب.  -تنی، تکانشوری

 0پرسشنامه کانر والدین به منظور بررسی وجود اختالل استفاده شد. نمره گذاری: جمالت از    ADHDسوال شاخص  10حاضر از  

یا باالتر بر وجود اختالل فرون جنبشی داللت دارد  5/1)زیاد( نمره گذاری می شوند. به دست آوردن میانگین  3تا  )هیچ وقت(

( انجام گرفت، 1978(. روایی و پایایی: در سنجش ثبات درونی که توسط  گویتی و همکاران )1391)رسولی، امیدیان، سامعی، 

قرار داشت. ضرایب پایایی بازآزمون این مقیاس با   65/0تا    13/0ر گستره ای از  همبستگی های هر یک از سواالت با کل آزمون د

 -، تکانش وری83/0، روان تنی 78/0، مشکالت یادگیری 54/0( برای مشکالت سلوکی 1377فاصله دو هفته توسط قدیری )

ه است )خوشابی، قدیری، گزارش شد 36/0و ضریب پایایی نمره کل  ADHD 35/0،  شاخص 70/0، اضطراب 36/0بیش فعالی 

 (. 1385جزایری، 

 یافته ها

ازآزمون مورد ارزیابی قرار ب-شرکت کننده از نظر پایایی به دو روش همسانی درونی و آزمون 160ه از داده های جمع آوری شد

مقدار و  35/0نتایج نشان داد همبستگی هر عبارت با مقیاس کل باالتر از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ  . نتایجگرفت

 1در جدول  ه حذف نشدند. نتایج همسانی درونیاست و هیچ یک از عبارت ها در این مرحل 82/0 در کل مقیاس آلفای کرونباخ

 قابل مشاهده است. 

 



 فای کرونباخه والدینی به روش آلرسی همسانی درونی مقیاس احساس گنا. بر1جدول 

 آلفای کرونباخ در صورت حذف گویه با مقیاس کل مبستگی هر گویهه گویه ها

1 62/0 789/0 

2 51/0 802/0 

3 58/0 794/0 

 4 36/0 821/0 

 5 47/0 808/0 

 6 55/0 797/0 

 7 49/0 806/0 

 8 56/0 795/0 

 9 57/0 795/0 

 

محاسبه   آزمون و بازآزمون روز با روش همبستگی بین 30نفر و پس از گذشت  30روی تعداد بر بازآزمون نیز   -پایایی آزمون

 ر مطلوب است. مقیاس مورد نظدر نتیجه  پایایی بدست آمد. ( >p 001/0) 77/0شد که 

ذکر شد پیش از اجرای پژوهش روایی محتوا توسط سه تن از اساتید گروه روانشناسی  قبال در بررسی روایی نیز همانطور که

لدینی از تحلیل عاملی اکتشافی به روش چرخش ابلیمین مقیاس احساس گناه وادانشگاه الزهرا تایید شد. برای تعیین روایی سازه  

( با هدف بررسی کفایت نمونه گیری و آزمون KMOاوکلین )–میر  -آزمون کیزرشد. پیش از اجرای تحلیل عاملی،  استفاده

و مقدار خی دوی آزمون بارتلت در سطح  KMO ،78/0، مقدار ضریب کرویت بارتلت با هدف کفایت همبستگی استفاده شد

 نتایج این آزمون ها نشان داد می توان از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده کرد.  معنادار بود. 001/0

عامل است که به ترتیب  3نتایج حاصل از تحلیل عوامل با روش چرخش ابلیمین نشان داد مقیاس احساس گناه والدینی دارای 

 2نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در جدول  درصد از واریانس احساس گناه والدینی را تبیین می کنند. 11/ 73و  13/14، 22/41

 قابل مشاهده است. 

 oblimin. تحلیل عامل اکتشافی مقباس احساس گناه والدینی به روش چرخش 2جدول 

 3عامل  2عامل  1عامل  گویه

   83/0 معتقدم ابتالی فرزندم به این بیماری تقصیر من است. -1

   85/0 دوران بارداری استرس زیادی کشیده ام.شاید این مشکل به من مربوط شود، شاید  -2

   80/0 گاهی فکر می کنم شاید به دلیل بدرفتاری های من، او به این بیماری مبتال شده است. -3

   41/0 شاید من این بیماری را از طریق ژنتیک به او منتقل کرده ام. -4

  92/0  کردم.کاش بیشتر برای درمان او وقت و هزینه صرف می  -7

  90/0  کاش کارهای بیشتری برای کمک به او انجام میدادم. -8

 81/0   هنگامی که عصبانی می شوم با او بدرفتاری می کنم و بعد احساس گناه می کنم.  -5

 88/0   گاهی فکر می کنم شاید من به اندازه کافی با او وقت نگذرانده ام  و از این بابت احساس گناه می کنم. -6

