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مقاله پژوهشی
چكيده

زمینه و هدف :نورزگرایی به عنوان یکی از عوامل مستعد کننده ی افررا نسر ب بره افسرر گی ر نررر گرفتره مردهک امرم مکرمن ایر
آس بپذیری به خوبی منمخته نشده اسب .هدف از پژوهش حمضر بررسی نقش واسطهای نمگویی ه جمنی ر رابطهی ب نرورزگرایی و
نشمنههمی افسر گی ر جمع ب انشجویمن بو .
مواد و روشها :پژوهش حمضر از نوع توص فی -هم ستگی بو  .جممعهی پژوهش مممل کل هی انشجویمن انشگمه تهران که ر سرم
تحص لی  19-19مشغو به تحص ل هستندک بو  .از ای م من  29ختر و  27پسر بم استفم ه از روش نمونهگ ری ر سترس به عنوان نمونه
انتخمب مدند .پس از جلب مشمرکب آزمو نیهرم از مررکبکننردگمن ر پ ژوهش خواسرته مردکه زیرمق رمس نرورزگرایی فرر کوترمه
پرسشنممهی پنج عمملی مخص ب ()NEO-FFIک مق مس نمگویی ه جمنی تورنتو )TAS-20( 92-و سر مههی افسرر گی بر ( )BDIرا
تکم ل کنند .ا ههم بم استفم ه از روش تحل ل مس ر و نر اف ارهمی  SPSS 18و  LISREL 8.5مور تج یه و تحل ل قرار گرفتند.
یافتهها :یمفتههمی به سب آمده نشمن ا که از ب مؤلفههمی نمگویی ه جمنیک مواری ر توص ف ه جمنهم (اثرمستق م= 2/02ک اثر
غ رمستق م=  2/91و  )P <2/20و مواری ر منمسمیی ه جمنهم (اثر مستق م= 2/72ک اثر غ رمستق م =  2/79و  ) P <2/20واسطهی
رابطهی ب نورزگرایی و نشمنههمی افسر گی هستند.
نتیجهگیری :بر اسمس یمفتههمی به سب آمده میتوان نت جه گرفب که نورزگرایی از طریق تأث ر بر توانمندیهمی افرا ر زم نهی
پر ازش و تنر م اطالعمت ه جمنی بر نشمنههمی افسر گی تأث ر میگذار  .نتمیج به سب آمده میتواند ر تدوی برنممههمی آموزمی و
رممنی جهب مدیریب ه جمنهم و کمهش نشمنههمی افسر گی مؤثر و مف د بممد.
واژههای كلیدی :نورزگراییک نمگویی ه جمنیک نشمنههمی افسر گی
ارجاع :هقمنی سپ دهک رستمی رضمک زارعی جم لهک پورخمقمن فمطمه .نقش واسطههای نطاگوی
افسردگ

هیجطان

در راههطهی هطی نطورزگرای

و ننطانههطای

در جمعیت داننجویان .مجله تحق قمت علو رفتمری 9717؛ 722-790 :)7(99
پذیرش مقمله9717/22/90 :

ریمفب مقمله9719/29/92 :
.9

انشجوی کمرمنمسی ارمدک گروه روانمنمسی بمل نیک انشگمه تهرانک تهرانک ایران (نویسنده مسؤو )

.9

انش مرک گروه روانمنمسی بمل نیک انشگمه تهرانک تهرانک ایران.

.7

انشجوی کترای روانمنمسی سالمبک گروه روانمنمسیک انشگمه تهرانک ایران.

