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تاریخ دریافت6931/61/61 :

تاریخ پذیرش6931/62/21 :

خالصه
مقدمه :سالمت روان ،مهمترین عامل مؤثر در رشد و پرورش استعدادهای دانشجویان می باشید .یکی از شیاص هیای ارزییاب
سالمت روان؛ احساس گناه است که فرد را تحت تأثیر قرار م دهد .پژوهش حاضر ،با هدف پیشبین سیالمت روان بیر اسیاس
احساس گناه سالم و ناسالم در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در سال  6931انجام گرفت.
مواد و روشها :در این پژوهش توصییی  -مقطعی  ،تعیداد  933نییر از دانشیجویان دانشیگاه شیهید چمیران اهیواز بیه روش
نمونهگیری تصادف طبقهای انتخاب شدند .از  2پرسشنامه احساس گناه سالم و ناسالم و مقیاس سالمت عموم به عنوان ابیاار
جمعآوری دادهها استیاده شد .دادهها با استیاده از ضریب همبسیتگ پیرسیون و تحلییل رگرسییون صطی چندگانیه تجاییه و
تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد که احساس گناه سالم ( )r=-3/639و احساس گناه ناسالم ( )r=3/939به طیور معنی داری بیا سیالمت
روان (ابعاد ناسازگار سالمت روان) همبستگ دارند ( .)p>3/30باالترین ضیریب همبسیتگ مربیوه بیه احسیاس گنیاه ناسیالم
م باشد که مهمترین متغیر پیشبین در پژوهش حاضر است .ضرایب تحلیل رگرسیون با روش ورود مکرر بیرای ترکییب صطی
متغیرهای احساس گناه سالم و ناسالم با سالمت روان در سطح کمتر از  3/336معن دار بود.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج این پژوهش ،برصالف دیدگاه سینت  ،احتمیاال احسیاس گنیاه در ایجیاد اصیتالالر روانی نقیش
عمدهای ندارد و همیشه ناسازگار نیست .در واقع ،احساس گناه دارای طیی است کیه از سیوی باعیر بیروز رفتارهیای سیازگار
م شود و از سوی دیگر در بروز نشانگان و رفتارهای ناسازگار نقش دارد.
واژههای کلیدی :سالمت روان ،احساس گناه سالم ،احساس گناه ناسالم ،دانشجویان

 -6دکتری تخصصی ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران( .نویسنده مسئول)
پست الکترونیکی ، sayedalimarashi@scu.ac.ir :تلفن 116-9۴۴99۳۴۳ :
 -2کارشناسی ارشد ،گروه روان شناسی بالینی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران.
 -9دکتری تخصصی ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران.
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پیشبینی سالمت روان دانشجویان بر اساس احساس گناه

