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چكيده
مقدمه :سالمت معنوی یکی از ابعاد چهارگانه سالمت و تدبیری جهت رؤیارویی با استرس در طول دوره تحصیل بخصوص در دانشجویان
است .با توجه به تأثیر عوامل فرهنگی و اقلیمی روی هردو مؤلفه سالمت معنوی و پیشرفت تحصیلی ،مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه
بین سالمت معنوی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال  7931انجام گردید.
روشها :دراین پژوهش توصیفی -تحلیلی از نوع مقطعی جامعه آماری ،دانشجویان علوم پزشکی بوشهر بودند که تعدادشان  0722نفر
بود و نمونه تعداد  992دانشجو بود که به صورت تصادفی ساده از رشتههای پزشکی و دندانپزشکی ،پیراپزشکی ،پرستاری و بهداشت
انتخاب شدند .جهت جمعآوری اطالعات از فرم اطالعات جمعیت شناختی ،پرسشنامه خودتنظیمی در یادگیری وینستین ( )Weinsteinو
پرسشنامه سالمت معنوی ( (SWBSاستفاده شد ،.آزمونهای کروسکال والیس و منویتنی برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد.
نتايج :میانگین نمره سالمت معنوی  (17/01 ±71/39از مجموع نمره) 702به دست آمد که  %10/3افراد نمره متوسط (بین  ،)37-33داشتند.
بین سالمت معنوی و سن ( ،(p=0/0001سنوات تحصیلی ( ، (p=0/000جنسیت ( ،(p=0/0001محل سکونت (  (p0=/000و تحصیالت
پدر ((p= 0/010رابطه معنادار وجود داشت .میانگین نمره خودتنظیمی در یادگیری (33/37 ±79/17از مجموع 712نمره) به دست آمد.
همچنین بین سالمت معنوی و خود تنظیمی در یادگیری همبستگی مثبت و معنادار ( r= 2/00و = 2/227pوجود داشت.
نتيجهگيري :با توجه به نقش سالمت معنوی در مثبتنگری و ایجاد آرامش و کمک به بهبود عملکرد فردی به نظر میرسد الزم است
سالمت معنوی در برنامهریزیهای آموزشی و فرهنگی به خصوص در حیطه عملی وارد شود.
واژههای كلیدی :سالمت معنوی ،پیشرفت تحصیلی ،دانشجو ،علوم پزشکی
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است که درکنار ابعاد جسمی ،روانی و اجتماعی موجب
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ارتباط هماهنگ ویکپارچه بین نیروهای درونی میشود(.)1

سالمت معنوی یکی از ابعاد چهارگانه سالمت در انسان

در طول دهههای گذشته ،سالمتی بر اساس ابعاد خاصی
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پزشکی بوشهر