.1

انشجوی کمرمنمسی ارمد روانسنجیک گروه سنجش و اندازهگ ری (روانسنجی)ک انشگمه عالمه ط مط مییک تهرانک ایران

مقدمه
یکی از شایعترین اختالالت روانپزشکی تأثیرگذار بر
دانشجویان افسردگی است ( .)1پژوهشهای مختلف نرخهای
متفاوتی را برای شیوع افسردگی گزارش کردهاند ( ، )2-5اما
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Email: s_dehghani_20@yahoo.com

متوسط شیوع آن در جمعیت دانشجویان 03/6 ،درصد بیان
شده است ( .)6دانشجویان افسرده نسبت به همتایان خود
عملکرد تحصیلی ،اجتماعی ،بین فردی و شغلی پایینتری ()7
دارند ،رفتارهای ناسازگارانه مانند فعالیتهای جنسی پرخطر،
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هیجان  ،نورزگرای

و افسردگ

سوءمصرف الکل ( )8-9و افکار خودکشی ( )4در بین آنها
بیشتر دیده میشود و تمام این موارد میتواند مشکالت جدی
را برای آنها ایجاد کند .با وجود این عوامل و بر خالف
شواهدی که نشاندهندهی افزایش افسردگی در میان
دانشجویان است ،این حوزه توجه نسبتا کمی را دریافت کرده
است ( .)13بنابراین بررسی عوامل سهیم در این اختالل در
جمعیت دانشجویان نیازمند پژوهشهای بیشتری است .به
طور کلی ،عوامل شخصیتی نقش مهمی در آسیبپذیری افراد
نسبت به انواع مختلف اختالالت روانشناختی از جمله
افسردگی دارند ( .)11نورزگرایی به عنوان مربوطترین صفت
شخصیتی برای مستعد کردن افراد به اختالالت روانشناختی،
به ویژه افسردگی و اضطراب در نظر گرفته شده است ( .)12از
منظر رویکردهای مختلف مانند مدل پنج عاملی ( ،)10مدل
زیستی ( )14و مدل سلسله مراتبی یکپارچه ( ،)15نورزگرایی
یک صفت شخصیتی است که منعکسکنندهی تمایل و
آمادگی کلی فرد برای تجربهی حالت هیجانی منفی است.
براساس رویکرد زیستی ،افراد دارای نورزگرایی سیستم
لیمیبیک حساستری دارند و همین امر باعث واکنش شدیدتر
به استرس و محرکهای بیزاریآور و در نتیجه تجربهی
بیشتر حالتهای هیجانی منفی میشود ( .)14مطابق با نظر
 Costaو  )16( McCreaنورزگرایی آمادگی مزاجی فرد
برای تجربهی ناراحتیهای روانشناختی است که پیشبینی
کنندهی واکنش بیشتر و شدیدتر نسبت به رویدادهای منفی
است و به صورت اضطراب ،افسردگی ،خشم و دیگر حاالت
عاطفی منفی ظاهر میشود .در پژوهشهای مختلف
نورزگرایی به عنوان یکی از قویترین پیشبینی کنندههای
شخصیتی نشانههای افسردگی در میان دانشجویان در نظر
گرفته شده است ( .)17-19مطالعات نشان داده است که
سطوح باالی پیشمرضی نورزگرایی پبشبینی کنندهی شروع
نشانههای افسردگی است ( Roberts .)23-21و Kendler
( )22نیز دریافتهاند که عوامل ژنتیکی نورزگرایی تبیین
کنندهی نیمی از واریانس عوامل ژنتیکی افسردگی تک قطبی
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است و این امر میتواند نشاندهنده این باشد که نورزگرایی
یک آسیبپذیری ژنتیکی زیربنایی برای افسردگی است.
با وجود اهمیت نورزگرایی در پیشبینی افسردگی ،عوامل
واسطهای -یعنی متغیرها و عواملی که نورزگرایی از طریق
آنها اثر خود را بر افسردگی اعمال میکند -نیز نقش مهمی
در این رابطه دارند .تحقیقات مختلف نشان داده است که
رابطهی بین نورزگرایی و افسردگی میتواند توسط عوامل
مختلفی واسطهگری شود .عواملی چون همدلی ( ،)11واکنش
پذیری شناختی (- )Cognitive Reactivityتمایل به
تفکر منفی که از طریق تغییر در خلق ایجاد میشود،)20( -
نشخوار و نگرانی ( ،)12 ،19استرس روزمره ( ،)18بهشیاری
(- )Mindfulnessکه به صورت توانایی برای حفظ آگاهی
در لحظه تعریف شده است )24( -رابطهی بین نورزگرایی و
افسردگی را به صورت جزیی یا کامل توضیح میدهند .با این
وجود ،آنچه که به خوبی فهمیده نشده نقش عوامل هیجانی
در این رابطه است .یکی از ویژگیهای هیجانمحور که
ممکن است توضیح دهندهی رابطهی بین نورزگرایی و
افسردگی باشد ،ناگویی هیجانی است .ناگویی هیجانی نقص
در بعد شناختی -تجربهای نظام پاسخدهی هیجانی است و با
سه خصیصهی اصلی مشخص میشود )1 .دشواری در
شناسایی هیجانها و تمایز قایل شدن بین هیجانها و
احساسهای بدنی )2 .دشواری در توصیف کردن هیجانها یا
ارتباط دادن هیجانها به دیگران )0 .تفکر عینی و جهتمند
به سمت بیرون ( .)25برخی از پژوهشگران پیشنهاد کردهاند
که ناگویی هیجانی یک صفت شخصیتی است که افراد را
مستعد رنج بردن از اختالالت روانی مختلف از جمله
اختالالت اضطرابی بهخصوص پانیک ( ،)26سوءمصرف مواد
( ،)27اختالالت شخصیت ( ، )28اختالالت خوردن و اختالل
استرس پس ضربهای ( )29میکند .در مقابل ،برخی دیگر
معتقد هستند که ناگویی هیجانی نوعی واکنش است که
عواطف دردناک را در بیماران روانپزشکی و بیماریهای
جسمی کاهش میدهد ( .)03بسیاری از پژوهشها رابطهی
مثبت بین ناگویی هیجانی و افسردگی را در جمعیتهای
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سپیده دهقان

