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Abstract 
 

Background and Purpose: Spirituality is part of the psycho-spiritual 
dimension and encourages a feeling of piety in an individual. One can feel 
overjoyed and blessed if his/her main concern in life is to attain true 
intimacy with God. The purpose of this study was to determine students' 
experiences and perspectives about spiritual vitality at Golestan University 
of Medical Sciences in 2011. 

Materials and Methods: In this qualitative study, 50 students were 
recruited via purposeful sampling by considering maximum variety and 
data saturation. For data collection, semi-structured interviews were 
conducted. The interviews were transcribed word by word and were 
analyzed through content analysis. Informed consent forms (about 
enrollment in the study and voice recording) were obtained from the 
participants.  

Results: Based on data analysis, major themes including "intimacy with 
God", "freshness and vitality", "calmness", "activities affecting spiritual 
vitality", and "real and perpetual vitality" were extracted. 

Conclusion: The students could experience a sense of spiritual vitality 
if they were able to establish a close relationship with God and act based on 
His will. 
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 همقدم

فرد  بودن احساسِ که است انسان از بعدي معنویت،
درونی  شناخت براي ظرفیت فطرت، مانند مفاهیمی با را

سـوي   بـه  فـرد  تعالی مقدس، ذهنی تجربه قدرت، منبع
 هستی کل با شدن یکی تر،بزرگ نشدا و عشق ظرفیت

 هـر  محـور  کـه  خـود  موجودیـت  بـراي  معنایی و یافتن
 معنویـت،  کنـد. همچنـین  مـی  القا به او است، موجودي
 بـا  است که امیدهایی و هاها، نگرشارزش از ايمجموعه

 هـدایت  را فـرد  زنـدگی  و یابـد ارتبـاط مـی   برتر هستی

 چکیده
گیرد و حالتی انسان قرار می روانی-بعد روحی يحیطهمعنویت در  سابقه و هدف:

هدف متعالی  ،. زمانی که تقربدهدبودن به فرد دست میاحساس معنوي  در اثر آناست که 
 . هدف از این مطالعه تبیینشودحاصل می احساس نشاط و لذت از زندگی، انسانی شود

در  از نشاط معنوي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان دیدگاه و تجربیات
 .باشدمی1390سال

و با  هدفمندگیري در این مطالعه با رویکرد کیفی براساس نمونه ها:مواد و روش
براي وارد مطالعه شدند. نفر از دانشجویان  50ها،و اصل اشباع داده حداکثر تنوع

ها خط به خط ساختار استفاده شد. مصاحبهنیمه هاي انفراديها از مصاحبهآوري دادهجمع
کنندگان، آنالیز شدند. از شرکت "تحلیل محتواي"نویس و مطابق رویکرد دست

 .براي شرکت در مطالعه و ضبط صدا اخذ گردید آگاهانه ينامهرضایت
احساس شادابی و "، "تقرب به خدا"مضامین اصلی ها از تحلیل داده ها:یافته

 "نشاط واقعی و پایدار"و "ثر بر نشاط معنويؤفعالیت هاي م"، "اس آرامشاحس"، "نشاط
 .استخراج گردید
ي قلبی با معبود خود برقرار نمایند رابطه دنددانشجویان زمانی که موفق ش استنتاج:

 .احساس نشاط معنوي داشتند د،جلب رضایت خدا و خلق خدا گام بردارن ودر جهت
 

 نشاط معنويدانشگاه، و، ، دانشجخدا :هاي کلیديواژه
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 ی مـرتبط زنـدگ  از تجارب مشخصـی  با ویژهبه و کندمی
براساس اعتقاد به عالم غیب و جهان ). معنویت 1است (

گیـرد و  ماوراء و اصالت به عالم بـاطن دادن، شـکل مـی   
گـروي کـه خـدا، قیامـت، روح     گرایی یعنی غیبمعنویت

مجــرد الهــیِ انســان و ... از مصــادیق بــارز آن هســتند؛  
بنابراین معنویت بدون خدا و جهان غیب معنی نـدارد و  

رایی انسان سنتی و مدرن، یا قدیم و جدید که گمعنویت
البته با توجه به هویت وجودي انسـان چنـین تقسـیمی    
غیرمنطقی است و در جغرافیـاي معرفـت راه نـدارد؛ بـر     
مبــادي و اصــولی شــامل: اصــالت روح، اصــالت فطــرت، 

باشـد.  اصالت عالم غیـب و اصـالت شـریعت اسـتوار مـی     
ایی همچــون هــگرایــی داراي مؤلفــههمچنــین معنویــت

