مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط بین ناگویی خلقی و نارسایی شناختی با سالمت معنوی در پسران دانشجو در
دانشگاه پیامنور
محمد نریمانی ،1حمیدرضا صمدی
دریافت مقاله اصالح شده69/5/20 :



پذیرش مقاله69/5/25 :

چکیده
مقدمه :دانشجویانی که از سالمت معنوي باالیی برخوردار باشند ،میتوانند با مشکالت زندگی شخصی خود سازگاري بیشتري داشته باشند.
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ناگویی خلقی و نارسایی شناختی با سالمت معنوي در پسران دانشجو در دانشگاه پیامنور انجام
شد.
روش بررسی :مطالعه حاضر ،پژوهشی توصیفی -تحلیلی بود که بر روي  092نفر از پسران دانشجو در دانشگاه پیامور اردبیل که به شیوه
نمونهگیري تصادفی چندخوشهاي چندمرحلهاي انتخاب شده بودند ،انجام شد .ابزارهاي گردآوري دادهها شامل پرسشنامههاي ناگویی خلقی
( 02سؤال) ،نارسایی شناختی ( 05سؤال) و سالمت معنوي ( 02سؤال) بود .تحلیل دادهها با استفاده از آزمونهاي آماري تحلیلی ،ضریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شد .دادهها در نرمافزار آماري  SPSSنسخه  02وارد شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد بین ویژگیهاي دموگرافیک پسران دانشجو نظیر سن ،رشته ،مقطع تحصیلی ،اشتغال و وضعیت تأهل با سالمت
معنوي رابطه آماري معنیداري وجود نداشت؛ اما بین ناگویی خلقی و نارسایی شناختی با سالمت معنوي دانشجویان رابطه معنیداري
مشاهده شد .نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که ناگویی خلقی و نارسایی شناختی قابلیت پیشبینی سالمت معنوي را در پسران دانشجو
دارا بودند (.)P<2/25
بحث و نتیجهگیری :با توجه به تأثیرگذاري ناگویی خلقی و نارسایی شناختی در سالمت معنوي دانشجویان توصیه میشود که با
آموزشهاي غلبه بر ناگویی خلقی و نارسایی شناختی به دانشجویان در بهبود سالمت معنوي کمک کرد.
واژگان کلیدی :ناگویی خلقی ،نارسایی شناختی ،سالمت معنوي ،دانشجویان.
ارجاع :نریمانی محمد ،صمدی فرد حمیدرضا .بررسی ارتباط بین ناگویی خلقی و نارسایی شناختی با سالمت معنوی در پسران دانشجو در دانشگاه پیام
نور .مجله پژوهشهای سالمت محور 3136؛ .361-371 :)2(1
 .3استاد ممتاز ،گروه روان شناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 .2کارشناس ارشد ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
* نویسنده مسئول :اردبیل ،خیابان دانشگاه ،دانشگاه محقق اردبیلی
تلفن33011033310 :
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دریافت مقاله69/0/02 :



فرد*2

بررسی ارتباط بین ناگویی خلقی و نارسایی شناختی با سالمت معنوی

محمد نریمانی و همکار

مقدمه

نسبت به دختران از وضعیت نامطلوبی برخوردار

تحصیل در دانشگاه برای برخی از دانشجویان ،با

میباشد (.)11 ،11

دنیا مسائل دانشگاهی و مشكالت فراوان دانشجویی

دانشجویان تأثیرگذار باشد ،ناگویی خلقی و نارسایی

دامنه وسیعی به خود گرفته و به نظر میرسد عوامل

شناختی است ( .)12ناگویی خلقی به دشواری در

مختلفی سالمت آنها را به خطر میاندازد (.)2

خودتنظیمگری هیجانی و به عبارت دیگر به ناتوانی

سالمت شامل جنبههای مختلف مادی ،روانی و

در پردازش شناختی اطالعات هیجانی و تنظیم

معنوی است كه جنبه معنوی آن برای انسان ضروری

هیجانها گفته میشود ( .)13در برخی از مطالعات

است ( .)3امروزه سالمت معنوی به عنوان جدیدترین

انجام شده ناگویی خلقی با توانایی برقراری ارتباط و

بعد سالمت در كنار ابعاد دیگر قرار گرفته است.