مختلف گزارش کردهاند ( ، )01-00اما در پژوهش  Bachو
همکاران ( )04بین ناگویی هیجانی ونشانههای افسردگی
رابطهای یافت نشد .از سوی دیگر ،نتایج پژوهشهای مختلف
حاکی از وجود رابطهی مثبت بین ناگویی هیجانی و نورزگرایی
است ( Taylor .)05-07و همکاران ( )25بیان کردهاند که
نورزگرایی و ناگویی هیجانی هر دو با فعالیت باالی سیستم
عصبی خودکار همراه هستند و این امر نشاندهندهی رابطهی
میان این دو متغیر است .در پژوهشی که توسط  Leeو
 )08( Guajardoانجام شد به بررسی نقش واسطهای شدت
عاطفه و ناگویی هیجانی در رابطهی بین نورزگرایی و
نشانههای افسردگی در دانشآموزان کالج پرداختند .نتایج
آنها نشان داد که ناگویی هیجانی و شدت عاطفه در رابطهی
نورزگرایی و نشانههای افسردگی به عنوان واسطه عمل
میکند و از بین سه مؤلفهی ناگویی هیجانی ،دشواری در
شناسایی هیجانها به طور خاص با نورزگرایی و افسردگی
رابطه دارد .در مجموع ادبیات به صورت نظری و تجربی
رابطهی ناگویی هیجانی را با نورزگرایی و افسردگی نشان داده
است ،اما آنچه که به خوبی مورد پژوهش قرار نگرفته،
مطالعهی نقش واسطهای ناگویی هیجانی در رابطهی
نورزگرایی و افسردگی در یک مدل جامع است .همچنین
پژوهشی که به بررسی رابطهی این سه متغیر در نمونههای
ایرانی و جمعیت دانشگاهی -که جمعیت تأثیرگذار بر جامعه
هستند -پرداخته باشد نیز تاکنون انجام نگرفته است .با توجه
به آنچه گفته شد هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش
واسطهای ناگویی هیجانی و مؤلفههای آن در رابطهی بین
نورزگرایی و نشانههای افسردگی و به دست آوردن مدلی
جدیدتر برای تبیین افسردگی در جمعیت دانشجویان ایرانی
است .بدین ترتیب فرضیههای پژوهش شامل موارد زیر است.
 )1بین نورزگرایی و ناگویی هیجانی رابطهی مثبت وجود دارد.
 )2بین ناگویی هیجانی و نشانههای افسرگی رابطهی مثبت
وجود دارد )0 .بین نورزگرایی و نشانههای افسردگی رابطهی
مثبت وجود دارد )4 .ناگویی هیجانی واسطهی رابطهی بین
نورزگرایی و نشانههای افسردگی است.
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و همکاران

مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعهی
پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه تهران که در سال
تحصیلی  91-92مشغول به تحصیل هستند ،بود .از این میان
 153دانشجو ( 72دختر و  78پسر) بر اساس جدول کوهن و
با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند.
مالکهای ورود و خروج عبارت هستند از :سن  18تا 05
سال ،عدم وجود سوء مصرف و وابستگی به مواد ، ،عدم ابتال
به اختالالت حاد روانی و تمایل بیمار برای شرکت در پژوهش
و تکمیل پرسشنامهها .میانگین سنی شرکتکنندگان در
پژوهش 24 ،و انحراف استاندارد آن  0/8بود .پس از جلب
مشارکت آزمودنیها ،سیاههی افسردگی ،)BDI( Beck
مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو )TAS-20( 23-فرم کوتاه
پرسشنامهی پنج عاملی شخصیت ( )NEO-FFIدر مورد
داوطلبان به صورت فردی اجرا شد .به منظور کنترل اثر ترتیب
و خستگی ،مقیاسها به تناسب با ترتیبهای متفاوت ارایه
شدند .دادهها با استفاده از روش تحلیل مسیر و
نرمافزارهای  SPSS 18و  LISREL 8.5مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند.
ابزارهای پژوهش
مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو :)TAS-20( 23-مقیاس
ناگویی هیجانی تورنتو ( )09یک پرسشنامهی 23سؤالی است
و سه زیرمقیاس دشواری در شناسایی هیجانها ،دشواری در
توصیف هیجانها و تفکر عینی را در یک طیف لیکرت از
نمرهی ( 1کامال مخالف) تا نمرهی ( 5کامال موافق)
میسنجد .یک نمرهی کل نیز از جمع نمرههای سه
زیرمقیاس برای ناگویی هیجانی کلی محاسبه میشود.
ویژگیهای روانسنجی این مقیاس در پژوهشهای مختلف
بررسی و تأیید شده است ( .)43-41در نسخهی فارسی این
مقیاس ( Cronbach's alpha )42برای ناگویی هیجانی
کل و سه زیرمقیاس دشواری در شناسایی هیجانها ،دشواری
در توصیف هیجانها و تفکر عینی به ترتیب ،3/82 ،3/85
 3/75و  3/72گزارش شد .پایایی بازآزمایی مقیاس ناگویی
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هیجانی تورنتو 23-در یک نمونهی  67نفری در دو نوبت با
فاصلهی چهار هفته از  3/83تا  3/87برای ناگویی هیجانی
کل و سه زیرمقیاس تأیید شد .روایی همزمان این مقیاس
برحسب همبستگی بین زیرمقیاسهای آن و مقیاسهای
هوش هیجانی ،بهزیستی روانشناختی و درماندگی
روانشناختی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت.
سیاههی افسردگی  :)BDI( Beckاین سیاهه شامل 21
گروه جمله است که به صورت یک طیف لیکرت چهار
گزینهای درجهبندی میشود .از  21ماده 2 ،ماده به خلق11 ،
ماده به مشکالت شناختی 2 ،ماده به رفتارهای آشکار 5 ،ماده
به عالیم بدنی و  1ماده به روابط بینفردی اشاره دارد .نمرهی
هر ماده بین صفر تا  0و مجموع نمرات سیاهه بین صفر تا 60
قرار میگیرد Beck .و همکاران ( )40همسانی درونی این
مقیاس را بین  3/70تا  3/92گزارش کردهاند .در ایران نیز
فتی ( )44در یک نمونهی  94نفریCronbach's alpha ،
را  3/91و پایایی بازآزمایی را در طی یک هفته  3/96گزارش
کرده است.
فرم کوتاه پرسشنامهی پنج عاملی شخصیت (:)NEO-FFI
این پرسشنامه از  63ماده تشکیل شده است و روی یک
طیف لیکرت پنج درجهای (ازکامال مخالفم تا کامال موافقم)
درجهبندی میشود .هر دوازده مادهی آن یکی از پنج عامل
بزرگ شخصیت (نورزگرایی ،برونگرایی ،وظیفهشناسی،
تجربهپذیری و همسازی) را اندازه میگیرد .در پژوهشی که
توسط  )45( Eksiانجام شد  Cronbach's alphaرا برای
نورزگرایی  ،3/79برونگرایی  ،3/79تجربهپذیری ،3/64
همسازی  3/55و وظیفهشناسی  3/80بهدست آورد .در ایران
نیز گروسی فرشی ( Cronbach's alpha )46را برای
عاملهای نورزگرایی ،برونگرایی ،تجربهپذیری ،همسازی و
وظیفهشناسی به ترتیب  3/59 ،3/42 ،3/72 ،3/85و 3/75
گزارش کرده است.