سالمت روان از جمله اضیطراب ،افسیردگ  ،اصیتالل وسواسی

مقدمه
سالمت روان مؤلیه ای مهم برای بررسی وضیعیت سیالمت

جبری و اضطراب اجتمیاع رابطیه معنی دار وجیود دارد[-69

هیای

 .]66از سوی دیگر ،احساس گناه از همبستگ مثبت پاییداری

گوناگون ارزیاب کرد[ .]6یک از شاص های ارزییاب سیالمت

با سازگاری مثبت اجتماع و بیین فیردی ،عشیق[ ،]64رفتیار

روان؛ احسییاس گنییاه اسییت کییه فییرد را تحییت تییأثیر قییرار

جامعهپسند و همچنین همدل [ ]60بهرهمنید اسیت .احسیاس

م دهد[ .]2بررس های انجام شده در ارتباه با احساس گناه و

گنییاه همچنییین بییا سییازگاری روانشییناصت  ،صییودتنظیم و

نشانگان روان نتایج متیاوت در پ داشته است؛ طبق دییدگاه

بهایست معنوی دارای همبستگ مثبت است[.]61

یک جامعه است که می تیوان آن را بیا بررسی شیاص

سنت احساس گناه نقش مهم در نشانگان روان شناصت دارد،

در این راستا ،در پژوهش طول به بررس احسیاس شیرم،

با این حال یافته های تجرب در این صصوص میبهم اسیت[.]9

گناه و غرور در طول عمر پرداصته شد .نتایج حیاک از آن بیود

در ادبیار روانشناس اغلب از احسیاس گنیاه بیه عنیوان ییک

که احساس گناه با بهایسیت روانی دارای همبسیتگ مثبیت

هیجان منی و ناسازگار یاد م شود که مى تواند در افرادى که

اسییت[ Hale .]67و  Clarkدر پییژوهش صییود نشییان دادنیید

مستعد هستند ،اصتاللهای روانی ایجیاد کنید[ .]4در مقابیل،

افرادی که در قبال دیگران احساس مسئولیت بیاالتری دارنید،

عدهای از پژوهشگران ادعا م کنند که احساس گناه یک پاسخ

احساس گناه بیشتری را نیا تجربه م کنند[ .]68در پژوهشی

هیجانى سازگار است ،زیرا انسیان گناهکیار را وادار بیه جبیران

دیگر نیا بیه بررسی رابطیه احسیاس گنیاه ،شیرم و باورهیای

اشتباه م کند[ .]0در مورد رابطه احساس گناه و سالمت روان

صودکارآمدی در میان دانشجویان پرداصته شد و به این نتیجه

تناقضات وجود دارد ،که بیشتر ناشی از کیاربرد مقییاسهیای

رسیییدند کییه احسییاس گنییاه رابطییه مثبییت و معنیی دار بییا

متیاور سنجش احساس گناه م باشد[ Tangney .]1گنیاه را

صودکارآمیییدی بیییین فیییردی و اجتمیییاع و صودکارآمیییدی

یک سازه ی مثبت سالمت م داند[ .]7در عیو Harder ،،آن

صودتنظیم دارد .همچنین ،نتایج آنها نشان داده افرادی کیه

را یک سازه ی منی به حساب م آورد که منعکسکننیده درد

احساس گناه صود را م پذیرند قادر بیه میدیریت روابیط بیین

درون و تنش حاصل از پیامدهای منی است[.]8

فردی و مقاومت در برابر فشار منیی همسیاالن هسیتند[.]63

نظریه های مربوه به احساس گناه را م توان در سه دسیته

تأثیرار احساس گنیاه بیر رفتارهیای جامعیه پسیند و ارتقیای

جای داد :دسته اول ،پژوهشگران و نظریه پردازان که نگاهشان

روابط ،در بازبین متن که  Baumeisterو همکیارانش انجیام

به احساس گناه ،مطلقا مرضی اسیت و چیون دیین را موجیب

دادهاند به ثبت رسیده است[ Khosravi .]23و همکیارانش در

پییدای احسییاس گنیاه می داننید ،آن را یکی از عوامییل روان

تحقیق صیود نشیان دادهانید بیین افسیردگ و احسیاس گنیاه

رنجوری م شمرند [ .]3گروه دوم کسان هستند که احسیاس

مرض  ،تصور از صدا (مثبت و منیی ) و امییدواری در بیمیاران

گناه را مطلقا مرض نم دانند ،بلکه سازش بودن و ییا نبیودن

سرطان همبستگ معنی دار وجیود دارد .همچنیین احسیاس

احساس گناه را به چگونگ تیسیر آن در چارچوب ایدئولوژیک

گناه مرض سیهم تعییینکننیدهای در پییشبینی افسیردگ

صاص م دانند و گروه سوم شامل نظریات اسیت کیه بیا جیدا

دارد[.]26

کییردن احسییاس گنییاه از شییرم ،احسییاس گنییاه را بییا سییازش

تناقضار موجود در تعریف و برداشتهای گوناگون مثبیت و

یافتگ های روانشناصت مرتبط م دانند .از ایین رو ،احسیاس

منی از مقوله احساس گناه ،ضرورر بررسی رابطیه احسیاس

گناه م تواند نقش دوگانه در سالمت روان افراد داشته باشید.