تداوم آن ،روابط صمیمی و مشكالت بین فردی رابطه

پیشنهاد گنجاندن بعد معنوی در مفهوم سالمت ،جنبه

دارد ( .)14این مفهوم با رفتارهای ناسالمی مثل

مهمی از زندگی فردی و گروهی را فراروی

مصرف مواد ،الكل ،اختالل خوردن ،رفتارهای

صاحبنظران درگیر در امر سالمت قرار داد؛ به

ناسازگار در سبک زندگی ،افزایش عالئم فیزیكی،

عبارت دیگر همانگونه كه ابعاد جسمی ،روانی و

كمبود ابراز هیجانی و حمایت اجتماعی ضعیف

اجتماعی با هم ارتباط دارند و بر هم تأثیر میگذارند،

مرتبط است ( .)15همچنین ناگویی خلقی در

بعد معنوی انسان و سالمت معنوی نیز با سایر ابعاد

اختاللهای مختلف مثل اضطراب فراگیر ،وسواس،

در ارتباط است ( .)4 ،5سالمت معنوی حسی از

استرس پس ضربهای و اختاللهای درد مؤثر شناخته

ارتباط داشتن با اطرافیان ،داشتن معنا و هدف در

شده است ( .)16،17نتایج تحقیقات نشان داده است

زندگی و همچنین داشتن اعتقاد و ارتباط با یک

كه ناگویی خلقی در گرایش به اعتیاد دانشجویان

قدرت متعالی تعریف شده است ( .)6دانشجویانی كه

نقش دارد ( .)18همچنین دانشجویان دارای ناگویی

از سالمت معنوی باالیی برخوردار باشند ،میتوانند

خلقی باال ،بیشتر در معرض اختالالت روانی همچون

با مشكالت زندگی شخصی خود سازگاری بیشتری

اضطراب و افسردگی قرار خواهند گرفت (.)19

داشته باشند ( .)7هنگامی كه سالمت معنوی با خطری

ناگویی خلقی از عوامل تأثیرگذار در سالمت عمومی

جدی مواجه شود ،فرد ممكن است دچار اختالالت

افراد میباشد ( .)21نتایج مطالعه  Popa-Veleaو

روانی مثل اضطراب ،احساس تنهایی و از دست دادن

همكاران نشان داد كه ناگویی خلقی از عوامل مؤثر در

معنای زندگی شود ( .)8بدون بهزیستی معنوی بقیه

بروز فرسودگی تحصیلی دانشجویان است (.)21

ابعاد زیستی ،روانشناختی و اجتماعی نمیتوانند به

نارسایی شناختی عبارت است از شكست فرد برای

باالترین حد خود برسند .پس دستیابی به باالترین

كامل كردن تكلیفهایی كه به طور طبیعی قادر به

سطح كیفیت زندگی ،بدون سالمت معنوی به دست

انجام و تكمیل آن است .این مفهوم به این موضوع

نمیآید ( .)9نتایج برخی مطالعات بر روی دانشجویان

اشاره دارد كه انسان در حالت عادی توانایی انجام كار

نشان داده است كه سطح سالمت معنوی پسران

موردنظر را دارد؛ اما مداخله یک كار دیگر یا عامل
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نگرانی و فشار همراه میباشد ( .)1در همه كشورهای