عقالنیت، اعتدال و عبودیت است و کارکردهایی دارد که 
، اجتماعی، مادي و معنـوي تجلـی   هاي فرديدر ساحت

گرایی، شناسی با ماهیت کثرت). در یک سنخ2یابد (می
معنویت در چهار نـوع دینـی، غیردینـی، فرادینـی و راز     

شـود کـه تعـاریف، سـاختارها و     بنـدي مـی  ورزانه طبقه
توانـد براسـاس هـر    براي معنویت در سازمان میها روش

ي ارتبـاط  ). معنویت با چهـار گونـه  3ها باشد (یک از آن
خـویش، بـا    یک فرد با نیروي برتر (خدا)، بـا خویشـتن  
چیسـتی  . )4دیگران و بـا محـیط تعریـف شـده اسـت (     

ــدگی و      ــود زن ــر بهب ــرات آن ب ــت و اث ــی معنوی حقیق
ه ذهـن بشـر   خوشبختی در دنیا و آخرت، امري است کـ 

امروز را به شدت به خود مشغول نموده اسـت. معنویـت   
باشــد؛ دینــی راهگشــاي انســان در زنــدگی فــردي مــی 

سبب ارتقاي معنوي سازمان مربوطـه و بـه    طوري کهبه
تبع آن، جامعه و در نهایت سعادت اخروي فرد و جامعه 

). معنویت، مسیر سیالی است که در آن افراد 5شود (می
علت پردازند. بهمختلف به سیر و سلوك می هايبه درجه

ي چندبعدي معنویت، برجستگی بعد فراروندگی در سازه
بیشتر افراد هدف رفتارهاي معنوي و مذهبی را فرارفتن 

که هـر جـوانی   طوريدانند؛ بهو پرواز به اوج انسانیت می
نیـز بیشـتر    او تر باشـد معنویـت  عد فراروندگی قويدر ب

هـاي معنـوي بـودن، آراسـتگی بـه      گیاست. یکی از ویژ
ــد از      ــان بتوان ــه انس ــانی ک ــت. زم ــانی اس ــایل انس فض

خـود فراتـر رود، حقیقـت را درك     هاي نفسـانی خواسته
کند و تا زمانی که چنین نشـود بـه فضـایل انسـانی     می

 جویـاي  و هدفمنـد  موجودي ). انسان6یابد (دست نمی
ـ  و باشـد می سعادت و ، خوشبختی)شادکامی( نشاط  ات
 نشاط، احساس نیابد دست خواهد،آنچه می به که زمانی

از  یکـی  نشـاط  کند. احسـاس نمی و سعادت خوشبختی
 مشـکالت  بـا  مقابلـه  براي انسان هايپشتوانه ترینمهم

 جهـت  در انسان تالش هر يتوان گفت همهاست و می
). 7باشـد ( درآینده می خوشبختی و نشاط شادي، یافتن
ي نحوه درباره فرد گونگی داوريچ از: است عبارت نشاط
 شخصـی  ادراکات از متأثر نوع داوري این زندگی گذران

 بـر  کـه  است مثبتی عواطف احساسات و يتجربه و فرد
 گـذارد. مـی  اثـر  او گیريوتصمیم قضاوت تبیین، سبک

 احسـاس  شـامل:  آورنـد می وجودبه را نشاط که عواملی
 همچـون  منفی عواطف و فقدان زندگی از منديرضایت

باشد. درواقع نشـاط،  می از وقایع بردن لذت و افسردگی
 روانی اصول بهداشت برقراري در تأثیرگذار علل از یکی

 اثـر  آن و رشـد  شناختی فضاي بر و است خوشبختی و
 و تجربـه بـوده   اصـلی  ابعاد از همچنین یکی گذارد.می

 مناسبی کارکرد مطلوب، هايپاسخ ایجاد پی در معموالً
 ماننـد: برخـی   فـردي  عوامـل  ).8گـذارد ( یمـ  جـاي  به

-هـاي ورزشـی  گـروه  در عضـویت  خانوادگی، متغیرهاي
 اجتماعی روابط روانی، و جسمی سالمت مذهبی،-هنري

 نسبت نگرش و آینده به بینی نسبتخوش خانوادگی، و
)؛ بنابراین با 9هستند ( ثرمؤ مردم شادمانی شادي در به