گناه سالم و ناسالم با سالمت روان را ایجاب م کند .به عیالوه،

از یک بعد به عنوان ییک هیجیان مخیرب و از بعید دیگیر ،بیه

حجم پژوهش های که از این بعد بیه ایین تمیایا توجیه کیرده

عنوان یک از سازههای اثرگذار در روانشناس مثبتگیرا میورد

باشند ،در مقایسه بیا پیژوهشهیای کیه از بعید ناهنجیاری ییا

مطالعه قرار گیرد[.]63

دیدگاه منی به احساس گناه پرداصته باشند ،بسیار کم اسیت.
عالوه بیراین ،بیا توجیه بیه اینکیه دانشیجویان نییروی انسیان

تحقیقار نشان داده است که بین احساس گناه و مؤلیههای
سالمت جامعه
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برگایده از نظر استعداد ،صالقیت و پشتکار و منابع معنوی هیر

محرمانه بودن این اطالعار نیا تأکید شد و نتایج پژوهش برای

جامعه و سازندگان فردای کشور صویش هستند ،انتظار م رود

آزمودن های که تمایل داشتند به صورر جداگانه تهیه شید و

این گروه در سایه سرمایهگذاریهیای کالنی کیه از آمیوزش و

در اصتیار آنها قرار گرفت.

پرورش تا دانشگاه صرف آنان م شیود ،بتواننید افیرادی توانیا،

در پییژوهش حاضییر بییه منظییور جمییعآوری دادههییا از

میید و مؤثر برای کشور باشند .اما واقعیت انکارناپذیر این است

پرسشنامههای مشخصار دموگرافیک (سن ،جنسیت و رشیته

که این سرمایهگذاری ها بدون توجه به بهداشت روانی جامعیه

تحصیل ) ،سالمت روان و احساس گناه سالم و ناسالم اسیتیاده

به ویژه دانشجویان نم توانند تأمینکننده آن انتظارار باشند.

شده است.

بنییابراین ،هییدف مطالعییه حاضییر پیییشبینیی سییالمت روان

 )6پرسشنامه احساس گناه سالم و ناسالم :این پرسیشنامیه

دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس احساس گناه

توسط  Zarabihaدر سیال  6982سیاصته شید .ایین مقییاس

سالم و ناسالم م باشد.

دارای  98سؤال است که  69سؤال آن احسیاس گنیاه سیالم و
 20سؤال دیگر احساس گناه ناسالم را م سینجد و بیر اسیاس
مقیاس لیکرر  0گاینهای از کیامال مخیالیم تیا کیامال میوافقم

مواد و روشها

تنظیم و نمرهگذاری شده است .نمره احساس گناه ناسالم بیین

طرح مطالعه حاضر ،توصیی  -مقطع است .جامعه آمیاری
این پژوهش کلییه دانشیجویان دصتیر و پسیر دانشیگاه شیهید