از عواملی كه ممكن است در سالمت معنوی

بررسی ارتباط بین ناگویی خلقی و نارسایی شناختی با سالمت معنوی

محمد نریمانی و همکار

ناشیانه و با مشكل مواجه شود ( .)23 ،22نتایج

كه حدود  51درصد دانشجویان دارای درجاتی از

مطالعات نشان داده است كه نارسایی شناختی با

افسردگی و  31درصد دارای درجاتی از استرس و

صفات شخصیتی ،اضطراب و استرس رابطه دارد

پیامدهای آن میباشند .در چنین شرایطی ،منبعی كه

( .)24همچنین نارسایی شناختی از متغیرهای

میتواند به آنها كمک كند معنویت است ،زیرا می

تأثیرگذار در بروز اختالالت روانی در بین افراد است

تواند آنها را در به كارگیری حل مسائل و درك

( .)25در ارتباط با نقش نارساییهای شناختی در

ارزش و غنای زندگی یاری دهد ( .)31دانشجویان

زمینه مؤلفههای تحصیلی Houston ،نشان داد كه

دارای سالمت معنوی باال ،شیوه زندگی سالمتری را

آزمودنیها با نارسایی شناختی باال در مقایسه با

دارند ،امیدوارترند ،از ثبات روانی بیشتری

آزمودنیهایی با نارسایی شناختی پایین ،عملكرد

برخوردارند و رضایت بیشتری از زندگی خود دارند

پایینتری در زمینه تحصیل دارند ( .)26نتایج پژوهش

( .)31با توجه به اهمیت موضوع و مطالب ذكر شده،

عباسی و همكاران نشان داد كه بین نارسایی شناختی

پژوهش حاضر با هدف پیشبینی سالمت معنوی

و تعللورزی تحصیلی در بین دانشجویان رابطه

پسران دانشجو بر اساس ناگویی خلقی و نارسایی

معنیداری وجود داشت ( .)27از طرفی دانشجویان

شناختی انجام پذیرفت.

دارای نارسایی شناختی باال از عملكرد تحصیلی
روش بررسی

مطلوبی ندارند (.)28
سالمت معنوی افراد یک جامعه ،الزمه پویایی،

این مطالعه به صورت توصیفی-تحلیلی در

بالندگی و اعتالی آن جامعه است .از طرفی نقش

دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور اردبیل در نیمسال

برجسته و مهم دانشجویان كه مدیران و سازندگان

دوم سال تحصیلی  1395-96كه به روش نمونهگیری

آینده در هر جامعه خواهند بود ،ضرورت تأمین

تصادفی خوشهای چند مرحلهای انجام شد .در این

سالمت معنوی و نیز شناسایی و حذف عوامل منفی

پژوهش ناگویی خلقی و نارسایی شناختی به عنوان

مؤثر در سالمت معنوی را ضروری میكند.

متغیرهای پیشبین و سالمت معنوی به عنوان متغیر

دانشجویان به دلیل حضور در محیطهای آموزشی با

مالك در نظر گرفته شد .جامعه آماری شامل  992نفر

عوامل متعددی از جمله دوری از خانواده ،محیطهای

بود كه حجم نمونه بر اساس جدول كرجسی و

خوابگاهی ،ناكامیهای تحصیلی و غیره روبهرو

مورگان 281 ،نفر برآورد شد .برای انجام پژوهش از

میشوند كه موجب میشود دانشجویان در طول دوره

میان سه دانشكده دانشگاه ،دو دانشكده به صورت

تحصیل با یک دوره فشارزا رودررو شوند كه همین

تصادفی انتخاب شده و از هر دانشكده  8ورودی

امر ضرورت انجام پژوهشهایی را در زمینه سالمت

وارد پژوهش شدند .محقق بعد از كسب اجازه از

معنوی آنان نشان میدهد ( .)29از سوی دیگر،

اداره آموزش دانشكدهها و اساتید محترم ،در زمان

دانشجویان در كشور ما روزانه با استرسهای زیادی

پایانی كالسها توضیحاتی در مورد عنوان پژوهش

مواجه میشوند كه سالمت روانی و جسمیشان را به

داد .معیارهای ورود به پژوهش عبارت بودند از:
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حواس پرت كن ،باعث میشود كه عملكرد فرد

مخاطره میاندازد .نتایج برخی تحقیقات نشان میدهد

بررسی ارتباط بین ناگویی خلقی و نارسایی شناختی با سالمت معنوی

محمد نریمانی و همکار

آگاهانه برای پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامهها.

