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Abstract 

Objective: Shame is one of the important self-conscious emotions that have a crucial 

function in mental well-being and vulnerability to mental disorders. Lack of shame and being 

very ashamed one come with psychopathology. Shame consists of two important 

components, those are internal and external. External shame scale at first was designed by 

Gross and his colleagues. According to their factor analysis, 3 factors of feel of inferiority, 

feelings of emptiness and being ashamed of making mistake are determined for external 

shame. 

Method: In order to survey about psychometric properties and factor structure analysis of 

this scale, 210 individuals from Shahid Beheshti university of medical sciences in Tehran 

were chosen in available sampling procedure. The participants were also asked to complete 

the scales of external shame, self- compassion, negative affect and perfectionism.Liserl-8  

andSSPS-18  were used for analyzing data. Cronbach's Alpha, Correlation Coefficient and 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) were calculated. 

Results: The three-factor structure of external shame scale was supported by the results of 

Confirmatory Factor Analysis in Iranian sample (RMSEA=0/09،NFI=0/94،CFI=0/96). 

External Shame Scale had the positive and meaningful correlation with perfectionism  (17/0)  

and negative affect  (51/0) ; and had negative and meaningful correlation with self-

compassion (21/0) . Also Cornbrach’s Alpha coefficient, for the whole of scale and factors of 

feel of inferiority, feelings of emptiness and being ashamed of making mistake were gained 

0/93, 0/92, 0/71 and 0/75 respectively. 

Conclusion: The three-factor structure of external shame scale demonstrated acceptable 

psychometric properties in Shahid Beheshti University. Shame positively relate to symptoms 

of psychopathology. The external shame scale have suitable psychometric properties for the 

use of research and clinical practice. 
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 پزشکی شناخت و روان مجله روانشناسی
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 چکیده

های خودآگاه خیلی مهم است که نقش مهمی در شرم یکی از هیجان مقدمه:

های روانی دارد. هم پذیری نسبت به اختاللبهزیستی روانی و آسیب

شناسی روانی همراه است. شرم فقدان شرم و هم شرم خیلی زیاد با آسیب

 ی شرم بیرونی و شرم درونی تشکیل شده است. از دو مؤلفۀ اساس

های روانسجی پژوهش حاضر به منظور تعیین ساختار عاملی و ویژگی هدف:

مقیاس شرم بیرونی انجام شد تا ابزار مناسبی برای کاربرد در کار 

 بالینی و تحقیق، به متخصصان و محققان حوزه سالمت روان معرفی شود. 

های روانسنجی و تحلیل ساختار عاملی این به منظور بررسی ویژگی :روش

دختر( از دانشجویان دانشگاه علوم  107پسر و  103نفر ) 210مقیاس، 

گیری در دسترس انتخاب شد. پزشکی شهید بهشتی تهران به شیوه نمونه

های شرم بیرونی، شفقت به ها خواسته شد که مقیاسهمچنین از آزمودنی

ها را تکمیل کنند. برای تحلیل دادهگرایی خود، عاطفۀ منفی و کمال

استفاده شد. آلفای کرونباخ، ضریب  SSPS-18  از نرم افزار لیزرل و

 همبستگی و تحلیل عاملی تأییدی محاسبه شد. 

عاملی شرم بیرونی  3نتایج تحلیل عاملی تأییدی از ساختار  ها:یافته

(. مقیاس =RMSEA=94/0,NFI= 96/0CFI,09/0در نمونۀ ایرانی حمایت کرد )

( و 17/0گرایی )شرم بیرونی همبستگی مثبت و معناداری بین کمال

( و همبستگی منفی و معناداری با شفقت به خود 51/0عاطفۀ منفی )

های ( داشت. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس و عامل21/0)

به «  شرم در مورد اشتباه کردن»و « احساس پوچی»، «احساس حقارت»