جامعـه،   هـاي روهگـ  تـرین عظـیم  از توجه به اینکه یکـی 
 نقـش  هـا آن دینـی  گـرایش  است، دانشجویی يجامعه
 روانـی  هـاي ناراحتی با مقابله و روان سالمت در مؤثري
فرهنـگ غالـب    علـت ). همچنـین بـه  10( داشت خواهد

شـجویان بیشـتر   ایرانـی و اینکـه دان   يمذهبی در جامعه
آموزشی اختصـاص   هايدر محیط وقت خود را به حضور

مشـابه سـایر    دانشجویان نیز باید نويز معدهند و نیامی
بنـابراین پـژوهش حاضـر بـا هـدف      ؛ نیازها برآورده شود

تبیین نشاط معنوي از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم 
 گرفت. صورت پزشکی گلستان
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 ها مواد و روش
پژوهش حاضر یک تحقیـق کیفـی و از نـوع تحلیـل     

ر محتــوایی اســت. تحلیــل محتــوا جایگــاه ارزشــمندي د
تحقیقات و ابزار خوبی براي پژوهشگران کیفـی   يگستره
ــت ــتخراج   11( اسـ ــراي اسـ ــتارها بـ ــواي نوشـ ). محتـ

ها وجـود  هاي اصلی و الگوهایی که در بین دادهمایهدرون
). در ایـن  12( گیرندمورد تجزیه و تحلیل قرار می ،دارند

شود تـا  ها چندین بار مرور مینوع پژوهش متن مصاحبه
یا  1دهنده و معنادار (تمن واحدهاي تشکیلتریبه کوچک

 هـا مایهفهرستی از درون سپس مایه) شکسته شونددرون
شوند تـا شـباهت در معنـا و    این کلمات مرور میو  تهیه

براسـاس محـوریتی کـه بـین      و ها روشن شودمفهوم آن
گــردد، در یــک زیرطبقــه قــرار یافــت مــی هــامایــهدرون
ــی ــا م ــه هم ــد در ادام ــد و بع ــان کاهشــی و گیرن ن جری

هاي مربوط به هم در یک طبقه قـرار  زیرطبقه ،استقرایی
. این مرورهـا، لغزیـدن طبقـات روي یکـدیگر و     گیرندمی

هاي نهایی، آنقدر هاي اولیه و طبقهها در بین نوشتهادغام
قبـول  نهایت پژوهشگران به ثبات قابلشود تا درتکرار می

هــا و ه طبقــههــا و احســاس رضــایت دربــاردر بــین داده
پژوهش دانشجویان دانشـگاه   يجامعه ها برسند.زیرطبقه

و بـا   منـد گیـري هدف نمونـه  علوم پزشکی گلسـتان بـود.  
تـرم انجـام شـد.     و جنسیت، رشـته  حداکثر تنوع از نظر

پژوهش دانشجویانی بودند که به شـرکت  مورد هاي نمونه
گیـري تـا رسـیدن بـه     در مطالعه رضایت داشتند. نمونـه 

مصـاحبه،   يتا جایی که با ادامهبه عبارتی  ،هاداده اشباع
دانشـجو   50ادامه یافـت.   ،جدیدي استخراج نشد يداده

 ورود به مطالعـه  هايمعیار .نمودنددر این مطالعه شرکت 
زمان  دانشگاه علوم پزشکی گلستان دریی دانشجو شامل:

تجربیات خود از نشاط معنـوي در  توانایی بیان  مطالعه و
کـه حاضـر   ي افراد: معیار خروج از مطالعه .بودند هدانشگا

از مطالعـه خـارج شـدند.     ،نبودنـد  یات خودبه بیان تجرب
سـاختار  هـاي نیمـه  هـا از مصـاحبه  آوري دادهبراي جمـع 

 يشنونده ،االمکان سعی کرداستفاده شد. پژوهشگر حتی
زمـان   ،کننـده باشد. بسـتگی بـه وضـعیت شـرکت     یفعال

هـا از  . جهت انجام مصاحبهبود قهدقی 40تا  20مصاحبه 

: هـا شـامل  الؤسـ  .ساختاریافته استفاده شداالت نیمهؤس
چه چیزي در ذهـن شـما    ،گویم نشاط معنويوقتی می"

گردد؟ آیا موقعیت و شرایطی را در دانشگاه بـه  تداعی می
و بودند  "اید؟خاطر دارید که احساس نشاط معنوي کرده

یـا  آ"یـی، چگـونگی و   االت کاوشـی بـود، چرا  ؤسـ  يبقیه
 زمینه یـک تجربـه زنـده خـود را بیـان     توانید در این می