گرفت .همچنین ضرایب آلفای كرونباخ برای ناگویی

معیار خروج نیز شامل ابتال به بیماریهای مزمن

خلقی كل و سه زیرمقیاس بین  1/72تا  1/85محاسبه

(پرفشاری خون ،دیابت) و بیماریهای روانی بود .با

شد كه نشانة همسانی درونی خوب پرسشنامه بود

توجه به اینكه پاسخ به برخی از پرسشنامهها مخدوش

( .)14پایایی بازآزمایی پرسشنامه در دو نوبت با

و ناقص بود ،دادههای  268نفر از دانشجویان مورد

فاصله چهار هفته از  1/71تا  1/77برای ناگویی

تجزیه و تحلیل قرار گرفت .به دانشجویان اطمینان

خلقی كل و ابعاد آن تأیید شد (.)15

داده شد كه جنبه محرمانگی اطالعات رعایت می-

پرسشنامه نارسایی شناختی ( Cognitive Failures

شود.

 )Questionnaire: CFQتوسط  Broadbentو

در این مطالعه از سه پرسشنامه ناگویی خلقی،

همكاران برای سنجش نارساییهای شناختی افراد

نارسایی شناختی و سالمت معنوی استفاده شد .در

طراحی شد ( .)22این پرسشنامه دارای  25سؤال و

ابتدای پرسشنامهها ،سؤاالت مربوط به ویژگیهای

چهار بعد حواسپرتی ( 9سؤال) ،مشكالت مربوط به

دموگرافیک دانشجویان مورد بررسی نظیر سن ،مقطع

حافظه ( 7سؤال) ،اشتباهات سهوی ( 7سؤال) و عدم

و رشته تحصیلی ،وضعیت تأهل و اشتغال مطرح شد.

یادآوری اسامی ( 2سؤال) بود .امتیازدهی به سؤاالت

Toronto

با استفاده از پرسشنامه پنج درجهای لیكرت به این

 )Alexithymia Scale: TASتوسط  Bagbyو

صورت كه گزینه هرگز ،امتیاز یک و گزینه همیشه،

همكاران برای سنجش ناگویی خلقی افراد طراحی

امتیاز  5را به خود اختصاص میداد .دامنه نمرات این

شد و دارای  21سؤال بود .این ابزار دارای سه مؤلفه

پرسشنامه بین  25و  125بود به این صورت كه نمره

دشواری در شناسایی احساسات ( 7سؤال) ،دشواری

بین  25تا  41نشاندهنده نارسایی شناختی در حد

در توصیف احساسات ( 5سؤال) و تفكر عینی (8

پایین ،نمره بین  42تا  82بیانگر میزان نارسایی

سؤال) بود .نمرهگذاری پرسشنامه به صورت لیكرت

شناختی در حد متوسط و نمره باالتر از 82

ال
 5درجهای از نمره ( 1كامالً مخالف) تا نمره ( 5كام ً

نشاندهنده میزان نارسایی شناختی در حد باال بود

موافق) بود .دامنه نمرات این پرسشنامه بین  21و

( .)22در پژوهش  Broadbentو همكاران ضریب

 111در نظر گرفته شد .به این صورت كه نمره بین

آلفای كرونباخ این ابزار  1/96به دست آمد كه نشان

 21تا  41نشان دهنده ناگویی پایین فرد بود ،نمره بین

از پایایی ابزار داشت ( .)22در پژوهش  Mecacciو

 41تا  61بیانگر ناگویی متوسط فرد و نمره باالتر از

 Righiضریب آلفای كرونباخ پرسشنامه  1/84به

 61نشاندهنده ناگویی باال در فرد بود (.)13

دست آمد ( .)32در پژوهش ابوالقاسمی و كیامرثی

در

روایی پرسشنامه از طریق ضریب همبستگی با

پژوهشهایی بررسی و تأیید شده است ( .)14،15در

پرسشنامه سالمت روانی  1/41به دست آمده است.