 بدست آمد.  75/0و  71/0، 92/0، 93/0ب ترتی

های روانسجی مطلوبی در عاملی شرم از ویژگی 3ساختار  گیری:نتیجه

های جامعۀ دانشگاه بهشتی برخوردار است. شرم ارتباط مثبتی با نشانه

شناسی روانی دارد. مقیاس شرم بیرونی برای کاربرد در کار آسیب

 وانسنجی مناسبی برخوردار است.  های رتحقیقی و کار بالینی از ویژگی

اعتبار، پایایی، تحلیل عاملی تأییدی، مقیاس شرم  ها:کلید واژه

 بیرونی
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  51     همکارانو  سجاد خانجانی

 49-57  /1394 تابستان، 2، شماره دوم مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال

 مقدمه

-شرم یکی از مهمترین هیجان
های خودآگاه است که تأثیر 

چشمگیری بر احساس فرد از 

پذیری خود، بهزیستی و  آسیب

های روانی از نسبت به اختالل

، قبیل؛ افسردگی، اضطراب

پارانویا، اختالل استرس پس 

های خوردن و از سانحه، اختالل

(. 1-4های شخصیت دارد )اختالل

اگرچه فقدان شرم باعث 

شود و ممکن آشفتگی روانی می

است به تخطی از هنجارهای 

فردی اجتماعی و مشکالت میان

منجر شود اما سطح افراطی 

های شرم نیز ممکن است نشانه

به شناسی روانی را آسیب

(. 5دنبال داشته باشد )

همچنین، شرم به عنوان عامل 

مهمی در طیفی از مشکالت سالمت 

روان و آمادگی برای 

پرخاشگری شناخته شده است 

(. چانگ، گیلبرت و 7، 6)

(، دریافتند که 2004ایرون )

-می های شرم و حقارتاحساس

توانند کانون نشخوار ذهنی 

باشند که با نشخوار ذهنی 

(. 8) تبط هستندافسردگی مر

پذیری نسبت به شرم با آسیب

خود انتقادگری ارتباط قوی 

دارد، این دو نقش فراتشخیصی 

های مختلف ایفا را در اختالل

 (. 9کنند )می

اگرچه در مورد تعریف شرم  

توافق جمعی وجود ندارد اما 

اغلب دو مؤلفه را برای آن 

گیرند. در شرم در نظر می

ه درونی )مولفۀ اول( توج

متمرکز بر خود است و فرد 

کفایت، خود را به صورت بی

معیوب یا بد احساس و 

کند. مهمترین ارزیابی می

مؤلفۀ شرم درونی، 

خودارزیابی و خودانتقادگری 

(. مؤلفۀ دوم، مربوط 10است )

های است احساس به افکار و

مبنی بر اینکه فرد در ذهن 

رسد دیگران چگونه به نظر می

در شرم )شرم بیرونی(. 

بیرونی کانون توجه فرد بر 

این است که در ذهن دیگران 

گذرد. در در مورد او چه می

به « self-خود»شرم بیرونی 

شود و صورتی غیرجذاب درک می

بنابراین مستعد طرد، یا 

پذیر نسبت به حملۀ آسیب

شود. شرم دیگران احساس می

-درونی و شرم بیرونی می

توانند با هم ترکیب شوند، 

( از 2003ای که لوئیس )لهمسأ

« پناهخود بی»آن به عنوان 

(. ژان پل 11کند )یاد می

سارتر شرم را مربوط به این 

دانست که ما در فکر و می

نگاه دیگران چگونه به نظر 

ما »نویسد : رسیم. او میمی

گوییم که فرد خجالتی اغلب می

از خودش یا بدن خود خجالت 

کشد، در واقع این غلط می

توانم به وسیله ت. من نمیاس

زده شوم، در واقع خودم خجالت

این من در نگاه دیگران هستم 

« کندکه مرا خجالت زده می

(. مقیاس شرم بیرونی 4)

ابتدا توسط گروس و همکاران 

( طراحی شد و ساختار 1994)

های روانسجی عاملی و ویژگی

(. براساس 12) آن بررسی شد

مطالعۀ آنها برای این مقیاس 

، «احساس حقارت»سه عامل؛ 

شرم از »و « احساس پوچی»

مشخص شد که « اشتباه کردن

ها در عامل بیشتر سؤال

قرار گرفتند. « احساس حقارت»

این مطالعه به دنبال 

پاسخگویی به سواالت زیر است: 