خاطره برنا و همکاران

ارتباط بین سالمت معنوی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

پیشنهاد گنجاندن بعد سالمت معنوی در مفهوم سالمت از

در علوم پزشکی که با صرف هزینههای بسیار ،نیروهای

سوی راسل و عثمان ( ،)Russell & Osmanیک بعد مهم

انسانی کارآزموده و با کیفیت مطلوب را برای عرضه

از زندگی فردی و گروهی را فراروی صاحب نظران درگیر

مراقبتهای بهداشتی درمانی تربیت میکند ،فراهم نماید،

در امر سالمت قرارداد( .)2سالمت معنوی ،یکی از ابعاد

لذا ایجاد و ارتقاء سالمت معنوی ممکن است یکی از راههای

مهم سالمت در انسان محسوب میشود و با ویژگیهای

مناسب سازگاری با مشکالت بوده و در عملکرد تحصیلی

ثبات در زندگی ،صلح و هماهنگی ،احساس ارتباط نزدیک

فرد تأثیر بسزایی داشته باشد(.)7

با خویشتن ،خدا ،جامعه و محیط مشخص میشود(.)3

سیکینک ( )Sikkinkدر مطالعهی خود با استفاده از

پیشرفت تحصیلی را توانایی آموخته شده از دروس ارائه

اطالعات موجود در سه مطالعه ملّی آموزشی آمریکای

شده در موضوعات آموزشگاهی میدانند که به وسیلهی

جنوبی با هدف بررسی تأثیر اعمال و اعتقادات مذهبی بر

آزمونهای استاندارد اندازهگیری میشود ،اگرچه مفهوم

موفقیت تحصیلی جوانان التین اذعان میدارد ،جوانانی که

پیشرفت در تحصیل در حال حاضر به توانایی تحلیل و

به طور فعال به کلیسا میروند و یا اعتقاد بر تأثیر مستقیم

ارزشیابی اطالعات ،توانایی انجام دادن یک طرح پژوهشی،

باورهای مذهبی بر زندگی خود دارند ،عالوه بر این که

توانایی برقراری ارتباط مؤثر با دیگران ،توانایی همکاری

عملکرد تحصیلی بهتری نشان میدهند در تعامل با مربیها

در گروههای مختلف فرهنگی ،پذیرش مسؤولیت

و سایر جوانان در محیط آموزشی نیز موفقترند(.)8

تصمیمهای گرفته شده ،خودانگیزشی و اخالقی بودن

در مطالعه کنون ( )Cannonو همکاران که به بررسی

گسترش یافته است(.)4

رابطه تعصب مذهبی و میزان معدل دانشجویان در دانشگاه

میزان شیوع اختالالت سالمت عمومی در دانشجویان

برینگهام ( )Brighamپرداختند؛ معدل دانشجویان با نمره

کشورهای پیشرفته  10تا  12درصد بوده ،که صرفنظر از

مذهب درونی ،همبستگی مثبت اما مذهب بیرونی با معدل،

شدت آن ،به عنوان یکی از علل مهم مشکالت تحصیلی

همبستگی منفی داشت .همچنین یافتههای این مطالعه،

دانشجویان مانند شکست تحصیلی ،ترك تحصیل و اخراج

ارتباطی بین میزان معدل و متغیرهای دموگرافیک از جمله

شناخته شده است .در همین راستا مطالعات مختلف در

سن نشان نداد( .)9همیلتون ( )Hamiltonتأثیر رفتار

جوامع غربی تأثیر بازدارنده دین و مذهب را در برابر

مذهبی بر موفقیت دانشگاهی را بر روی  126دانش آموز

بیماریهای روانی از جمله افسردگی که بدون شک بر

دبیرستانی مسیحی بررسی کرد .یافتههای این مطالعه

عملکرد تحصیلی فرد اثر میگذارد ،نشان دادهاند( .)0برخی

نشان داد رفتارهای مذهبی تأثیری بر عملکرد موفق در

محققین معتقدند سالمت معنوی و مذهبی میتواند به درمان

دانشگاه نداشته است(.)10

اضطراب و نشانههای آن کمک کند .آنان معنویت را

گزارشات مطالعات مختلف داخلی و خارجی در رابطه با

کاملترین مکانیسم سازگاری برای دانشجویان میدانند که

تعامل بین سطح سالمت معنوی با عملکرد تحصیلی

میتوان جهت رویارویی با اضطراب در موقعیتهای

متناقض بوده است .با توجه به این که تحقیقات انجام شده

مختلف تحصیلی از آن استفاده نمود(.)6

در کشور در خصوص سالمت معنوی دانشجویان ،عمدتاً

از آنجا که پیشرفت تحصیلی از مهمترین نتایج نظام

معطوف به توصیف وضعیت دانشجـویان یا شناسایی

آموزشی برای فرد و جامعه به شمار میرود به نظر

عوامل مرتبط با سالمت معنوی دانشجویان بوده است ،نیاز

میرسد شناسایی عوامل مؤثر برآن میتواند شرایط

به توسعه پژوهشهای داخلی در خصوص ارتباط سالمت
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مانند (سالمت روانی ،جسمی واجتماعی) تحلیل شده است.

مناسب را برای تربیت افرادی باسواد و خالق ،به خصوص

خاطره برنا و همکاران

ارتباط بین سالمت معنوی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

توجه به این که به نظر میرسد عوامل فرهنگی و اقلیمی

گذراندن حداقل دو ترم در این دانشگاه و معیار خروج از

روی هردو مؤلفه سالمت معنوی و پیشرفت تحصیلی مؤثر

مطالعه عدم تمایل دانشجو جهت شرکت در مطالعه و نقص

باشد و این مطالعه تاکنون در بوشهر انجام نشده ،لذا

در تکمیل پرسشنامه بود.

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین سالمت معنوی

ابزارهای جمعآوری دادهها ،سه پرسشنامه شامل

و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

پرسشنامه متغیرهای دموگرافیک (سن ،جنسیت ،وضعیت

بوشهر در سال  97انجام گردید.