مطالعه بشارت روایی همزمان پرسشنامه برحسب

همچنین ضریب آلفای كرونباخ برای كل پرسشنامه و

همبستگی با ابزارهای بهزیستی روانشناختی و

ابعاد آن بین  1/62تا  1/84گزارش شد (.)33

پرسشنامه

ویژگیهای

366

ناگویی

خلقی

روانسنجی

تورنتو(

این

پرسشنامه
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گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی و رضایت

درماندگی روانشناختی بررسی و مورد تأیید قرار

بررسی ارتباط بین ناگویی خلقی و نارسایی شناختی با سالمت معنوی

محمد نریمانی و همکار

 Ellisonبرای سنجش سالمت معنوی افراد طراحی

در این مطالعه شركت كردند .میانگین سنی شركت

شد .این پرسشنامه دارای  21سؤال بود كه ابعاد

كنندگان به ترتیب  23/3±15/41بود %74/3 .از

سالمت مذهبی ( 11سؤال) و سالمت وجودی (11

دانشجویان در مقطع كارشناسی و  %25/7در مقطع

سؤال) را شامل میشد ( .)34پاسخ سؤاالت با استفاده

كارشناسی ارشد بودند %19/6 .از دانشجویان در

از پرسشنامه ششتایی لیكرت از كامالً مخالف تا

رشته تحصیلی روانشناسی %13/5 ،علوم اقتصادی،

كامالً موافق امتیازدهی شد .در سؤاالتی كه ماهیت

 %13/2زبانشناسی %14 ،شیمی %12/9 ،ریاضی،

ال
مثبت دارند ،به پاسخ كامالً مخالفم نمره  1و كام ً

 %13/2زیستشناسی و  %13/6از دانشجویان در

موافقم نمره  6و در سؤاالتی كه شكل منفی داشت به

رشته علوم ورزشی مشغول به تحصیل بودند.

پاسخ كامالً مخالفم نمره  6و به كامالً موافقم نمره 1

همچنین  %86/4از دانشجویان مجرد و  %13/6متأهل

داده شد .دامنه نمرات پرسشنامه بین  21و  121بود.

بودند %21/7 .شاغل و  %78/3بدون شغل بودند.

به این صورت كه نمره بین  21تا  41نشان از میزان

میانگین امتیاز ابعاد ناگویی خلقی به این شرح بود:

سالمت معنوی در حد پایینی داشت ،نمره بین  41تا

دشواری شناسایی احساسات  ،17/63±4/78دشواری

 99بیانگر میزان سالمت معنوی در حد متوسط و

در توصیف احساسات  ،11/85±3/88تفكر عینی

نمره باالتر از  111نشاندهنده میزان سالمت معنوی

 21/71±5/32بود و میانگین كلی ناگویی خلقی،

در حد باالیی بود ( Paloutzian .)34و Ellison

 51/19±13/33به دست آمد .میانگین نمرات ابعاد

ابزار را معتبر دانسته و ضریب آلفای كرونباخ سالمت

نارسایی شناختی عبارت بودند از :حواسپرتی

مذهبی و وجودی و كل پرسشنامه را به ترتیب ،1/91

،21/54±5/18

 1/91و  1/93گزارش دادهاند ( .)34در مطالعة

 ،17/27±4/24اشتباهات سهوی  ،13/81±3/41عدم

الهبخشیان و همكاران روایی -محتوایی پرسشنامه پس

یادآوری اسامی  4/61±2/18بود و میانگین كلی

از ترجمه به فارسی تأیید شده است .همچنین ضرایب

نارسایی شناختی  57/23±14/61محاسبه شد.

آلفای كرونباخ كل پرسشنامه و ابعاد آن بین  1/84تا

همچنین میانگین نمره سالمت معنوی 84/84±16/48

 1/91به دست آمد (.)35

به دست آمد .جدول  1ارتباط بین ویژگیهای

برای تحلیل دادهها از آزمونهای آماری تحلیلی

دموگرافیک با متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.

ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه

طبق نتایج جدول  1رابطه معنیداری بین ناگویی

استفاده شد .دادهها در نرمافزار آماری  SPSSنسخه

خلقی ،نارسایی شناختی و سالمت معنوی با

 23وارد شدند .سطح معنیداری  1/15در نظر گرفته

متغیرهای دموگرافیک وجود نداشت (.)P<1/15

پرسشنامه سالمت معنوی توسط

مشكالت

مربوط

به

حافظه

شد.
یافتهها
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 Paloutzianو

تعداد  268دانشجوی پسر با دامنه سنی  19تا  31سال

بررسی ارتباط بین ناگویی خلقی و نارسایی شناختی با سالمت معنوی

محمد نریمانی و همکار

جدول  :1ارتباط بین ویژگی های دموگرافیک با ناگویی خلقی ،نارسایی شناختی و سالمت معنوی در دانشجویان مورد بررسی
ابعاد مورد بررسی

ناگویی خلقی

نارسایی شناختی

P-Value

متغیرهای دموگرافیک

P-Value

سالمت معنوی
P-Value

مقطع تحصیلی

3/033

3/377

3/273

رشته تحصیلی

3/233

3/363

3/233

وضعیت تأهل

3/313

3/110

3/233

وضعیت اشتغال

3/373

3/313

3/373

طبق نتایج جدول  2بین ناگویی خلقی و نارسایی

افزایش ناگویی خلقی و نارسایی شناختی در

شناختی با سالمت معنوی در بین پسران دانشجو

دانشجویان ،باعث كاهش سالمت معنوی آنان

رابطه آماری معنیداری دیده شد به این معنا كه

میگردید (.)P<1/15

جدول  :2ارتباط بین ناگویی خلقی و نارسایی شناختی با سالمت معنوی در دانشجویان مورد بررسی
متغیر مالک سالمت معنوی

P-Value

ناگویی خلقی

-3/63

3/333

نارسایی شناختی

-3/01

3/333

متغیرهای پیشبین

همانطور كه جدول  3نشان میدهد با استفاده از

تبیین گردید .با توجه به ضرایب بتا ،ناگویی خلقی

رگرسیون چندگانه  1/56سالمت معنوی دانشجویان

 -1/39و نارسایی شناختی  -1/28میتوانند سالمت

توسط متغیرهای ناگویی خلقی و نارسایی شناختی

معنوی را در دانشجویان پیشبینی كنند (.)P<1/15

جدول  .3پیشبینی سالمت معنوی در پسران دانشجو بر اساس متغیرهای پژوهش
متغیر

R

R2

B

STE

β

T

P-Value

مالک
سالمت معنوی

3/63

3/06

-

-

-

-

3/333

ناگویی خلقی

-

-

-2/62

3/01

-3/13

-3/33

3/333

نارسایی شناختی

-

-

-3/33

3/37

-3/21

-2/36

3/333

پیشبین

بحث و نتیجهگیری

میانگین نمره ناگویی خلقی كل  51/19±13/33و

ذكر شد ( .)12میانگین ناگویی خلقی در مطالعه
بشارت 51/11±63/43 ،و در پژوهش عیسیزادگان و

نارسایی شناختی  57/23±14/61در پسران دانشجو

همكاران 51/9±72/54 ،در سطح متوسط گزارش شد

به دست آمد كه در حد متوسط بود .میانگین ناگویی

كه با نتیجه این مطالعه همخوانی داشت ( .)21 ،14به

خلقی و نارسایی شناختی در مطالعه عباسی و

نظر میرسد دلیل همخوانی این نتایج ،یكسان بودن

همكاران به ترتیب  61/61±11/11و 81/32±14/23
361
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سن