صیر تا  633متغیر است که  633حداکثر نمره و کامال مرض

چمران اهواز ( 63979نیر) شاغل به تحصیل در سال تحصیل

است .همچنین نمره احساس گناه سالم بین صیر تا  02متغییر

 30-31بودند .با استیاده از روش نمونهگیری تصادف طبقهای

است [ Zarabiha .]22همسان درونی ایین پرسشینامه را بیا

و بییر اسییاس جییدول کرجس ی و مورگییان 933 ،نیییر از میییان

استیاده از روش آلیای کرونباخ برای عامل احساس گناه سیالم

دانشکدههای مختلف انتخاب شدند .به این ترتیب کیه ابتیدا از

 3/76و برای احساس گناه ناسیالم  3/33بیه دسیت آورد[.]22

بییین تمییام دانشییکدههییای دانشییگاه شییهید چمییران اهییواز،

همچنین در پژوهش حاضر ،همسان درون با استیاده از روش

دانشکدههای مهندس  ،علوم تربیت و روانشناس  ،علوم پایه و

آلیای کرونباخ برای عاملهای احساس گناه ناسالم و سیالم بیه

ادبیار به روش تصادف (بیا اسیتیاده از قرعیهکشی ) انتخیاب

ترتیب 3/73و  3/76و برای کیل پرسشینامه  3/04بیه دسیت

شدند .سپس از هر دانشکده دو رشته و از هر رشیته ییک پاییه

آمد.
 )2پرسشیینامه سییالمت عمییوم  :فییرم  28سییؤال اییین

بهصورر تصادف انتخاب شد و پرسشنامههیای مربوطیه بیین

پرسشییینامه در سیییال  6373توسیییط  Goldbergو Hillier

آنها توزیع گردید.
مالکهیای ورود بیه پیژوهش عبیارر بودنید از :عیدم

ساصته شد که شامل  4مقیاس  7سؤال برای عالئم جسمان ،

سوءمصرف مواد و موافقت شیرکتکننیدگان بیرای شیرکت در

اضطراب ،افسردگ و اصتالل در عملکرد اجتماع است .نمیره

پژوهش .همچنین ،عدم تمایل به همکاری با پژوهشیگر و عیدم

کل هر فرد از حاصل جمیع چهیار صیرده مقییاس بیه دسیت

تکمیل پرسشنامه باعر صروج از مطالعه م شد.

م آید[ .]29نمرهگذاری بر اساس روش لیکرر به هر پاسیخ از

ابتدا به شرکتکنندگان در پژوهش ،در رابطه با اهیداف

راست به چپ ،اصیال ( ،)3در حید معمیول ( ،)6بییش از حید

و نحوه انجام پژوهش توضیحار الزم داده شد و رضیایت آنهیا

معمییول ( )2و بییه مراتییب بیشییتر از حیید معمییول ( )9تعلییق

در مطالعه به صورر شیاه جلب شد .بیه آنهیا توضییح داده

م گیرد .دامنه نمرار هر زیرمقیاس بین صیر تا  26قیرار دارد

شد میانگین زمان تقریب برای تکمیل پرسشنامهها حدود 40

که نمرار بین  ، 64 -26وصامت وضع آزمودن در آن عامل را

دقیقه است و با توجه بیه ایینکیه پرسیشنامیههیا بیه صیورر

نشان م دهند .همچنین ،نمره کل آزمون از صیر تا  84متغیر

صودگاارشیی بودنیید ،پییس از گذشییت مییدر زمییان کییاف ،

و نقطه بیرش ایین آزمیون  29می باشید .نمیره کمتیر بییانگر

پژوهشگران برای جمعآوری پرسشنامههیا اقیدام نمودنید .بیر

بهداشت روان بهتر اسیت [ Cheung .]24و  Spearsضیریب
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پایییای کلی اییین پرسشیینامه را بیین  3/42تییا  3/47گییاارش
دادهاند[ .]20عالوه بر ایین Shahverdi ،و همکیارانش ضیریب

یافتهها

پایای به روش آلیای کرونباخ را برای کل پرسش نامیه  3/88و

از  933نیییر کییل نمونییه 643 ،نیییر ( )%41/7زن بودنیید.

برای زیر مقییاس هیای آن  3/11تیا  3/80گیاارش کردنید .در

مییانگین و انحییراف معیییار سیین شییرکتکننییدگان بییه ترتیییب

پژوهش حاضر پایای با استیاده از روش آلییای کرونبیاخ بیرای

 28/31±0/22با حداقل و حداکثر  22و  48سیال بیود .عیالوه

صرده مقیاسهای نشانههای جسمان  ،اضیطراب و بی صیواب ،

بیراین ،فراوانی آزمیودن هیا بیرای دانشیکده ادبییار 81 ،نییر

عملکرد اجتماع و افسردگ وصییم بیه ترتییب ،3/71 ،3/10

()%28/11؛ علییوم تربیتیی و روانشناس ی  83 ،نیییر ()%23/11؛

3/10و  3/83و برای کل پرسشنامه  3/82به دست آمد[.]21

علوم پایه 89 ،نیر ()%27/11؛ فن و مهندسی  42نییر ()%64

دادههای پژوهش با استیاده از نسخه  22نرمافیاار  SPSSو

بود.