تأهل ،رشته تحصیلی ،سنوات تحصیلی ،تحصیالت والدین،
محل سکونت و معدل کل نیمسالهای گذرانده شده)،

روشها

پرسشنامه خود تنظیمی در یادگیری و پرسشنامه سنجش

این مطالعه توصیفی-مقطعی در سال  1397انجام شد.

سالمت معنوی بود.

جامعه آماری شامل  2100نفراز دانشجویان در حال

پرسشنامه خود تنظیمی در یادگیری ،بخشی از پرسشنامه

تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است .روش

راهبردهای مطالعه و یادگیری  LASSIویرایش دوم

نمونهگیری دو مرحلهای در ابتدا به شکل تصادفی طبقهای

وینستین ( ،)Weinsteinبرای سنجش مهارت یادگیری

(بر حسب دانشکده) و سپس تصادفی ساده بود .شیوه

دانشجویان است .محقق در این مطالعه از حیطه

گردآوری اطالعات به صورت میدانی و روش گردآوری

خودتنظیمی که دارای  32سوال و چهار بعد (مدیریت زمان،

اطالعات به شیوه پرسشنامهای بود.

خودآزمایی ،راهنمای مطالعه و تمرکز) است ،استفاده نمود.

حجم نمونه از طریق فرمول محاسبه حجم در مطالعات

مقیاس پاسخگویی به پرسشنامه ،لیکرت پنج گزینهای از

همبستگی (با مقادیر  r=0/2و  90درصد اطمینان و 80

خیلی کم تا خیلی زیاد است .بگونهای که به پاسخ «خیلی

درصد توان آزمون)  260نفر تعیین شد که با توجه به

کم» نمره  1و به پاسخ «خیلی زیاد» نمره  0تعلق میگیرد.

امکان ریزش در نمونهها ،پرسشنامه برای حدود  330نفر

جمع نمرهها بین  32تا  160بود .روایی و پایایی پرسشنامه

از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در

مذکور ،پیش از این در مطالعات داخلی بررسی و تأیید شده

دانشکدههای پزشکی ،دندانپزشکی ،پیراپزشکی ،پرستاری

است .پایایی پرسشنامه  0/87به دست آمده است(.)11

و مامایی ،بهداشت و تغذیه ،بطور تصادفی توزیع شد .این

برای سنجش سالمت معنوی از پرسشنامهی سالمت

تعداد نمونه بر اساس تعداد جمعیت دانشجوی هر دانشکده

معنوی )SWBS (Spirituality Well-being Scale

توزیع شد.

ریموند پالزین و آلیسون ( & Raymond Paloutzian

جهت دستیابی به واحدهای پژوهش ،با هماهنگی

 )Alisonکه در سال  1983طراحی شده است ،استفاده شد.

کارشناسان آموزشی با توجه به حجم نمونه ،برخی

این پرسشنامه شامل  20گویه با دو خرده مقیاس سالمت

کالسها را به صورت تصادفی ساده انتخاب نموده و پس

وجودی ( )Existenal Well Beingو سالمت مذهبی

از پایان کالس ابتدا اهداف و روش مطالعه را برای

( )ReligiousWell Beingاست .هرکدام از این خرده

دانشجویان تشریح نموده و پس از اخذ رضایت شفاهی،

مقیاسها  10گویه دارد که عبارتهای فرد ،سالمت مذهبی

پرسشنامهها بین دانشجویان توزیع شد و به صورت خود

و عبارتهای زوج ،سالمت وجودی را نشان میدهد.

ایفا تکمیل شد.

همچنین نمره کل سالمت معنوی ،جمع نمرههای این دو

معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از :تحصیل در

زیرگروه است .براساس مقیاس لیکرت  6گزینه ای از
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معنوی و پیشرفت تحصیلی احساس میشود .از طرفی با

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به صورت غیرمیهمان،

ارتباط بین سالمت معنوی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

خاطره برنا و همکاران

شده است .طیف نمرات هرکدام از خرده مقیاسها 10-60

مادر در 20/6درصد موارد ،ابتدایی (68نفر) ،و در 20/3

و نمره کل سالمت معنوی ،بین  20تا  120است .در

درصد ( 67نفر) لیسانس و باالتر بود .معدل کل دانشجویان

عبارتهای با فعل مثبت به پاسخهای «کامالً موافقم» نمره

مورد مطالعه بین  12-19و میانگین معدل آنها 1/40

 6و «کامالً مخالفم» نمره  1تعلق میگیرد و بقیه عبارتها

 16/68±بود.