کننـدگان  ادامه یافت و در پایان از همه مشـارکت  "دارید
نپرسیدم  الی بوده که منؤیا سآ" ؛ال پرسیده شدؤاین س

 يمعنـو  نشاط از را خودتان تجربه شما دمیپرسیم اگر و
ها تـا  مصاحبه. "دیداشتیم انیب مانیبرا بهتر دانشگاه در

رسیدن به غناي الزم یـا همـان اشـباع اطالعـاتی ادامـه      
یافت. اشباع اطالعاتی بـه ایـن معنـی اسـت کـه تـم یـا        

هـا  مصـاحبه  يهـا در نتیجـه  مایه جدیـدي بـه داده  درون
محیط پژوهش، متناسب با پژوهش کیفـی،   .گردداضافه ن
ها توسط مصاحبه يواقعی و طبیعی بوده و کلیه یمحیط

ــی پژ ــه ویژگ ــا توجــه ب ــا  وهشــگر دوم، ب ــاط ب ــاي ارتب ه
ـ   هـاي مصـاحبه، در   کـارگیري مهـارت  هدانشجویان و بـا ب

و مطـابق   نهایی که دانشـجویان در دسـترس بـود   مکان
، شـده  هـا ضـبط  مصاحبه يکلیه. خواست آنان انجام شد

 ،خط به خـط خوانـده   و نویسسپس کلمه به کلمه دست
 محتـوا  روش تحلیـل بـا  و  شـدند  کدگذاري و دارزیرخط
نویســی خالصــه ،هــاجهــت آنــالیز داده .گردیدنــد آنــالیز

ــس از هــر مصــاحبه (خالصــه  ــابالفاصــله پ  برداشــت، ه
 مصـاحبه  در شدهمطرح هايایده ترینمهم از گرهمصاحب
نـویس کـردن   )، سپس گوش دادن به نوار و دسـت بودند

هـا بـا   نوشـته محتواي نوار، در پایان چـک کـردن دسـت   
وار انجام گرفت. جهت تحلیل محتوا از رویکـرد  محتواي ن

 )Lundman( و لونـدمن  )Graneheim( کیفی گـرانهیم 

ها را خط به سطح اول داده ،). کدگذاري13( استفاده شد
کدهاي زنده، کدهایی که از  :کند و شاملخط بررسی می

شـود و کـدهاي بـاز اسـت.     کنندگان اخذ میزبان شرکت
ــه کـــ    ــذاري، مقایسـ ــطح دو کدگـ ــاي ردن دادهسـ هـ

هـا و ایجـاد طبقـات اسـت.     شده بـا سـایر داده  کدگذاري
شده ساده هستند که از تلفیق هاي کدگذاريطبقات داده

 ؛گیرندلحاظ مفهومی شکل میهاي شبیه به هم، بهخوشه
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عبـارتی حاصـل متـراکم نمـودن کـدهاي سـطح یـک        به
باشند. کدگذاري سطح سه عناوین مفهومی است کـه  می

ها ها، آنالیز دادهیابند. براي ثبات دادهظهور میاز طبقات 
طـور جداگانـه و همچنـین    توسط دو تـن از محققـان بـه   

هـا،  دقت علمی و اعتبار دادهبراي مشترك صورت گرفت. 
بر محققان توسط یک نفر از اعضـاي هیئـت   ها عالوهداده

هـا را  تناسب یافته هاعلمی مورد بررسی قرار گرفت و آن
ها قرار دادند و بدین ترتیب قابلیت انتقال دادهیید أمورد ت

قابلیت اطمینـان از طریـق بـازنگري مـتن      .یید شدأنیز ت
شده توسط محققـان  ها، کدها و طبقات استخراجمصاحبه

یید قرار گرفت و أو یک نفر از اعضاي هیئت علمی مورد ت
هـا مشـخص شـد. اطمینـان یـا ثبـات       ییدپذیري یافتهأت

نویسی در اسـرع وقـت و فـراهم نمـودن     ها با نسخهیافته
 کنندگان فراهم گردید. در این تحقیـق موقعیت مشارکت

اي صـورت  هـا بـه گونـه   نگارش یافتـه  ،ییدأبراي قابلیت ت
نشاط  يگرفت که سایر محققین نیز قادر به درك تجربه

 معنوي دانشجویان در دانشگاه و دستیابی مشـابه باشـند.  
مطالـب   ،مینـان داده شـد  شوندگان اطمصاحبه يبه کلیه
محرمانه و بدون نام بردن از افراد ثبت  شده کامالًمصاحبه
داري در متن مصاحبه رعایت گردیـد.  شد و امانتخواهد 