معطوف به روابط سادهی بین متغیرها بر اساس ضرایب
همبستگی پیرسون بررسی شد و نتایج آن در جدول  2ارایه
شده است .همانگونه که در جدول  2مشخص است ،بین
همهی متغیرهای پژوهش رابطهی مثبت معنیدار وجود دارد.
همبستگیها و روابط پیچیدهتر در قسمت آزمون مدل بررسی
خواهد شدآزمون فرضی مدل:هدف اصلی پژوهش دستیابی به
فهم روشنی از چگونگی تأثیر نوروزگرایی بر نشانههای
افسردگی به واسطهی زیرمقیاسهای ناگویی هیجانی بود.
تحلیل مسیری که به این منظور طراحی شده است نشان
خواهد داد که آیا اصلیترین فرضیهی این پژوهش -برازش
مدل با دادههای به دست آمده از نمونهی مورد مطالعه -تأیید
خواهد شد؟ اگرچه روابط سادهی بین متغیرها برخی از نکات
را برای ماآشکار کرد ،اما روابط پیچیده و چندگانهی بین
متغیرها از طریق تحلیل مسیر مشخص میشود .نتایج تحلیل
مسیر بر پایهی ماتریس همبستگی بین متغیرها نشان داد که
مدل همانگونه که در شکل  1نشان داده شده است برازش
نسبتا خوبی با دادهها دارد .ارزشهای شاخص برازش در
جدول  0ارایه شده است .همانگونه که در جدول  4دیده
میشود تمام مسیرهای نشان داده شده ،به غیر از مسیر
مستقیم بین تفکر عینی و نشانههای افسردگی (که با
همبستگی بین دو متغیر ناهمخوان است) ،مثبت و معنیدار
هستند و با ضرایب همبستگی که در جدول  2نشان داده شده
است همخوان هستند .مسیر مستقیم بین نوروزگرایی و
نشانههای افسردگی نیز معنیدار و مثبت است .اثر غیر
مستقیم نوروزگرایی بر نشانههای افسردگی به واسطهی
ناگویی هیجانی معنیدار است که نشان میدهد از سه
مؤلفهی ناگویی هیجانی ،دو مؤلفهی دشواری در شناسایی
هیجانها و دشواری در توصیف هیجانها واسطهی جزیی
رابطهی بین نوروزگرایی و نشانههای افسردگی است.