با روشهای آمار توصیی (میانگین ،انحیراف معییار ،فراوانی و

همان طور که در جیدول  6مشیاهده می شیود ،مییانگین و

درصیید) و ضییریب همبسییتگ  Pearsonو تحلیییل رگرسیییون

انحراف معیار نمره های دانشجویان در متغیر سیالمت روان بیه

صط چندگانیه در سیطح معنی داری  3/30تجاییه و تحلییل

ترتیب  21/00 ± 69/14بود.

شدند.
.

جدول  -۱یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در دانشجویان دانشگاه شهید چمران در سال )n = 933( ۱931
شاخصهای آماری

گناه

احساس

سالمت روان

متغیر

انحراف معیار  ±میانگین

حداکثر

حداقل

نشانههای جسمانی

۳/39 ± ۴/93

1

21

اضطراب و بیخوابی

1/39 ± 9/۴6

1

63

عملکرد اجتماعی

۳/29 ± ۴/۴6

1

63

افسردگی

1 ± ۴/12

1

26

نمره کل

21/99 ± 69/1۴

1

19

احساس گناه سالم

69/۳1 ± ۳/6۴

1

9۴

احساس گناه ناسالم

93/39 ± 69/11

23

33

نمره کل

۳9/۴2 ± 61/26

93

33

داده شید

همانطور که در جدول  2مشاهده م شود ،رابطه بین احساس

 ،Smirnovتوزیع فراوانی دادههیا نرمیال تشیخی

گناه سالم با احساس گناه ناسالم ،نشانههای جسمان  ،اضطراب

( .)p<3/330عالوه بر این ،جهیت بررسی میروضیه عیدم هیم

و ب صواب  ،کیارکرد اجتمیاع و افسیردگ بیه طیور منیی و

صط چندگانه ،همیانطیور کیه در جیدول میاتریس مشیاهده

ارتبییاه ب یین احسییاس گنییاه ناسییالم و نشییانههییای جسییمان ،

م شود ،همبستگ بین متغیرهیای پییشبیین کمتیر از 3/83

اضطراب و ب صواب و افسیردگ بیه طیور مثبیت و در سیطح

است .بنابراین ،این میروضه نیا تأیید م گردد .جهیت بررسی

آماری  3/336معن دار هستند .همچنین ،بیشترین و کمتیرین

میروضییه مسییتقل بییودن صطاهییا نیییا از آزمییون Durbin -

ضرایب همبستگ به ترتیب مربوه به احسیاس گنیاه سیالم و

 Watsonاستیاده شد که  6/80به دست آمید ،و میروضیه آن

نشییانههییای جسییمان ( )r=-3/432و احسییاس گنییاه سییالم و

نیا تأیید شد.

کارکرد اجتماع ( )r=-3/638بود.
ابتییدا بیییا اسییتیاده از آزمیییون ناپیییارامتری Kolmogorov-
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جدول  -2ماتریس ضریب همبستگی احساس گناه سالم و ناسالم با نمره کل سالمت روان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران در سال ۱931
متغیر