3/323

3/361

3/223

بررسی ارتباط بین ناگویی خلقی و نارسایی شناختی با سالمت معنوی

محمد نریمانی و همکار

همچنین در پژوهش حاضر ،میانگین نمره دانشجویان

مقطع تحصیلی ،وضعیت تأهل و اشتغال) رابطه

در سالمت معنوی  84/84±16/48به دست آمد كه

معنیداری مشاهده نشد .این نتیجه با مطالعه

نشان از متوسط بودن این شاخص در دانشجویان

مصطفیزاده و اسدزاده و رحیمی و همكاران كه

مورد بررسی داشت .در پژوهش توان و همكاران

گزارش كردند كه هیچ رابطه معنیداری میان سالمت

میانگین نمره سالمت معنوی در دانشجویان

معنوی و ویژگیهای جمعیتشناختی نظیر سن،

 96/83±16/57به دست آمد ( .)11در مطالعهای كه

وضعیت تأهل و سنوات تحصیلی وجود نداشت (،11

رحیمی و همكاران انجام دادند ،دانشجویان دارای

 )38همسو است .به نظر میرسد دلیل همخوانی

سطح سالمت معنوی متوسط ( )93/13±11/78بودند

نتیجه این مطالعات با پژوهش حاضر ،نمونه آماری

( .)11همچنین در تحقیق شرجآباد و همكاران

یكسان پژوهشها باشد.

میانیگن نمره سالمت معنوی  91/21±16/21به دست

نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده وجود رابطه

آمد ( .)5در این تحقیقات سطح سالمت معنوی

آماری معنیدار بین ناگویی خلقی و نارسایی شناختی

دانشجویان متوسط بود كه همسو با نتیجه مطالعه

با سالمت معنوی در بین پسران دانشجو بود .با توجه

حاضر بود .به نظر میرسد دلیل این امر اهمیت دادن

به نتایج پژوهش ،دانشجویانی كه در پرسشنامههای

خانوادهها به مذهب و قرار گرفتن دانشجویان در

ناگویی خلقی و نارسایی شناختی نمره باالتری گرفته

محیطهای مذهبی از زمان كودكی باشد كه باعث شده

بودند ،سالمت معنوی پایینی داشتند و بالعكس.

است دانشجویان از نظر وضعیت سالمت معنوی در

براساس نتایج پژوهشها بین ناگویی خلقی و

سطح متوسط قرار داشته باشند.

رفتارهای ناسازگار در بین افراد رابطه معنیداری

بین ناگویی خلقی و نارسایی شناختی با متغیرهای

وجود دارد ( .)15همچنین ناگویی خلقی از عوامل

دموگرافیک نظیر سن ،رشته ،مقطع تحصیلی ،وضعیت

تأثیرگذار در كاهش سالمت عمومی افراد میباشد

تأهل و اشتغال رابطه معنیداری وجود نداشت .نتیجه

( .)21نتایج برخی پژوهشها نشان دادهاند كه بین

مطالعه خدابخش و منصوری نشان داد كه بین ناگویی

ناگویی خلقی و اختالالت روانی در بین افراد رابطه

خلقی با متغیرهای جمعیتشناختی نظیر سن و

معنیداری وجود دارد ( .)19از طرفی نارسایی

تحصیالت رابطه معنیداری وجود داشت (.)36

شناختی نیز از متغیرهای مؤثر در كاهش سالمت افراد

پژوهش براتی و عریضی سامانی نیز بر روی

میباشد ( .)24افرادی كه نارسایی شناختی در آنها

دانشجویان رشته پرستاری نشان داد كه بین سن و

باال باشد بیشتر احتمال خواهد داشت دچار اختالالت

نارسایی شناختی در بین دانشجویان رابطه معنیداری

روانی شوند ( .)25از سوی دیگر ،نتایج مطالعه

وجود داشت ( )37كه با نتایج پژوهش حاضر

 Houstonنشان داد كه دانشجویان دارای نارسایی

همخوانی نداشت .به نظر میرسد تفاوت در دانشگاه

شناختی باال ،از عملكرد تحصیلی مطلوبی برخوردار

محل تحصیل و شهر متفاوت میتواند از دالیل

نبودند ( .)26در مورد رابطه بین ناگویی خلقی و

تفاوت در نتایج مطالعات باشد .همچنین بین سالمت

نارسایی شناختی با سالمت معنوی میتوان بیان كرد
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ابزار مورد استفاده و جامعه آماری تقریباً مشابه باشد.

