
  چکیده:

سالمت روان انجام گرفت. بدین  بااس گناه فردی و احس های ارزشپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین 

انتخاب شدند و با استفاده از  از میان دانشجویان در دسترس ای خوشهروش  هنفر نمونه ب 641منظور تعداد 

مورد ارزیابی قرار گرفتند.  GHQشوارتز و احساس گناه کوگلر و جونز و سالمت  های ارزش های پرسشنامه

 one way anova و رگرسیون پیرسونهمبستگی  آزمون و  spssنرم افزار از  ها دادهبرای تجزیه تحلیل 

های فردی و  ضریب همبستگی بین ارزش -6 نشان داد: ها داده. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل استفاده شد

میباشد   P < 0.05ی همبستگی مستقیم و نسبتاٌ قوی است. چون که نشان دهنده 641/0سالمت روان برابر 

ضریب همبستگی بین احساس گناه و سالمت روانی برابر  -2 شود.رد و فرض یك پذیرفته می فرض صفر

بین احساس گناه و بنابراین  میباشد P < 0.05ی همبستگی مستقیم است. همچنین چون که نشان دهنده 031/0

گناه برابر های فردی و احساس  ضریب همبستگی بین ارزش -3 وجود دارد. معنادارای  سالمت روان رابطه

صفر رد و باشد فرض می  P <0.05ی همبستگی مستقیم بین دو متغیر است. چون  که نشان دهنده 02020

در خصوص اینکه آیا متغیر احساس گناه  پیش بینی کننده سالمت روان میباشد -4 شود.فرض یك پذیرفته می

مولفه احساس گناه رض یك رد شد بنابراین ض صفر تایید و فباشد؛ بنابراین فرمی  P > 0.05با توجه به اینکه 

 314/0متغیر خودرهبری با بتای از میان ارزش های فردی  پیش بینی کننده معنادار  سالمت روان نمی باشد.

جهان خواهی با بتای  باشد. ت سالمت روان میبیشترین تاثیر را بر سالمت روان دارد و پیش بینی کننده مثب

، پیش بینی کننده مثبت سالمت 246/0رانگیختگی با بتای باشد. ب سالمت روان می تپیش بینی کننده مثب 336/0

 بیشترین تاثیر معکوس بر سالمت روان را دارد و پیش بینی کننده  -313/0تغیر سنت با بتای م باشد. روان می

متغیر  پیش بینی کننده منفی سالمت روان است. -292/0متغیر همرنگی با بتای منفی سالمت روان است. 

این پژوهش برای تمام مراکز  های یافتهپیش بینی کننده منفی سالمت روان است.  -262/0خیرخواهی با بتای 

مورد  تواند می ها خانوادهو نیز  ها دانشگاه، مدارس و ها سازمانخصوصی،  های شرکتاداری و دولتی،  ،آموزشی

  استفاده قرار بگیرد.
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