احساس گناه

سالمت روان

احسا

س گناه

گناه ناسالم

سالمت روان
اضطراب

جسمانی

اجتماعی

افسردگی

نمرهی کل

**

**

**

گناه سالم

**-1/96۴

گناه ناسالم

-

نشانههای جسمانی

-

-

اضطراب و بیخوابی

-

-

-

کارکرد اجتماعی

-

-

-

-

افسردگی

-

-

-

-

**

**

-1/۴12

**

-1/99۴

**

1/911

1/29۴

**

-1/633

**

1/1۳۴
**

1/926

-1/213
1/23۳

**

1/9۴1

1/2۳2

**

**

1/9۴3

**

1/961

1/29۴

-1/639

**

1/919

**

1/۴16

**

1/929

**

1/۴69

**

1/۳16

-

م شود ،ضریب تعییین ( )R2برابیر بیا  60درصید و نسیبت F

در جدول  9روابط چندگانه احساس گناه سالم و ناسالم با
سالمت روان دانشیجویان از طرییق تحلییل رگرسییون صطی

چندگانه برابر با  64/929است کیه در سیطح کمتیر از 3/336

چندگانه ارائه شده است .متغیرها به شییوه  Enrerو بیه طیور

معن دار است .بنابراین ،این متغیر حدود  60درصد از واریانس

همزمیان وارد مطالعیه شیدند .چنیانکیه در جیدول مالحظیه

سالمت روان را تبیین م کنند.

جدول  -9نتایج تحلیل رگرسیون پیشبینی سالمت روان بر اساس احساس گناه سالم و ناسالم در دانشجویان دانشگاه شهید چمران در سال ۱931
متغیرهای پیشبین

احساس گناه ناسالم

سالمت روان
ß

B

SE

مقدار F

مقدار P

R2

1/۴6

1/93

1/12

6۴/929

<1/116

%69

معن داری بین احساس گناه غیر آسییبشیناصت بیا سیالمت

بحث
هدف از مطالعه حاضر پیشبین سالمت روان دانشیجویان

روان وجود دارد ،بنابراین نتایج مطالعه حاضیر بیا پیژوهش وی

بر اساس احساس گناه سالم و ناسالم بود .سابقه پیژوهشهیای

همسییو اسییت .نتیجییهگیییری  Orthو همکییارانش[ ]67را نیییا

انجام شده در زمینه بررس احساس گناه بیانگر این اسیت کیه

م توان همراستا با نتیجه ی پیژوهش حاضیر در میورد ارتبیاه

پرداصتیه

منی گناه سالم با مؤلیه های سیالمت روان دانسیت زییرا اگیر

نشده است .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پیشبین کننده

شخ

متوجه عمل صود باشد و در صدد جبران و ییا آمیرزش

مؤلیههای آسیب روان (نشانههای جسمان  ،اصیتالل صیواب و

باشد ،م تواند عملکرد روان فرد را تحت تأثیر قرار دهد.

به جنبه های مثبت و منی این سازه به طیور اصی

اضطراب ،اصتالل کارکرد اجتماع و افسردگ ) ،احساس گنیاه

نتایج تحقیقار Hale ،و  ]68[Clarcنشان داد بیا افیاایش

ناسالم است و نه احساس گناه سالم .به عبارر دیگیر بیرصالف

پیوند با دیگران ،میاان مسیئولیت کیه فیرد در قبیال دیگیران

آنچه ممکن است گاه گیته شود ،احساس گنیاه ،نیه همیواره

احساس م کند ،افاایش م یابید و در نتیجیه ،احسیاس گنیاه

مرض است و نه همواره مضر؛ بلکه فقط نوع صاص از آن بیه

بیشتری تجربه م شود .همچنین نتایج تحقییق  Passanisiaو

نام احساس گناه ناسالم است کیه بیرای سیالمت روانی مضیر

همکارانش[ ]63را م توان بیا بعضی از نتیایج تحقییق حاضیر

است .بنابراین در آموزشها و شیوههای تربیت نباید به کل با

مرتبط دانست؛ زیرا مشخ

شد احساس گناه سالم با عملکرد

احساس گناه مبارزه شود ،بلکه باید شکل سالم و ناسیالم آن از

اجتماع فیرد رابطیهی مسیتقیم و معنی داری دارد .در واقیع،

یکدیگر تیکیک شوند.