با فعل منفی در پاسخهای «کامالً موافقم» نمره  1و «کامالً

نمره کلی سالمت معنوی دانشجویان  81/27±17/43و در

مخالفم» نمره  6میگیرند .پایایی پرسشنامه  SWBSاز

بعد سالمت مذهبی  ،42/04± 10/38در بعد سالمت

طریق ضریب پایایی آلفا کرونباخ در مطالعهای که توسط

وجودی  39/23±9/21بود .وضعیت سطوح سالمت معنوی

فرهانیان و همکاران انجام گردید 0/87 ،تعیین شده

نشان میداد 1/2 ،درصد دانشجویان ( 4نفر) سطح ضعیف،

است(.)12

 82/4درصد ( 272نفر) سطح متوسط و  16/4درصد (04

در مطالعه حاضر نیز از ترجمه پرسشنامه مطالعه فرهانیان

نفر) سطح باالی سالمت معنوی داشتند .میانگین نمره ابعاد

و همکاران استفاده شد و طبقهبندی سطوح سالمت معنوی بر

خود تنظیمی در یادگیری دانشجویان در جدول  1آمده

اساس دستورالعمل پرسشنامه رفرنس در سه گروه ،سالمت

است.

معنوی در حد پایین با نمره نمره ،40-20سالمت معنوی در

جدول  :1وضعیت خود تنظیمی در یادگیری دانشجویان مورد

حد متوسط با نمره  ،99-41سالمت معنوی در حد باال با

مطالعه
طیف

میانگین و انحراف معیار

تمرکز

40-9

20/40±0/62

مدیریت زمان

37-10

24/00±4/73

استخراج آمارهای توصیفی و بررسی نرمال بودن توزیع

خودآزمایی

40-8

22/70±6/64

راهنمای مطالعه

36-12

22/16±0/33

دادهها و با توجه به اینکه توزیع دادهها غیر نرمال بود با

کل

131-00

94/91±13/61

خودتنظیمی

نمره ،120-100انجام شد.
دادهها جهت ایجاد بانک اطالعاتی وارد نرمافزار
) SPSS-18(IBM, Somers, NY, USAشد .پس از

استفاده از آزمونهای غیرپارامتریک کروسکال والیس و
من-ویتنی دادهها تجزیه و تحلیل شد .همچنین بر حسب

با استفاده از آزمونهای اسپیرمن ،منوتینی و کروسکال

مورد ،ضریب همبستگی اسپیرمن بین سالمت معنوی و

والیس ارتباط بین اطالعات دموگرافیک با ابعاد خودتنظیمی

پیشرفت تحصیلی بررسی شد .مقدار  Pکمتر از 0/00به

و سالمت معنوی بررسی شدند.

عنوان مقدار معنادار آماری در نظر گرفته شد.

تفاوت معنادار در حیطه سالمت معنوی بین زنان و مردان
مشاهده شد و زنان از میانگین نمرات باالتری برخوردار

نتايج

بودند .بهگونهای که میانگین نمره مردان  70/00±16.17و

در مجموع تعداد 330پرسشنامه در بین دانشجویان توزیع

میانگین نمره زنان  80/48±17/10بود و این تفاوت از نظر

و تکمیل گردید (100درصد پاسخدهی) .سن دانشجویان

آماری معنادار بود( (p=0/0001 , z=-4/982همچنین

مورد مطالعه بین  19تا 38سال و متوسط سن ±2/66

مشاهده گردید که نمرات سالمت معنوی با افزایش سن

 22/37سال بود188 .نفر ساکن خوابگاه دانشجویی (07

( (p=0/0001 , r=-0/207و سنوات تحصیل (, r=-0/103

درصد) 191 ،نفر زن ( 07/9درصد) و  206نفر مجرد

 (p=0/000کاهش یافته است  .با انجام آنالیز آماری من

( 77/6درصد) بودند .میزان تحصیالت پدر در 31/2درصد

ویتنی تفاوت آماری معنادار بین گروهها بر اساس محل
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بسیار موافقم تا بسیار مخالفم (با نمره  1تا  )6درجه بندی

نمونهها ( 131نفر) لیسانس و باالتر و میزان تحصیالت

خاطره برنا و همکاران

ارتباط بین سالمت معنوی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

معنوی

87/39±19/28

وسالمت

مذهبی

مذهبی باالتری برخوردار بودند.