یافتهها
یافتههای توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار برای
متغیرهای پژوهش در جدول  1خالصه شده است .فرضیههای
320
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جدول  .2دادههای توصیف
متغیرهای پژوهش

مرهوط هه متغیرهای پژوهش
میانگی

نورزگرایی

92/79

2/92

مواری ر منمسمیی ه جمنهم

92/97

0/17

مواری ر توص ف ه جمنهم

99/00

1/19

تفکر ع نی

91/92

1/92

نمگویی ه جمنی کل

17/10

99/20

نشمنههمی افسر گی

99/27

7/29

جدول .1میانگی  ،انحراف معیار و همبستگ
متغیرهای پژوهش
نوروزگرایی
مواری ر منمسمیی

نوروزگرای

انحراف معیار

دشواری در شناسای
هیجانها

هی متغیرهای پژوهش

دشواری در توصیف
هیجانها

تفکر
عین

ناگوی
هیجان

ننانههای
كل

9
*2/11

9

*2/19

*2/00

9

تفکر ع نی

*2/92

*2/92

**2/90

9

نمگویی ه جمنی کل

*2/09

*2/70

*2/27

*2/09

9

نشمنههمی افسر گی

*2/02

*2/00

*2/12

*2/91

*2/00

ه جمنهم
مواری ر توص ف
ه جمنهم

افسردگ

9
** p < 2/20
* p < 2/29

مواری ر
منمسمیی ه جمنهم

2/10
نشمنههمی
افسر گی

2/27

2/79
مواری ر توص ف

2/09

ه جمنهم

نورزگرایی

2/19

-2/91
تفکر ع نی

شکل .2ضرایب مسیر (هارهای عامل ) استاندارد شده اثرات مستقیم متغیرهای مدل
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بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای ناگویی
هیجانی در رابطهی بین نورزگرایی و نشانههای افسردگی در
جمعیت دانشجویان بود .نتایج به دست آمده نشان داد که
نورزگرایی با نشانههای افسردگی رابطهی مثبت دارد و این
امر مطابق با یافتههای  Chioquetaو ،)17( Stiles
 Hutchinsonو  Roelofs ،)18( Williamsو همکاران
( )19و  Murisو همکاران ( )12است .همچنین نورزگرایی با
ناگویی هیجانی نیز به صورت مثبت رابطه دارد .این یافته نیز
با نتایج پژوهشهای یکتا و همکاران ( Wise ،)05و Mann
( )06و  Luminetو همکاران ( )07همسو است که رابطهی
ناگویی هیجانی و نورزگرایی را نشان دادهاند .عالوه بر این
بین ناگویی هیجانی و نشانههای افسردگی رابطهی مثبت
وجود دارد و این امر نیز مطابق با نتایج مطالعات
 Honkalampiaو همکاران( Deno ،)01و همکاران ()02
و  Saariahoو همکاران ( )00است که رابطهی مثبت این
دو متغیر را در جمعیتهای مختلف نشان دادهاند ،اما با نتایج
پژوهش  Bachو همکاران ( )04ناهمسو است که بیان
کردهاند بین ناگویی هیجانی و اختالالت افسردگی و اضطرابی
رابطهی معنیدار وجود ندارد و این ناهمسویی میتواند ناشی
از تفاوت در نمونه و ابزارهای مورد استفاده باشد .درواقع
پژوهش Bachو همکاران ( )04بر روی یک نمونهی کوچک
( )n =46از بیماران روانپزشکی با اختالالت همبود مختلف
انجام شده و ابزار مورد استفادهی آنها برای سنجش ناگویی
هیجانی نیز ( )TAS-26بوده است .نتایج تحلیل مسیر نشان
داد که ناگویی هیجانی واسطهی جزیی رابطهی بین
نورزگرایی و نشانههای افسردگی است که از سه مؤلفهی آن
دشواری در شناسایی هیجانها و دشواری در توصیف
هیجانها در تمایل افراد نورزگرا برای تجربهی نشانههای
افسردگی نقش واسطهای دارند ،اما مؤلفهی تفکر عینی به
عنوان عامل واسطهای عمل نمیکند و این یافتهها همسو با
بخشی از نتایج  Leeو  )08( Guajardoاست .همسو با
پژوهش حاضر ،پژوهشهای قبلی نیز نشان دادهاند که اگرچه