احساس گناه سالم باعر م شود که فرد مسئولیت شخصی و
اجتماع رفتار را برعهده گیرد و در راستای بهبود عملکیردش

 ]22[ Zarabihaدر تحقیق صود به بررس رابطه احساس

و در صدد جبران برآید.

گناه آسیبشیناصت و غییر آسییبشیناصت بیا سیالمت روان
پرداصت .نتایج او نشان داد همبستگ منی و معن داری بیین

در تحقیق  Tebikو همکارانش[ ]9که به بررسی رابطیه

گناه آسییب شیناصت و سیالمت روان ،و همبسیتگ مثبیت و

احساس گناه و شرم با دینیداری و سیالمت روان پرداصتیه انید
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یافتهها حاک از آن بود که احساس گناه بیا پیامیدهای مثبیت

اییین مطالعییه فقییط بییر روی دانشییجویان دانشییگاه شییهید

روان همراه است ،در حال کیه احسیاس شیرم بیا پیامیدهای

چمران اهیواز انجیام گرفتیه اسیت ،بنیابراین در تعمییم نتیایج

منی ی روان ی همییراه بییود .اییین یافتییههییا و نتییایج تحقیقییار

پژوهش باید با احتیاه عمل کیرد .پیژوهش حاضیر نییا ماننید

 ]7[ Tangneyنیا با یافتیههیای ایین بررسی در ییک راسیتا

بسیاری از پژوهشهای دیگر بیا محیدودیتهیای روبیرو بیوده

هستند ،چرا که هر دو احسیاس گنیاه را بیا پیامیدهای مثبیت

است .در این پژوهش برای جمیعآوری دادههیا از پرسیشنامیه

روان همراه م دانند.

استیاده شده است و با توجه به اینکه پرسشنامهها جنبه صود

نتییایج پییژوهش حاضییر بییا نتییایج پییژوهش  Khosraviو

گاارش داشتند ،ممکن است که در پاسخهیا سیوگیری وجیود

همکارانش[ ]26قابل مقایسه است ،ایشان نشان دادند که بیین

داشته باشد .ماهیت این مطالعه مقطع بود ،بنابراین نم تیوان

افسردگ و احساس گناه ناسالم ،تصور از صدا (مثبت و منیی )

روابییط علیی را از آن اسییتخراج کییرد .عییدم حییذف عوامییل

و امیدواری در بیمیاران سیرطان همبسیتگ معنی دار وجیود

مخدوشکننده در بررس ارتباه بین ایین متغیرهیا نییا جیاء

دارد .همچنین احساس گناه ناسالم سیهم تعییینکننیدهای در

محدودیتهای این پژوهش بیود .پیشینهاد می شیود کیه ایین

پیشبین افسردگ دارد .در عین حال ،احساس گناه به ثبیار

موضوع در مناطق دیگیر بیر روی ایین جمعییت دانشیجویان و

بین شناصت و عمل کمک م کند .ایین چییای اسیت کیه در

جمعیتهای بالین و غیر بالین دیگر نیا میورد مطالعیه قیرار

برص از فرآیندهای تغییر در ارزشها اتیاق م افتد ،به عبیارر

گیرد .همینطور توصیه م شود که از نتیایج ایین پیژوهش در

دیگر ،احساس گنیاه همیشیه در ارزشهیای کیه بیا تخلیف و

مراکییا درمییان و مشییاورهای دانشییجوی توسییط متخصص یین

تخط میرتبط می باشیند ،بیه ثبیار و انسیجام رفتیار کمیک

بهداشت روان استیاده شود.