کننـده  افـراد شـرکت   جمعیتیدر شروع مطالعه اطالعات 
نامه ثبت گردید و از افراد جهت شرکت در مطالعه رضایت

ام تحلیل و نگـارش  گفتگوها پس از اتم آگاهانه اخذ شد.
 از بین برده شد. پذیرش آنکامل مقاله و 

 
 هایافته

در این مطالعه دانشجویان نشـاط معنـوي را حالـت    
ـ   عنوان نمودندروحی  ي معنویـت حاصـل   واسـطه هکـه ب

قلبـی بـا خـدا     يشدند رابطه شود و زمانی که موفقمی
داشـتند. نشـاط    احسـاس نشـاط معنـوي    ،برقرار نمایند
قلبـی بـا    يرابطه" دگاه دانشجویان به معنیمعنوي ازدی

بیـان  هـا  بـود. آن  "معبود خود داشتن و تقرب بـه خـدا  
احساس  است و واقعی و پایدار نشاط معنويداشتند که 

ــر وجــد و داشــتن آرامــش  . اســت گرفتــه شــدهاز آن ب
، نمــاز جماعــتماننــد هــاي مــذهبی فعالیــتهمچنــین 

هـاي  تشکل شرکت در و برگزاري اعیاد و مراسم مذهبی
 ثیرگذار بر نشاط معنويأعوامل ت از جمله ،دانشجویی را

 .در نظر داشتند
 

 خدایی شدن و تقرب به خدا
ي قلبـی بـا   دانشجویان زمانی که موفق شدند رابطـه 

معبود خود برقرار نمایند و احساس نزدیکی به خدا کننـد  
در جهت خدایی شدن و جلب رضایت  ندو به نوعی توانست

دا گـام بردارنـد، احسـاس نشـاط معنـوي      خدا و خلق خـ 
دانستند که بعـد از  داشتند و آن را نوعی حالت روحی می

گونـه کـه   آیـد، همـان  دسـت مـی  هبرقراري رابطه با خدا ب
 :نمودنددانشجویان آن را توصیف 

نشاط معنوي همون حالت روحی اسـت کـه انسـان    "
 ."کنداحساس نزدیکی به خدا می

با خداست، یعنی همون  قلبی ينشاط معنوي رابطه"
کنی و ایـن یـه   اي که از درون با یه کسی برقرار میرابطه
 ."قلبی استي رابطه

دسـت  نشاط معنوي خودش یک حسه که انسان بـه "
میاره و اون رو مدیون ارتباط نزدیک با خدا است و کسـی  
که بتونه مقرب خدا بشـه بیشـتر بـه ایـن حـس خواهـد       

 ."رسید
دهیم که رهایی که انجام میرسیدن به خدا و آن کا"
 ."تر به خدا نزدیک شویم همان نشاط معنوي استسریع

که در محیط آموزشی بعـد   نمودنددانشجویان اظهار 
کمک خواستن از  ،از قرائت قرآن، خواندن نماز، دعا کردن

 ؛موزيآکمک به بیمار در بیمارستان در هنگام کـار و  خدا
ــاط معنـــوي ــتند.  نشـ ــولداشـ ــرنقـــل قـ ــاي زیـ از  هـ

 کنندگان مختلف است:شرکت
هنگام  ،ترین شرایط براي ایجاد نشاط معنويمهم از"

درواقع هنگامی است که بیشتر قلبم بـا   ؛قرائت قرآن است
 ."خداست

موزي این احساس را آتوي بیمارستان در هنگام کار"
کـنم و بیمـار بهـم    وقتی به یک بیمار کمـک مـی   ؛داشتم

یر ببینی احساس مفید بودن ات خمیگه انشاءاهللا از جوانی
و با معنی دونستن زندگیمو کردم و چون خدا میگه که به 
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اي کمـک کنـی پـیش مـن اجـر و پـاداش داري       هر بنده
 ."همین دلیل من احساس نزدیکی به خدا کردمبه

کنم و وقتی که بعد از نماز جماعت دانشگاه دعا می"
و  خوام که کمکم کنه، یه عالمه احساس خـوب از خدا می

 ."کنماحساس نزدیک شدن به خدا می
در دانشجویان نشاط معنوي را حالت روحی و حسـی  

ـ   نظر داشتند  هـاي  ي فعالیـت واسـطه هکـه انسـان آن را ب
هـا احسـاس   دهـد و بـه دنبـال آن   مختلفی که انجام مـی 

آورد. دست مـی هکند، بي نزدیک با خدا میبرقراري رابطه
دن و کمک خواسـتن از  قرائت قرآن، خواندن نماز، دعا کر

معبود براي یاري در انجام کارها، کمک کردن به دیگـران  
هایی بود کـه منجـر   و دعاي خیر دیگران از جمله فعالیت

ها در محیط دانشگاه شـده  به ایجاد نشاط معنوي براي آن
 بود.