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دشواری در شناسایی هیجانها و دشواری در توصیف
هیجانها با نشانههای افسردگی ارتباط دارد اما دشواری در
شناسایی هیجانها سازهی قویتری است ( .)47-48همچنین
تفکر عینی نسبتا مستقل از افسردگی و حتی نورزگرایی است
( )48و این امر در پژوهش  Saarijarviaو همکاران ()49
نیز تأیید شده است که نشان دادند بعد از یک سال ،با کاهش
نشانههای افسردگی ،دشواری در شناسایی هیجانها و
دشواری در توصیف هیجانها کاهش پیدا کرد ،اما تفکر عینی
تغییری نکرد .این یافتهها بیانگر لزوم توجه به ناگویی هیجانی
به عنوان یک سازهی چندگانه است (.)53
در تببین یافتههای به دست آمده میتوان چنین گفت که
در حقیقت ،دورههای پراسترس تغییر مانند دانشگاه ،فرد را با
چالشهای هیجانی مختلفی روبهرو میکند .در طول دانشگاه،
دانشجویان باید حس هویت بزرگسال را تحول دهند ،روابط
بین فردی ایجاد کنند و با تقاضاهای تحصیلی سازگار شوند،
همهی اینها میتواند تجربهی دانشگاه را مانند یک قطار
هیجانی کند ( .)08در این میان افرادی که از نظر شخصیتی
نورزگرایی باالتری دارند در معرض خطر بیشتری برای
تجربهی افسردگی هستند .یافتههای پژوهش حاضر نشان
میدهد که برخی از دانشجویان نورزگرا که دارای ناگویی
هیجانی هستند و به طور خاص در شناسایی و توصیف
هیجانهایشان مشکل دارند ،تمایل به افسرده شدن و
تجربهی نشانههای افسردگی دارند .میتوان علت این امر را
در این موضوع دانست که نورزگرایی از طریق تحمیل
درماندگی روانشناختی بر فرد فرایند شناسایی و توصیف
هیجانها را تحت تأثیر قرار میدهد و عالوه بر ایجاد اختالل
در سیستم پردازش شناختی ،تنظیم و مدیریت هیجانها را نیز
مختل میکند ( .)51این امر ،در زندگی دانشجویی که افراد با
چالشهای هیجانی مختلف روبهرو میشوند ،خود را بیشتر
نشان میدهد ( .)52بدین ترتیب افرادی که دارای نورزگرایی
هستند ،به دنبال این صفت شخصیتی دشواریهای بیشتری
در شناسایی و توصیف هیجانهای خود -که مؤلفههای
ناگویی هیجانی هستند -خواهند داشت و با توجه به این که
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افراد دارای ناگویی هیجانی تجهیزات روانشناختی ضعیفتری
برای مقابله با شرایط منفی دارند ،وجود ناگویی هیجانی افراد
را به سمت تجربهی نشانههای جسمانی و روانشناختی از
جمله افسردگی میبرد ( .)28از لحاظ نظری نیز می توان
گفت که عالوه بر فقدان لذت و خلق پایین ،سرکوب عواطف
و توانایی کم برای بیان عواطف به صورت کالمی برای
دیگران ،از مشخصههای افسردگی هستند که میتوان آن را
به وجود ناگویی هیجانی در افراد افسرده نسبت داد .در واقع
درک آنچه که احساس میکنیم ،قرار دادن آن در شکل
کلمات و توصیف و نشان دادن آن به دیگران برای سالمتی و
سازگاری ضروری است ،چرا که هیجانها یکی از جنبههای
اساسی تکاملی عملکرد انسان هستند و دانش صحیح در مورد
تجارب درونی ،عاملی ضروری برای زندگی اجتماعی
رضایتبخش و مقابله با عوامل استرسزا است ( .)28از جمله
کاربردهای نظری یافتههای پژوهش حاضر ،فراهمسازی
اندیشهها و فرضهای جدید در مورد تعیینکنندههای
افسردگی است .این تعیینکنندهها نه تنها باعث غنیسازی
مدلهای نظری افسردگی میشوند ،بلکه رابطهی نظریههای
مربوط به ابعاد شخصیتی و ناگویی هیجانی ،را نیز تقویت
میکنند .در سطح کاربردهای عملی ،یافتههای پژوهش حاضر