 )46/40±10/98همبستگی بین ابعاد سالمت معنوی و ابعاد

تفاوت آماری معنادار در حیطه سالمت مذهبی ()p≤0/010

خود تنظیمی و معدل با استفاده از آزمون همبستگی

و نمره کل سالمت معنوی ( p≤0/012بین دانشجویان بر

اسپیرمن بررسی شد .براساس نتایج به دست آمده

اساس تحصیالت پدر مشاهده شد .گروه سطح تحصیالت

متغیرهای آزمون شده در بیشتر موارد با یکدیگر

ابتدایی دارای نمره کل سالمت معنوی و سالمت مذهبی

همبستگی مثبت نشان دادند که در تعدادی از ابعاد این

باالتری نسبت به گروه بیسواد بودند (گروه بیسواد

رابطه از نظر آماری معنادار نبود .به طور کلی بین نمره کل

میانگین نمرات کل سالمت معنوی  74.67±14.07و سالمت

سالمت معنوی و نمره کل خود تنظیمی در یادگیری

مذهبی  39/00±7/47و گروه ابتدایی میانگین نمرات کل

همبستگی مثبت معنادار مشاهده شد (جدول .)2

جدول :2مقادیر همبستگی بین ابعاد سالمت معنوی و ابعاد خود تنظیمی و معدل دانشجویان مورد مطالعه در دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر در سال تحصیلی 1396 -97

تمرکز

مدیریت زمان

خودآزمایی

راهنمای مطالعه

سالمت وجودی

سالمت مذهبی

0/314

0/497

0/117

سالمتمعنوی

نمره کل

نمره کل خودتنظیمی

تمرکز

ضریب

1

0/372

0/060

0_/110

0/304

0/230

معدل

موضوع

همبستگی

P value
مدیریت

ضریب

زمان

همبستگی

/372

0/001

/270

/037

./001

./001

./001

./001

/034

1

/122

/044

/193

0/1

/170

/026

/071

pvalue

./001

ضریب

0/060

P value

0/270

0/027

راهنمای

ضریب

-0/110

0/044

مطالعه

همبستگی

خودآزمایی

0/122

0/027

0/421

./001

0/069

/002

./001

0/201

1

0/302

/068

_/020

0/034

0/700

_/022

همبستگی

0/302

P value

0/037

0/421

0/001

سالمت

ضریب

0/304

0/193

0/068

وجودی

همبستگی

./001

0/210

0/721

0/034

./001

0/694

1

0/071

0/034

0/064

0/047

/030

0/071

P value

0/001

0/001

0/210

0/196

سالمت

ضریب

/230

0/100

-0/020

0/034

مذهبی

همبستگی

0/196

0/041

0/248

0/001

0/092

1

/072

/840

/208

0/021

0/702

P value

0/001

0/069

0/721

0/041

0/001

نمره کل

ضریب

0/314

0/170

0/034

0/064

0/840

سالمت

همبستگی

P value

./001

معنوی

0/002

0/034
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./001

0/001

0/001

0/001

0/707

1

/907

/131

0/004

0/907
./001

0/001

/017

0/332

1

/224

0/003

./001

0/337
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سکونت مشاهده شد .دانشجویان ساکن خوابگاه از سالمت

سالمت

ارتباط بین سالمت معنوی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

خاطره برنا و همکاران

نمره کل

ضریب

خود

همبستگی

تنظیمی
معدل

0/497

0/700

0/026

0/047

0/208

0/131

0/224

P value

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

/017

/001

ضریب

0/117

0/071

_0/022

0/030

0/021

0/004

0/003

P value

0/034

1

0/064
0/248

0/064

1

همبستگی

0/201

بحث

بودن میتواند دلیلی باشد تا آنان برای عقاید معنوی و

مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سالمت معنوی و

رفتارهای مذهبی ارزش بیشتری قائل شوند و در نتیجه

پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

نمره های باالتری کسب کنند( .)10اما در نتایج مطالعات

بوشهر در سال تحصیلی  1396-97طراحی و اجرا گردید.

لواسانی و رقیب معنویت با جنسیت ارتباط معنادار

در مطالعه حاضر اکثر افراد دارای نمره سالمت معنوی در

نداشت(17و .)18اگرچه نتیجه بیشتر مطالعات با مطالعه

سطح متوسط بودند .این نتایج موافق با مطالعه فرهانیان

حاضر همسو بوده است ولی نتیجه متفاوت در بعضی

بر روی دانشجویان پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی

مطالعات میتواند تأیید کننده این نکته باشد که این ارتباط

ایران ،تهران و شهید بهشتی و مطالعه مسعودی اصل بر

میتواند تحت تأثیر باورها ،اعتقادات و وضعیت فرهنگی

روی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم

جامعه مورد مطالعه تغییر کند.