 64/0   فکر میکنم به عنوان پدر و مادر به اندازه کافی خوب نبوده ایم. -9

 73/11 13/14 22/41 درصد واریانس تبیین شده

 

« نامیده شد، بیماری تاثیر برند عامل اول، »که در زیر هر عامل جای گرفت یبا توجه به نتیجه تحلیل عامل و بررسی گویه های

حمایت مراقبت و عامل دوم » است. 1،2،3،4مادر را بابت تاثیر بر رنج کودک می سنجد و شامل گویه های این عامل نگرانی 



می  8و  7« نامیده شد، این عامل به ترس مادر از کاستی در مراقبت و حمایت از کودک مرتبط است و شامل گویه های ناکافی

ی شد که به ناراحتی مادر درباره برآورده نکردن استانداردها مرتبط نامگذار «تخطی از استاندارد ها» عامل سوم باشد. درنهایت

 است.  5،6،9است و شامل گویه های 

حمایت مراقبت و  ، ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از خرده مقیاس های »تاثیر بر بیماری«، »درنهایت پس از استخراج عوامل

بدست آمد. مقادیر بدست آمده نشان دهنده  71/0و  83/0، 73/0رتیب ناکافی« و »تخطی از استانداردها« محاسبه شد که به ت

  است. پایایی بسیار مناسب مقیاس احساس گناه والدینی 

 نتیجه گیریبحث و  

پژوهش حاضر به منظور ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس احساس گناه والدینی انجام شد. نتایج تحلیل داده 

کمبود توجه، نشان داد که روایی و پایایی این مقیاس  -نفر از مادران کودکان مبتال به بیش فعالی 160های جمع آوری شده از 

بازآزمون  -پایایی مقیاس مذبور به روش آزمون  مقاصد پژوهشی و درمانی استفاده کرد.  مطلوب است و از این مقیاس می توان برای

افی نیز بیانگر بدست آمد. نتیجه تحلیل عامل اکتش  82/0و آلفای کرونباخ به منظور بررسی همسانی درونی گویه ها برابر با    77/0

و عامل از حمایت ناکافی عامل دوم، احساس گناه ناشی ، بیماری تاثیر براحساس گناه ناشی از  اول، لوجود سه عامل بود، عام

 درصد از واریانس احساس گناه والدینی را تبیین کردند. 67که روی هم رفته  تخطی از استاندارد ها سوم، احساس گناه ناشی از

از مقیاس  پرداختند، می تیدر مادران کودکان با اختالالت روانشناخبه بررسی احساس گناه  تا پیش از این، پژوهش هایی که

به صورت عمومی بررسی میکرد. در  نه درباره نقش والدینی، بلکه احساس گناه عمومی استفاده می کردند که احساس گناه را

از یک پرسشنامه دو سوالی در رابطه با احساس گناه والدین کودکان مبتال به اتیسم استفاده   Kuhn and Carter (2006) پژوهش

سی احساس گناه با مفاهیم رمی سنجید و قادر به بر مادران را در ارتباط با بیماری فرزندشان شد که تنها فراوانی احساس گناه

نیز در پژوهشی با تغییر کلمات پرسشنامه احساس  Fishman (2013) نظری آن و همچنین شدت احساس گناه مادران نبود.

و نشان داد این مادران کمبود توجه به کار برد  -آن را برای مادران کودکان مبتال به بیش فعالی  ،  Kuhn and Carter(2006) گناه  

ود. پذیر نبانجام تحلیل استنباطی امکان  داده ها در سطح توصیفی بود احساس گناه باالیی را تجربه می کنند اما به دلیل اینکه

 به این خال پاسخ داده شود. در پژوهش حاضر سعی بر این بود

 ADHDروی مادران دارای کودک مبتال به  به بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس احساس گناه والدینی بر پژوهش حاضر

می شود در بررسی احساس گناه  کودک نشده است پیشنهاداشاره ای به نوع اختالل  این مقیاسینکه در با توجه به ا. پرداخت

از  مورد استفاده قرار گیرد. احساس گناه ،بالینی نیز پس از بررسی روایی و پایاییمشکالت  مادران دارای کودک مبتال به دیگر

را درگیر کند و بر سالمت روان خانواده تاثیر سوء بگذارد  مولفه هایی است که ممکن است یک مادر با کودک مبتال به اختالل

برنامه های آموزشی با  درمانی،لذا پیشنهاد می شود به منظور کاهش آسیب های روانشناختی و همینطور کاهش هزینه های 

ودک به احساس ، همراه با درمان کنیز هدف کاهش احساس گناه برای این مادران برگزار شود و متخصصین حوزه سالمت روان

 د. نگناه مادر نیز توجه داشته و در صورت لزوم مادر را برای برنامه های درمانی سوق ده
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