و همکاران

میتوانند مبنای تجربی مناسب برای تدوین برنامههای
آموزشی و درمانی در چهارچوب مدیریت هیجانها و کاهش
نشانههای افسردگی باشد .این پژوهش دارای محدودیتهایی
است که میتوان به استفاده از پرسشنامههای خودگزارشی و
مقطعی بودن آن اشاره کرد .همچنین جامعهی آماری پژوهش
و نوع پژوهش محدودیتهایی را در زمینهی تعمیم یافتهها،
تفسیرها و اسنادهای علتشناختی متغیرهای مورد بررسی
مطرح میکند که نیازمند توجه است و در تعمیم یافتهها به
سایر جمعیتها باید احتیاط شود .پیشنهاد میشود که
پژوهشهای آتی بر روی جمعیتهای بالینی و نمونههای
مختلف انجام شود و سایر ابعاد شخصیتی نیز مورد بررسی
قرار گیرند تا بتوان به مدل کاملتر و جامعتری برای تبیین
افسردگی دست یافت.
تقدیر و تشکر
از تمامی شرکتکنندگان در پژوهش که با صبر و شکیبایی
پرسشنامهها را پرکرده و ما را در انجام این پژوهش یاری
نمودند ،قدردانی میشود.
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The mediating role of alexithymia in the relationship between
neuroticism and symptoms of depressionin university students
Sepideh Dehghani 1, Reza Rostami 2, Jamileh Zareie 3, Fatemeh Pourkhaghan 4
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Abstract
Aim and Background: Neuroticism is assumed to be a predisposing factor for depressive conditions. Yet,
the mechanism of this vulnerability is not well known. The purpose of this study was to investigate the
mediating effect of alexithymia on the relationship between neuroticism and depressive symptoms in
university students.
Methods and Materials: The present study was descriptive-correlational. The target population was
students of Tehran University studying in educational year 1391-1392. 72 females and 78 males were
selected as the sample by availability method of sampling. They completed the Neuroticism subscale of
NEO-Five Factor Inventory (NEO-FFI), the Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) and Beck Depression
Inventory (BDI). Data were analyzed by using path analysis with SPSS 18 and LISREL 8.5.
Findings: The results indicated that difficulty describing feelings (direct effect = 0.60, indirect effect =
0.14, P < 0.05) and difficulty identifying feelings (direct effect = 0.37, indirect effect = 0.32, P < 0.05)
were the mediating factor in the relationship between neuroticism and depressive symptoms.
Conclusions: Based on the findings, it can be concluded that neuroticism influences depressive symptoms
through the influence of individual abilities in processing and regulating emotional information. These
results may be useful in the development of educational and treatment programs for emotion management
and overcoming depression
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