پزشکی تهران بود که اکثر دانشجویان نمره سالمت معنوی

در مطالعه حاضر مشاهده شد که با افزایش سن و سنوات

متوسط داشتند(12و.)13

تحصیلی نمره سالمت معنوی کاهش مییابد .در مطالعه

در این مطالعه بین سالمت معنوی و جنسیت رابطه معنادار

خزایی و همکاران نیز مشاهده شد ،میزان ارزشهای

وجود داشت به طوری که میانگین نمره سالمت معنوی در

مذهبی با افزایش سن کاهش پیدا کرد( .)19همچنین موافق

نتایج

نتیجه لیپمن ( )Lippmanو همکاران بود که در جوانان

همسو با مطالعه رئیسی بر روی دانشجویان رشته

آمریکایی انجام شد و دریافتند که میزان معنویت در

پرستاری و مامایی ،که نشان داد میانگین نمره هوش

دانشجویان جدید الورود بیشتر است( .)20ولی در مطالعه

معنوی دختران بیشتر از پسران است(.)14

طبیبی و همکاران که بر روی دانشجویان دانشگاه علوم

درمطالعه ده شیری و همکاران نیز در سال  2008بر روی

پزشکی قم انجام شد ،بین گروههای مختلف سنی نمره

 021دانشجو دانشگاه تهران ،نمرههای بهزیستی معنوی

سالمت معنوی تفاوت معنادار نداشت(.)21

دختران به طور معناداری بیشتر از پسران به دست

نتایج تحقیقات انجام شده توسط استوك ( )Stokeنشان

آمد(.)10

میدهد که رشد معنویت بیشتر تحت تأثیر تغییرات در

در مطالعه ویلگس ورث ( )Wigglesworthنیز زنان نمره

زمینههای شخصی و اجتماعی قرار دارد تا سن زمانی فرد،

هوش معنوی باالتری داشتند( .)16نمره باالتر زنان در

هرچند که این دو عامل با یکدیگر مرتبط هستند .زیرا با

معنویت ممکن است به دلیل پذیرش بهتر ،نقشهای مورد

افزایش سن شانس داشتن تجارب بحرانی بیشتر میشود

انتظار مثالً به عنوان مادر ،تجارب زندگی و روشهای

و این گونه تجارب نقش مهمی در ساختن معنا و هدف

مقابلهای آنان باشد .همچنین صفات و رفتارهای اجتماعی

زندگی دارند( .)22به نظر میرسد علل مطرح شده در

که به زنان نسبت داده میشود مانند :وابستگی و مطیع

مطالعات قبلی مانند زمینههای شخصی ،اجتماعی و تجارب

دختران

بیشتر

از
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0/694

0/092

0/707

0/332

0/337

0/248

خاطره برنا و همکاران

ارتباط بین سالمت معنوی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

همین راستا با توجه به اهمیت مسأله علل این نتایج قابل

دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام

بررسی است.

شده بود ،رابطه معنادار بین نمره معدل با مذهب بیرونی

درمطالعه حاضر سالمت معنوی دانشجویان با تحصیالت

گزارش نشد( .)20در مطالعه تقوی نیا و همکاران ،که

پدر رابطه معنادار داشت ولی در مطالعه طبیبی رابطه

میتوان گفت نتایج همسو با مطالعه حاضر داشته است،

معناداری در این خصوص یافت نشد( .)21بر اساس نتیجه

ارتباطی بین باورهای دینی (بر اساس پرسشنامه گالك و

به دست آمده در مطالعه حاضر این رابطه میتواند مطرح

استارك  )Glock and Starkدانشجویان دانشگاه علوم

کننده نقش والدین و تأثیر آنها در سالمت معنوی و

پزشکی تهران و عملکرد تحصیلی آنها گزارش نکرد .در

عملکرد تحصیلی واجتماعی فرزندان باشد که نیاز به

این مطالعه ،پیشرفت تحصیلی دانشجویان با میانگین معدل

بررسی بیشتر دارد.