 
 احساس شادابی و نشاط

معنویت حالتی است که باعث معنی دادن به زنـدگی  
 شادابی و نشاط در زندگی فـرد از جملـه  شود و ایجاد می

باشـد. دانشـجویان علـت    ثیرات آن بـر روي انسـان مـی   أت
اي دو معنویت دانستند که داراي رابطـه را  شادي و نشاط

 حتی معنویت را خود نشاط تعریف ؛سویه با معنویت است
 .نمودند
حتـی معنویـت    ؛گذاردمعنویت روي نشاط تأثیر می"

 ."باعث نشاط هم هست
معنویـت یـک نـوع     ثر از معنویـت اسـت.  أاط متنش"

ذوق و  دهد، نشاط و شادي می دهد،دلگرمی به انسان می
 ”.کندشوق را در انسان بیشتر می

 ،شودمعنویت باعث معنی دادن به زندگی انسان می"
 ”.هاي زندگی نشاط استیکی از این معنی

معنویت خود نشاط است و آدمی کـه معنـوي    اصالً"
ز دارد واین دو یه طوري با همدیگر عجـین  است نشاط نی

 ”.اندشده
کنندگان نشاط حاصل از معنویـت را نشـاط   مشارکت

ي رضایت خداوند و دیگران از واسطههدرونی دانستند که ب
فرد و رضایت فرد از خود، خواندن نمـاز و قـرآن و دعـاي    

شود. دانشـجویان ایـن احسـاس خـود را     توسل حاصل می
 ودند:این گونه توصیف نم

دهـیم و آن کـار را   زمانی که ما کاري را انجـام مـی  "
 شـود و دهیم و باعث رضایت خاطر ما میدرست انجام می

باعـث شـادي و    ... زنـدگی و  این رضایت خاطر در کـار و 
تر بگم باعـث نشـاط   پس بیشتر و دقیق ؛شودنشاط ما می
 ."درونی میشه

وقتی نصـفی از روز گذشـته و مـن از بـس کـه بـا       "
و کـار داشـتم و سـخت خسـته      شجویان و اساتید سـر دان

روم و در آن هنگـام  شدم، در نمـاز ظهـر پـیش خـدا مـی     
شـود  هایم از ذهنم پاك میرود و مشغلهام در میخستگی

و با شادابی و نشاط بـه کـار و در خـودم در بعـد از ظهـر      
 ."دهمادامه می

رم مسـجد دانشـگاه، فـردي    براي نماز هم کـه مـی  "
نماز ها با صـداي دلنشـینی کـه دارد، دعـا      هست که بین

کنه که از زمین جـدا شـده و   خواند و آدم احساس میمی
کـنم  به آسمان پر کشیده و بعد از آن احساس نشاطی می

شود و همیشه به شوق که با هیچ چیز دیگري حاصل نمی
 ."رمشنیدن این دعا به مسجد دانشگاه می

خوبی قرار  يوقتی که من از لحاظ معنوي در درجه"
 ؛شـود این خود به خود باعث نشاط و شادي من می ،دارم

این باعث  ،کندمثالً وقتی در کمک به بیمار او مرا دعا می
خوشـحالی خلـق اهللا باعـث     شـود. شادي و نشاط من می

 ."شودخوشحالی خود خدا می
نیاز با خدا احساس شـور و   و بعد از دعا کردن و راز"

کنم و معنویـت باعـث نشـاطم    نشاط و هیجان خاصی می
 ."شده

معنویت نشاط خـود بـه    ،در مسیر رسیدن به کمال"
آید، بـا خوانـدن نمـاز و قـرآن و نزدیـک      دست میخود به

کنـیم و هـم شـادي    شدن بـه قـرآن بـه کمـال فکـر مـی      
 ."رسداش میدرونی
وقتی خدا بهم آرامش میده دیگه دلیلی نـدارم کـه   "