آیا ساختار سه عاملی شرم در 

-جامعۀ ایرانی نیزم تأیید می

شود؟ آیا این مقیاس از 

یی مناسبی روایی و پایا

 برخوردار است؟

 

 روش 
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 سنجی نسخۀ ایرانی مقیاس شرم بیرونیهای روانساختار عاملی و ویژگی      52

 49-57 /1394 نتابستا، 2، شماره دومسال پزشکی شناخت،  و روان مجله روانشناسی

جامعه و نمونه پژوهش شامل 

کلیه دانشجویان مقاطع 

کارشناسی، کارشناسی ارشد و 

دکتری دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی بود. برای تعیین 

حجم نمونه یک سوال بسیار 

مهم در تحلیل عاملی تعیین 

حداقل حجم نمونه الزم برای 

های مربوط به گردآوری داده

یابی معادالت ساختاری مدل

( معتقد است 2010است. کالین )

در تحلیل عاملی اکتشافی 

 20یا  10برای هر متغیر 

نمونه الزم اما حداقل حجم 

 قابل دفاع است 200نمونه 

(. اما در تحلیل عاملی 13)

تأییدی حداقل حجم نمونه 

شود ها تعیین میبراساس عامل

یابی نه متغیرها. اگر از مدل

الت ساختاری استفاده معاد

نمونه برای هر  20شود، حدود 

عامل )متغیر پنهان( الزم است 

(. حجم نمونه توصیه شده 14)

برای تحلیل عامل تأییدی 

نمونه برای ده  200حدود 

، 13عامل توصیه شده است )

(. بر این اساس نمونه 15

 103نفر ) 210پژوهش شامل 

دختر( از  107پسر و 

لوم دانشجویان دانشگاه ع

پزشکی شهید بهشتی تهران 

گیری در بودند که شیوه نمونه

دسترس انتخاب شدند. مقیاس 

شرم بیرونی پس از ترجمه به 

زبان فارسی، توسط چند نفر 

از دانشجویان دکتری 

روانشناسی بالینی مورد 

بازبینی قرار گرفت. سپس از 

دو کارشناس زبان انگلیسی 

خواسته شد تا آن را به زبان 

جمه کنند. متن ترجمه اصلی تر

شده با متن اصلی مقایسه شد 

های آن مورد بررسی و اشکال

قرار گرفت. در مرحله بعد 

ای متشکل از مقیاس روی نمونه

نفر اجرا و مشکالت موجود  20

در آن اصالح شد. پس از اتمام 

این مراحل، مقیاس نهایی 

برای اجرا روی نمونه مذکور 

 آماده شد.

این مقیاس  شرم بیرونی: مقیاس

 18یک ابزار خود گزارشی 

آیتمی است که توسط گروس و 

-( برای اندازه1994همکاران )

گیری شرم بیرونی ساخته شده 

و از مقیاس شرم درونی 

اقتباس شده است. هرگزینه 

دیگران »شامل مواردی مانند: 

-مرا در سطح خودشان نمی

کنم دیگران فکر می»، «بینند

های مرا توانند عیبمی

است که با استفاده « همندبف

= 0های از روش لیکرت با نمره

= گاهی 2= به ندرت، 1هرگز، 

= تقریبًا 4= اغلب، 3اوقات، 

-همیشه برای هر گزینه نمره

شود. به پاسخ گذاری می

شود دهندگان آموزش داده می

که به احساسات بیان شده در 

هر گزینه براساس فراوانی 

پاسخ دهند. به منظور به دست 

وردن نمره کلی شرم بیرونی آ

ها با هم های تمامی سؤالنمره

شوند. نمرات باالتر جمع می

دهندۀ سطوح باالی شرم نشان

بیرونی است. پایایی این 

ای که ابزار باال است به گونه

و  94/0آلفای کرونباخ 

ای هفته 5پایایی بازآزمایی 

گزارش شده است. این  94/0آن 

مقیاس همبستگی متوسط با 

ارزیابی منفی از ترس و 

همبستگی باالتر با سایر 

گیری شرم در ابزارهای اندازه

های بالینی و جمعیت

 (. 12) دانشجویان داشته است

از مقیاس  مقیاس عاطفه منفی:

های مثبت و منفی عاطفه

( که 1988واتسون و همکاران )

آیتم است گرفته شد.  20شامل 

که خرده مقیاس عاطفه منفی 

ها یتم است که آیتمشامل ده آ

ای روی یک مقیاس پنج درجه

= بسیار 5= بسیارکم تا 1)
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  53     همکارانو  سجاد خانجانی

 49-57  /1394 تابستان، 2، شماره دوم مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال

شود. ضریب بندی میزیاد( رتبه

و  87/0آلفای کرونباخ 

پایایی بازآزمایی با فاصلۀ 

است. همبستگی  71/0ای هفته 8

آن با پرسشنامۀ افسردگی بک 

و با مقیاس اضطراب  58/0

آشکار از پرسشنامۀ اضطراب 

گزارش  51/0ان پنه -آشکار

 (.16) شده است

این  گرایی اهواز:مقیاس کمال

مقیاس یک ابزار خود گزارشی 

سوالی است که با استفاده  27

= 0های از روش لیکرت با نمره

= گاهی، 2= به ندرت، 1هرگز، 

= اغلب اوقات برای هر سؤال 3

شود. به منظور گذاری مینمره

-به دست آوردن نمرۀ کلی کمال
ها ت تمامی سؤالگرایی نمرا

های شوند. نمرهبا هم جمع می

دهندۀ سطوح باالی باالتر نشان

کمال گرایی است. ضریب آلفای 

و پایایی  89/0کرونباخ آن 

بازآزمایی آن با فاصلۀ چهار 

گزارش شده است.  68/0ای هفته

ضرایب همبستگی پیرسون نشان 

-های آزمودنیداد که بین نمره

و  گراییها در مقیاس کمال

نفس کوپر اسمیت مقیاس عزت

(39/0r= مقیاس شکایت ،)

SCL-90   (41/0r= )جسمانی 

 (.17همبستگی وجود دارد )
مقیاس شفقت به خود )فرم 

 12این مقیاس شامل  کوتاه(:

های آن در گویه است که پاسخ

ای لیکرتی درجه 5یک دامنه 

 5)تقریبًا هرگز( تا  1از 

-)تقریبًا همیشه( قرار می

-این مقیاس شامل پرسش گیرند.

کنم نسبت سعی می»هایی مانند 

هایی از شخصیتم که به جنبه

دوست ندارم، صبور باشم و 

است. این « آنها را درک کنم

مقیاس سه مولفۀ دو قطبی را 

مهربانی با  مقایسزیر  6در 

گری قضاوت -خود/خود 

آگاهی/ )معکوس(، ذهن

همانندسازی افراطی )معکوس( 

سانی/ انزوا و اشتراکات ان

-گیری می)معکوس( را اندازه
کند. فرم کوتاه با فرم بلند 

( دارد =97/0rهمبستگی باالیی )

گزارش شده  92/0و پایایی آن 

 (. 18است )
پایایی  های پژوهش:یافته

مقیاس شرم بیرونی از طریق 

ضریب آلفای کرونباخ و 

باز آزمون  -پایایی آزمون

محاسبه شد. ضریب آلفای 

برای عامل اول کرونباخ 

و عامل  71/0، عامل دوم 92/0

به دست آمد. از  75/0سوم 

طرفی، مقیاس شرم بیرونی کلی 

 93/0دارای ضریب اعتبار  

بود که نشان دهندۀ پایایی 

مناسب آزمون است. پایایی 

بازآزمایی، پس از اجرای 

مقیاس شرم بیرونی میان 

ها به فاصله یک آزمودنی

ها نفر از آن 50هفته، از 

بازآزمون به عمل آمد سپس 

ضریب همبستگی پیرسون میان 

نمرات آزمون و بازآزمون 

محاسبه شد و این ضریب 

(90/0r= به دست آمد که حاکی )

از پایایی بازآزمایی باال 

 (. p<001/0بود )