م کند[.] 27
احساس گناه ،افراد را برای تالش در احییا و حییر روابیط

نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر نشان داد کیه احسیاس

برم انگیااند؛ تالشهای مانند برطرف کیردن اشیتباهات کیه

گناه ناسالم ،پیشبین کننده سالمت روان (جنبههیای منیی )

مرتکب شدهاند ،معذررصواه از افرادی که بیه آنهیا آسییب

دانشجویان است در حیال کیه احسیاس گنیاه سیالم قیادر بیه

زدهاند ،و تالش برای پیشیگیری از ارتکیاب دوبیاره اشیتباهار

پیشبین جنبههای ناسازگار سالمت روان نبیود .نکتیه حیائا

[ .]9در ادبیار روانشناس اغلب از احساس گناه به عنوان یک

اهمیت این است که سوابق پژوهش بییانگر مقایسیه احسیاس

هیجان منی و ناسازگار یاد م شود که مىتواند در افرادى که

گناه و شرم با سایر متغیرهای روانشناصت بیه تنهیای ییا بیا

مستعد اصتاللهاى روانى هستند ،ایجیاد اصیتالل کنید[ .]4در

میانج دیگر متغیرها م باشد و کمتر به تیکیک این میهوم به

مقابل ،عدهای از پژوهشگران ادعا مى کنند کیه احسیاس گنیاه

دو سازه مستقل نگریسته شده است .بنابراین ،م توان پیشنهاد

یییک پاسییخ هیجییانى سییازگار اسییت ،زیییرا انسییان گناهکییار را

کرد پژوهشهای آینده به میهوم احساس گناه به صیورر ییک

برم انگیاد تا کار اشتباه انجام داده را جبران کند[.]0

طیف ،از سالم تا ناسالم نگریسته و به بررس آن بپردازند.

در احساس گناه سالم ،افراد صود را مسئول اعمال صود در
نقض مقررار م داننید .اگرچیه ایین اقیدامار قابیل بازگشیت

تعارض منافع

نیست اما احساس گناه سالم ،افراد را تشیویق بیه پییدا کیردن

در این پژوهش ،هیچگونه تعار ،منافع توسط نویسندگان

راه های برای بهتیر کیردن وضیعیت می کنید[ .]28در مقابیل

گاارش نشده است.

احساس گناه ناسالم ،احساس صود سرزنش استرسزا و منیی
است که بدون دلیل رخ م دهد و تبیدیل بیه نشیخوار ذهنی

سهم نویسندگان

م ی شییود کییه حت ی پییس از برطییرف شییدن موقعیییت تییداوم

این پژوهش برگرفته از پایاننامیه کارشناسی ارشید میریم

م یابد[.]26
سالمت جامعه
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از تمام دانشجویان که صبورانه در این پژوهش شیرکت و

 اصالحار و ویرایش بر عهده سید علی مرعشی و،مریم باوی

. صمیمانه تشکر م کنیم،همکاری کردند

.ایران داودی بود
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Introduction: Mental health is the most important factor in the growth and development of
students' talents. One of the indicators of mental health assessment is the feeling of guilt that affects
the person. The present study was aimed to predict the mental health of students of Ahwaz
University of Shahid Chamran based on healthy and unhealthy guilt in 2017.
Materials and Methods: In this Analytical and cross-sectional study, 300 students were selected
using randomly stratified methodology. Two questionnaires regarding healthy and unhealthy feelings
of guilt and mental health scale were used as means of data collection. The data were analyzed
using Pearson’s correlation coefficient and multiple linear regressions analysis.
Results: The results showed that healthy (r=-0/193) and unhealthy feelings (r=0/303) of guilt were
significantly correlated with mental health status (Incompatible aspects of mental health) (p<0/05).
The highest correlation coefficient was related to unhealthy feelings of guilt, which was the most
important predictive variable in this study. The regression coefficient between healthy and
unhealthy feelings of guilt with mental health was statistically significant at < 0.001.
Conclusion: According to the results of this research, On the contrary of traditional view of
feelings of guilt, this feeling probably does not play a main role in developing mental disorders and
it is not always maladaptive. In fact, feelings of guilt have a range from adaptive to maladaptive
behaviors.
Keywords: Mental health, Healthy feelings of guilt, Unhealthy feelings of guilt, Students
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