ولی ناراحت هم  ؛ب میشمناراحت باشم. نمیگم حتماً شادا
 ."نیستم چون خدا ازم راضیه منم از خودم رضایت دارم
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خـوانیم مثـل دعـاي    دعاهایی که توي خوابگاه مـی "
 ."شوندتوسل و ... باعث نشاط من می
ثر از معنویت در نظر گرفته أدر این مطالعه، نشاط مت

شد که نوعی نشاط درونی است و دانشجویان معنویـت را  
دانستند و هرکدام این احساس را در یود منشاط خ أمنش

ــتجو      ــاص جس ــالیتی خ ــام فع ــگاه در انج ــیط دانش مح
کارهـاي   ندکنندگان زمانی کـه توانسـت  دند. شرکتنمویم

درستی انجام دهنـد و در انجـام کارهـا از خـود     خود را به
رضایت داشتند، همچنین زمانی که با کمـک بـه دیگـران    

خوانـدن،   از نمـاز  ، بعـد ندجلب رضایت دیگران شد سبب
ونیاز با خدا و شنیدن دعـایی بـا صـداي دلنشـین و ...     راز

 احساس شادابی و نشاط داشتند.
 

 احساس آرامش
هـاي  دنبال انجام فعالیتهآرامش احساسی است که ب

هـاي  شود. یکـی از راه معنوي براي دانشجویان حاصل می
مقابله با استرس، موفقیت در امتحانـات و حـل مشـکالت    

باشد. دانشـجویان تجربیـات خـود را    به معنویت می توجه
 :نمودندصورت زیر بیان به

زمانی که امتحـان کودکـان داشـتم بـا اینکـه       مثالً"
درسم را خوانـده بـودم اسـترس و احسـاس عـدم تمرکـز       
داشتم و وقتـی کـه صـداي اذان را شـنیدم رفـتم و نمـاز       

و بـا  تر بـودم  تر و راحتجماعت را خواندم، بعد از آن آروم
یک مرور دوبـاره کـردم و سـر جلسـه هـم دیگـر        ،آرامش

 ."احساس استرس نداشتم
خوام بـرم سـر   یا وقتی که امتحانی داریم، وقتی می"

رم خونم بـا آرامـش مـی   الکرسی که میجلسه امتحان، آیه
ترسم و همین که سر جلسه. به نوعی اصالً از امتحان نمی

کـه خـوب   شـه  اضطراب مخربی نداشته باشـم باعـث مـی   
 ."امتحانم را بدهم و موفق باشم

گیـره و  بعضی مواقع کـه مشـکلی دارم و دلـم مـی    "
ده و فکـر  رم سراغ معنویت و آرامش بهـم دسـت مـی   می
کنم بـار بزرگـی از روي دوشـام برداشـته شـده و آدم      می

کنم به نوعی بر دیگـران  شه و طوري که فکر میخالی می
 ."امیمهبرتري دارم چون یه کسی پشتیبان و ح

آورد، ذهــن پــر معنویـت آرامــش بــراي انســان مــی "
کند و باعث کاهش فشارهاي روحـی  ام را خالی میدغدغه
 ."شودام میو روانی
کنه و آدمی که آروم هست، دیـد  معنویت آرومم می"

هاي اطرافش داره و نسـبت  بهتري نسبت به زندگی و آدم
 ."شهبه قبل شادتر می

ه خواندن نمـاز جماعـت و   دانشجویان معتقد بودند ک
و کـاهش اسـترس امتحـان    سـبب   توانـد الکرسی مـی آیه

معنویـت  ها به نظر آن؛ شود موفقیت تحصیلیآن دنبال هب
باعـث  و  را کاهش دهـد تواند فشارهاي روحی و روانی می
انسان دید بهتري نسبت به اطرافیان و دنیـاي  شود که می

صــل از آرامـش حا نتیجــه ایـن  و در اطـراف داشـته باشـد   
 شود.هاي مختلفی حاصل میمعنویت با انجام فعالیت

 کنندگان:هاي برخی از شرکتنقل قول
کـردم و  چند روز رفته بودم براي بسیج کار می مثالً"

هـاي داخـل   کـردم و روي تـابلو  مطلب از اینترنت پیدا می
 کردم یکی ازم راضـیه زدم، احساس میسالن دانشکده می

 ."و جدانم هم آرام شده
هاي مصباح یـزدي  موقع نماز خوندن، خوندن کتاب"

و مشکات و بعد از انجام کار هاي معنوي احساس راحتـی  
 ."کنمو سبکی می

صـورت آرامـش و   موقع نماز خواندن نشاط مـن بـه  "
کـنم انـرژي مـن    سبکی است و در این موقع احساس می

شود و آرامش روحی و روانی دارم صورت آرام تخلیه میبه
 ."شودنرمال شدن نشاطم میو باعث 

کنندگان بعد از انجام کارهاي معنـوي مثـل   مشارکت
هنگام رضایت داشتن از خـود  و خواندن نماز، کتاب و ... ، 

 در انجام کارها احساس آرامش روحی و روانی داشتند.
 