برای تعیین کفایت نمونه، 

آزمون کرویت بارتلت و شاخص 

اوکلین استفاده  -میر -کایزر

ت بارتلت شد. آزمون کروی

نشان داد که آماره خی دو 

و سطح  1978برابر با 

است. شاخص  001/0معناداری 

 اوکلین مقدار -میر -کایزر

را نشان داد. این دو  92/0

و  نتیجه بیانگر کفایت نمونه

های خوبی برای هم چنین شاخص

مناسب بودن به کارگیری 

تحلیل عاملی هستند. پس از 

عامل  3اجرای تحلیل عاملی، 

از کل مقیاس استخراج شد که 

از کل  %2/59 در مجموع

وایانس شرم بیرونی را تبیین 

کردند. نتایج حاصل از تحلیل 
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نشان داده  1عوامل در جدول 

طور که مشاهده شده است. همان

گویه در عامل اول  12کنید می

از  %7/32  اند کهقرار گرفته

وایانس مشاهده شده را تبیین 

ی عامل کند. سه گویه رومی

دوم و سه گویۀ دیگر بر روی 

اند که عامل سوم قرار گرفته

و  %1/14 به ترتیب هر یک

از واریانس شرم  4/12%

بیرونی را تبیین کردند. در 

، همچنین همبستگی میان 1جدول

های مقیاس شرم بیرونی عامل

طور که آمده است. همان

کنید. همبستگی بین مشاهده می

 59/0تا  51/0این عوامل از 

 است.

 
 ها: ضریب همبستگی عامل1جدول

 عامل 1 2 3

 عامل اول - - -

 عامل دوم **0.55 - -

 عامل سوم **0.60 **0.52 -

**=P <0/01  

جهت بررسی روایی همگرا و 

واگرا از مقیاس فرم کوتاه 

-مقیاس شفقت به خود، کمال

گرایی و عاطفه منفی استفاده 

شد. به این صورت که ضریب 

گی پیرسون میان نمرات همبست

این ابزارها و و مقیاس شرم 

بیرونی محاسبه شد که نتایج 

آمده است.  2آن در جدول 

طور که در جدول مشاهده همان

کنید، همبستگی بین نمرات می

مقیاس شرم بیرونی و مقیاس 

شفقت به خود منفی و معنادار 

است که حاکی از روایی 

واگرای باال و همچنین میان 

قیاس شرم بیرونی با نمرات م

گرایی و عاطفه منفی، کمال

مثبت و معنادار بود که حاکی 

 از روایی همگرای باال است.

 گرایی، عاطفه منفی و شفقت به خودهمبستگی بین شرم بیرونی، کمال :2جدول

 متغیر 1 2 3 4

شرم  _ **0.21- *0.17 **0.51

 بیرونی

شفقت به   _ **0.33- **0.38-

 خود
گراییکمال   _ **0.44  

عاطفه     _

 منفی
**=P<0/01  

 

 های برازش مدل سه عاملی شرم بیرونیشاخص :3جدول 

 

CFI NNFI NFI GFI IFI RMSEA χ2/ df Df χ2 

0.96 0.96 0.94 0.83 0.96 0.09 2/82 132 373 

 

 

به منظور تأیید عوامل 

استخراج شده از مقیاس شرم 

بیرونی، مدل تحلیل عاملی 

با استفاده از نرم  تأییدی

 1افزار لیزرل اجرا شد. شکل 

رابطه شرم بیرونی با خرده 

ها را نشان ها و سوالمقیاس

-دهد. نتایج مربوط به شاخصمی
 3های برازش مدل در جدول 

ترین آماره آمده است. مهم
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برازش، آماره مجذور خی دو 

است این آماره میزان تفاوت 

ماتریس مشاهده شده و ماتریس 

دهد. ورد شده را نشان میبرآ

این آماره به حجم نمونه 

حساس است و بنابراین در 

های با حجم باال، بر نمونه

شود و درجه آزادی تقسیم می

باشد  3در صورتی که کمتر از 

-شود. همانمناسب قلمداد می

-گونه که در جدول مشاهده می

 3شود این مقدار کمتر از 

های  نیز است. سایر شاخص

-ودن مدل را تأیید میمناسب ب

 کنند. 