معنوی با متغیرهای جمعیتشناختی (سن ،رشته،

بررسی ارتباط بین ناگویی خلقی و نارسایی شناختی با سالمت معنوی

محمد نریمانی و همکار

كه با توجه به شیوه تبیین مثبت از رویدادها و مقابله

دانشجویان پسر از محدودیتهای دیگر تحقیق حاضر

با مشكالت در افرادی كه سالمت معنوی دارند ،این

است كه امكان تعمیم نتایج به دانشجویان دختر را

احتمال وجود دارد كه این افراد در رویارویی با

محدود میسازد.

مشكالت زندگی ،فعالتر شده و برای حل مشكل
آنها افزایش یابد .درحالی كه ناگویی خلقی و

با توجه به یافتههای پژوهش حاضر الزم است

نارسایی شناختی باعث كاهش سالمت معنوی آنان

سیاستگذاران و مجریان برنامههای آموزشی با فراهم

میشود .به نظر میرسد دانشجویان دارای ناگویی

آوردن محتوا و محیط آموزشی مناسب و اتخاذ

خلقی و نارسایی شناختی باال در شناسایی و توصیف

راهبردهای مؤثر ،زمینه ارتقای سالمت معنوی

احساسات خود دچار مشكل شده و تفكرات آنها

دانشجویان را در طول دوران تحصیل فراهم سازند.

بیشتر جنبه بیرونی به خود میگیرد كه همین امر

همچنین به منظور ایجاد نگرش مثبت در دانشجویان

باعث كاهش سالمت معنوی آنان میشود.

پیشنهاد میشود كه محتوای درسی در مورد معنویت

همچنین نتایج نیز نشان داد كه ناگویی خلقی و

در برنامه آموزش گنجانده شود.

نارسایی شناختی توانایی تبیین سالمت معنوی
دانشجویان را داشتند .این نتیجه با یافته مطالعات

سپاسگزاری

 Picardiو همكاران و عباسی و همكاران همسو بود

بدینوسیله از مسئولین دانشگاه پیامنور اردبیل و

( .)17 ،12در مجموع نتایج مطالعه حاضر نشاندهنده

تمامی دانشجویانی كه در انجام پژوهش حاضر،

نقش ناگویی خلقی و نارسایی شناختی در سالمت

همكاریهای الزم را انجام دادند ،تشكر و قدردانی

معنوی دانشجویان بود؛ بنابراین ارزیابی و توجه به

میشود.

این متغیرها به عنوان یک عامل مؤثر در سالمت
معنوی دانشجویان ضروری به نظر میرسد.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به
محدود شدن جامعه آماری به دانشجویان دانشگاه پیام

تعارض منافع

تعارض منافعی بین نویسندگان و سازمانی در این
زمینه وجود نداشت.

نور اردبیل اشاره نمود .همچنین محدود بودن به
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Abstract
Background & Objectives: Students with a high spiritual health can adapt to the problems in
their personal life. The purpose of this study was to investigate the relationship of alexithymia
and cognitive failure with spiritual health in male students of Ardabil Payam-e Noor
University.
Methods: This descriptive-analytic study was performed on 268 male students of Ardabil
Payam-e Noor University selected through multistage multi-cluster random sampling. Data
collection tools included questionnaires of alexithymia (20 items), cognitive failure (25
items), and spiritual well-being (20 questions). Data were entered into SPSS version 23 and
analyzed using inferential statistics tests, Pearson Correlation Coefficient and Multiple
Regression tests.
Results: There was no statistically significant relationship between demographic variables
(age, educational level and field, occupation and marital status) and spiritual health among
male students. However, alexithymia and cognitive failure showed significant statistical
relationships with spiritual well-being. According to multiple regression results, alexithymia
and cognitive failure have the potential for predicting spiritual well-being in male students (P
<0.05).
Conclusion: Considering the effect of alexithymia and cognitive failure on students’ spiritual
health, it is recommended to help students to improve their spiritual health by overcoming
alexithymia and cognitive failure.
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