آنان در دو ترم ابتدایی تحصیل سنجیده شد( .)26این نتیجه

در مطالعه حاضر دانشجویان خوابگاهی وضعیت سالمت

در حالی است که با نتایج تحقیقات طبیبی و رئیسی که

مذهبی بهتری داشتند .این در حالی است که در مطالعه

اظهار داشتهاند معنویت با معدل رابطه مثبت معنادار دارد،

حیدرزادگان بین سالمت معنوی دانشجویان بومی و غیر

مخالف است(14و.)21

بومی تفاوت معناداری وجود نداشت( .)23در مطالعه

نتایج برخی مطالعات خارجی دیگر ،نظیر همیلتون

مسعودی اصل و همکاران مشاهده شد اختالل روانی در

( )Hamiltonو مارکوس ( )Henning Marcusهیچ گونه

بین دانشجویان باالست که نمونههای مورد مطالعه اکثراً

ارتباطی بین اعتقادات دینی و عملکرد تحصیلی گزارش

خوابگاهی بودند که به علت دوری از خانواده و والدین

نکردند .تفاوت در نتایج مطالعات ،احتماال به دلیل اختالف

معموال نسبت به دانشجویان بومی با مشکالت بیشتری

فرهنگ محسوس بین ملل مختلف است(27و.)10

روبه رو هستند( .)13در مطالعه رودباری دانشجویان

در مطالعه کَنون( ،)Cannonمعدل افراد با نمرات مذهب

بومی و غیر خوابگاهی معدل بهتری داشتند(.)24

درونی همبستگی مثبت داشت ،اما مذهب بیرونی که در

در واقع دانشجویان در طی دوره تحصیل با مشکالت و

واقع همان مناسک مختص هر مذهب است ،رابطه منفی با

تجارب متعددی روبه رو هستند .به خصوص دانشجویان

میزان معدل داشت و این میتواند نشانگر عدم فعلیت یافتن

غیر بومی به علت دوری از خانواده ،والدین و رفت و آمد

باورهای اعتقادی باشد(.)9

و مشکالت سکونت خوابگاه با مشکالت عدیدهای روبه رو

به طور کلی دلیل تناقض در نتایج مطالعات مختلف میتواند

هستند که میتواند بر وضعیت تحصیلی و سالمت معنوی

تفاوت در ابزار سنجش باورهای مذهبی و معدل و همچنین

آنان مؤثر باشد.

تفاوتهای فرهنگی در جوامع مورد مطالعه باشد.

در مطالعه حاضر باال بودن نمره سالمت مذهبی در

در واقع معدل اگرچه میتواند شاخصی از وضعیت

دانشجویان ساکن خوابگاه شاید به دلیل مشکالت عدیده

تحصیلی فرد باشد ولی به تنهایی شاخص کاملی نیست.

این دانشجویان و به دنبال احساس نیاز ایجاد شده در آنان

زیرا نمره کسب شده در آزمون به عوامل مختلفی مانند

و همچنین فراهم بودن زمینههای مذهبی و مناسکی در

وضعیت فرد در زمان آزمون و شرایط آزمون مانند میزان

محیط دانشگاه و خوابگاه و جذب دانشجویان غیر بومی به

سختی و استاندارد بودن و حتی نوع آزمون بستگی دارد.

این امکانات باشد.

در مطالعه حاضر جهت بررسی پیشرفت تحصیلی عالوه

در این مطالعه رابطه معناداری بین معدل و سالمت معنوی

بر معدل از پرسشنامه خود تنظیمی در یادگیری که در واقع
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فردی میتواند در یافتههای این مطالعه نیز موثر باشد .در

وجود نداشت .در مطالعه اقوامی و همکاران نیز که بر روی

ارتباط بین سالمت معنوی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

خاطره برنا و همکاران

چهار مهارت مدیریت زمان ،تمرکز ،خودآزمایی و راهنمای

که در بسیاری از مطالعات تنها به معدل جهت سنجش این

مطالعه را مورد سنجش قرار میدهد ،استفاده شد .نتایج

مهم ،بسنده کردهاند.

مطالعه رابطه مثبت معنادار بین نمره سالمت معنوی با
کل سالمت معنوی باالتری داشتند ،دارای نمرات باالتر در

در مطالعه حاضر وضعیت سالمت معنوی بیشتر

حیطه تمرکز و مدیریت زمان بودند.