: تحلیل عاملی 1شکل 

تأییدی پرسشنامۀ شرم بیرونی 

، احساس حقارت؛ عامل 1)عامل 

دوم، احساس پوچی و عامل 

 سوم، شرم از اشتباه کردن(

 

 
 

در این مطالعه اعتبار،  گیریبحث و نتیجه

پایایی و ساختار عاملی 
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مقیاس شرم بیرونی به منظور 

این مقیاس  تهیۀ نسخۀ فارسی

در یک نمونۀ دانشجویی بررسی 

شد. نتایج نشان دادند که 

عاملی این مقیاس  3ساختار 

از برازش قابل قبولی 

، CFI=0/96) برخوردار است

NFI=0/94 ،RMSEA=0/09 در این .)

مطالعه نیز همانند مطالعۀ 

(، سه 1994گروس و همکاران )

احساس »، «احساس حقارت»عامل 

بدست « ردناشتباه ک»و « پوچی

ها در عامل آمد و بیشتر سؤال

قرار گرفتند، « احساس حقارت»

به طوری که این عامل به 

از  %33تنهایی نزدیک به 

واریانس شرم بیرونی را 

تبیین کرد. بنابراین به نظر 

رسد شرم با احساس حقارت می

(. از 19آمیخته است )در هم

سوی دیگر شرم با احساس 

احساس ارزشی اغلب حقارت و بی

گیری شود که منجر به کنارهمی

(. 20شود )فرد از دیگران می

بعد از این عامل، عوامل 

شرم از »و « احساس پوچی»

هر یک به « اشتباه کردن

از واریانس  %12و  %14ترتیب 

این سازه را تبیین نمودند. 

تحلیل عاملی شرم بیرونی، 

احساس حقارت را از احساس 

 پوچی و اشتباه کردن متفاوت

دانند. این موضوع با برخی می

شناسی های آسیباز نظریه

روانی که احساس حقارت را 

قویًا با خودشیفتگی و احساس 

پوچی و تهی بودن را بیشتر 

-های مرزی همبسته میبا شخصیت
(، همسو است. در 21دانند )

بیماران دارای اختالل اضطراب 

اجتماعی نیز که دارای سطح 

مدتًا باالی از شرم هستند، ع

از اشتباه کردن در برابر 

دیگران هراس دارند. عالوه بر 

ساختار عاملی مناسب، این 

مقیاس از پایایی درونی 

مناسبی برخوردار بود. ضریب 

آلفای کرونباخ برای کل 

و برای هر یک از  93/0 مقیاس

، «احساس حقارت»های عامل

شرم از »و « احساس پوچی»

 به ترتیب« اشتباه کردن

بود.  75/0و  71/0، 92/0

همچنین، اعتبار واگرا و 

همگرای این مقیاس در رابطه 

گرایی، عاطفۀ منفی و با کمال

شفقت به خود مورد بررسی 

ها این قرار گرفت. یافته

مطالعه نشان دادند که 

همبستگی مثبت و معناداری 

( و 17/0گرایی )بین کمال

( با شرم 51/0عاطفۀ منفی )

 بیرونی و همبستگی منفی و

معنادار بین شرم بیرونی و 

( وجود 21/0شفقت به خود )

-با یافته دارد. این یافته

های فریرا و همکاران 

(، که نشان دادند شفقت 2012)

به خود با شرم بیرونی 

همبستگی معناداری دارد و 

نقش میانجی را بین شرم و 

نارضایتی از تصویر بدن 

 کند، همسو استایفاء می

ت قبلی (. همچنین مطالعا22)

گرایی نشان داده است که کمال

با شرم و خودانتقادگری 

های (. یافته8رابطه دارد )

های پژوهش حاضر با یافته

( که 2015ماتوس و همکاران )

نشان دادند شرم بیرونی با 

اضطراب، افسردگی و استرس 

رابطه معناداری دارد، نیز 

(. در 4) در یک راستا است

مجموع نتایج مطالعه حاضر 

دهد که نسخۀ فارسی شان مین

-مقیاس شرم بیرونی از ویژگی

های روانسجی مناسبی برای 

استفاده در جامعۀ ایرانی 

 برخودار است.
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