دانشجویان در حد متوسط بود و نمره کل سالمت معنوی

در توضیح اثربخشی آموزشها و باورهای معنوی بر

با نمره کل خود تنظیمی در یادگیری رابطه مثبت معنادار

اضطراب میتوان گفت که بسیاری از مداخالت و

داشت؛ لذا گنجاندن سالمت معنوی در برنامهریزیهای

عملکردهای معنوی مانند ذکر گفتن ،روشی برای آرامش و

آموزشی و فرهنگی به خصوص در حیطه عملی ،با توجه

تغییر وضعیت روانی افراد هستند .بنابراین میتوان آنها

به مشاغل حساس و پر استرس گروه علوم پزشکی توصیه

را از جمله راههایی برای مقابله با استرس و اضطراب

میگردد .با توجه به ارتباط سالمت معنوی با عوامل

شناخت که بر فرایندهای روانشناختی و جسمانی تأثیرگذار

جمعیتشناختی،

موازات

هستند و افکار آشفته فرد را کنترل کرده و موجب آرمش

برنامهریزیهای آموزشی و علمی با توجه به نیاز

او میشوند( 28تا.)30

گروههای مختلف سنی و جنسی توجه ویژه به تقویت

یکی از عوامل مهم در عملکرد تحصیلی ،مدیریت زمان

سالمت معنوی دانشجویان در حیطه تئوری و عملی انجام

است(31و )32و از طرفی دین داری و معنویت گرایی با

شود .با توجه به نقش والدین در عملکرد تحصیلی و ارتباط

نوعی ممارست در مبانی و بلکه مهارتهای مدیریت زمان

تحصیالت پدر با سالمت معنوی به نظر میرسد انجام

همراه است و سطوح باالتر معنویتگرایی با توانمندی

برنامهریزیهای الزم جهت دخالت دادن بیشتر والدین در

بیشتر در مدیریت زمان مالزمت دارد( ،)33که یافتههای

امور تحصیلی و فرهنگی فرزندان در جهت ارتقا وضعیت

مطالعه حاضر نیز تأیید کننده همین مسأله است.

تحصیلی دانشجویان کمک کننده باشد.

پیشنهاد

میشود

به

از مهمترین محدودیتهای مطالعه حاضر عدم ورود
دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی (کارشناسی ارشد و

قدرداني

دکترای تخصصی) به مطالعه است که قابلیت تعمیم نتایج

این مقاله اقتباس از بخشی از پایاننامه نویسنده اول در

را کاهش میدهد .از جمله نقاط قوت این مطالعه میتوان به

مقطع دکترای حرفهای رشته پزشکی است که با کد اخالق

استفاده از پرسشنامه خودتنظیمی در یادگیری جهت

 .IR.BPUMS.REC1396/137در شورای پژوهشی

بررسی پیشرفت تحصیلی عالوه بر معدل اشاره نمود.

معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

پرسشنامه خود تنظیمی در یادگیری در واقع چهار مهارت

مصوب گردیده است .بدین وسیله از همکاری معاونت

مدیریت زمان ،تمرکز ،خودآزمایی و راهنمای مطالعه را

محترم آموزشی ،مسؤولین واحدهای آموزش دانشکدهها

مورد سنجش قرار میدهد که ارزیابی دقیقتری نسبت به

و کلیه دانشجویان عزیز کمال تشکر و قدردانی را داریم.

وضعیت تحصیلی دانشجو ارائه میدهد .این در حالی است
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Abstract
Introduction: Spiritual health is one of the four dimensions of health and it is a way to deal with stress during
education. Considering the effect of cultural and geographical factors on both the spiritual health and
educational achievement study was done to investigate the relationship between spiritual health and academic
achievement of students of Bushehr University of Medical Sciences in the academic year 2018.
Methods: This study is a descriptive-analytical and cross Population was 2100 students of Bushehr University
of Medical Sciences and the sample size was 330 and they were selected from the fields of medicine, dentistry,
paramedical, nursing and health by simple random method.
For collection of data, a form of information including demographic variables was used. A self-regulatory in
learning and spiritual well-being scale (SWBS) questionnaire was employed. Kruskal-Wallis and MannWhitney tests were used to analyze the data.
Results: The mean spirituality well-being score was 81.27 ± 17.43, of 120 which 82.4% of the subjects had a
moderate score (41-99). Spiritual health and age (P=./0001), academic years (P=./005) gender (P=./0001),
place of residence (P=./008) and father's education(P=./012) were among the significant relationships. The
mean self-regulation score for learning was 94.91 ± 13.61. There was also a positive and significant
correlation between spiritual health and self-regulation in learning (r=./22 , p=./001)
Conclusion: Considering the role of spiritual health in positivism, creating relaxation and helping to improve
individual performance, it seems that spiritual health needs to be introduced in educational and cultural
planning, especially in the field of practice.
Keywords: Spiritual Health, Academic Achievement, Student, Medical Sciences.
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