 نشاط واقعی و پایدار
(درونـی) و   تواند ظاهري یا بـاطنی نشاط و شادي می

قسیم شود. دانشجویان نشـاط حاصـله از   یا گذرا و پایدار ت
 :نمودندصورت زیر توصیف معنویت را به

ـ    " واسـطه  هبه نظر من نشاط واقعـی و پایـدار فقـط ب
 . "شودمعنویت حاصل می
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باعـث نشـاط    ؛هر مراسمی که تویش معنویت باشد"
هـا در وجـود   شود و نشاط حاصله از معنویت تـا مـدت  می

 ."ماندانسان باقی می
اما معنویت باعث شـادي   ؛اد ظاهري استشادي افر"

توان به معنویـت  شود. هر چیز غیر مادي را میدرونی می
 ."ظواهر و ... دنیاي مادي است ،نسبت داد

 ؛شـود اي نمـی معنویت باعث نشاط ظاهري و لحظه"
 ."شودثیر آن در آینده و کار مشخص میأاما بیشترین ت

نوي نـوعی  نشاط معبر این باور بودند که دانشجویان 
هـا در  تـا مـدت   کـه طـوري  است؛ به نشاط واقعی و پایدار

ثیر را بـر روي  أمانـد و بیشـترین تـ   وجود انسان باقی مـی 
 زندگی و شغل فرد دارد.

 
 ثر بر نشاط معنويؤهاي مفعالیت

و هـر   هسـتند  ها منحصر بـه فـرد  ازآنجایی که انسان
احسـاس نشـاط    ی،هاي مختلفدانشجویی با انجام فعالیت

نشاط معنـوي   ؛ بنابراینکندعنوي در محیط دانشگاه میم
شـود،  هاي مـذهبی حاصـل نمـی   با انجام فعالیت منحصراً

بلکه هر فردي به تناسب باورها و عقایدي کـه دارد، آن را  
هـایی از  کنـد. نمونـه  هاي مختلفی جستجو میدر فعالیت

تجربیات دانشجویان از نشاط معنوي در محـیط دانشـگاه   
 باشد:ر میبه شرح زی

اردوهاي جهادي که از طـرف بسـیج بـراي منـاطق     "
بضـاعت و  در اینجا بـه افـراد بـی    ،گیردمحروم صورت می

شـود کـه ایـن کـار باعـث خوشـحالی اون       فقیر کمک می
هـا،  نآکـه خوشـحالی    شـود ها مـی اشخاص و خانواده آن
 ."دنبال داردخوشحالی خودم را به

مت بـود کـه   فعالیت در گروه جهادي سـفیران سـال  "
بال بودن به من دسـت  بسیار احساس مفید بودن و سبک

که این عمل تمام ابعاد زنـدگی مـن را   طوريبه ؛داده است
تحت تأثیر خود قـرار داده اسـت. طـوري کـه خداونـد در      

هاي خـوبی را در مقـابلم قـرار    مسیر کارها و مشکالت راه
 ."داد

شود احسـاس  فعالیت در کمیته تحقیقات باعث می"
 ."نشاط معنوي کنم

هــاي فرهنگــی و کارهــاي فرهنگــی بــرایم فعالیــت"
 ."کندمعنویت ایجاد می

هاي شـگفت  خیریه، دیدن بالیا و صحنه هايمراسم"
شـود بـه عظمـت خـدا پـی ببـرم و بـراي        انگیز باعث می

 ."لحظاتی غرق در معنویت و تفکر شوم
هـاي مـذهبی   شخص خود من از طریق برنامـه  کالً"

نماز جماعت، شرکت در مجالس عزا، یا بعضاً در نظیر دعا، 
کـنم. در ایـن   مجالس شادي مذهبی کسب معنویـت مـی  

ي سالی که در دانشگاه بودم مراسمی نظیر تشـیع جنـازه  
... توانستم از ایـن   ایام فاطمیه و ،ایام محرم ،شهید گمنام

حدودي حالت معنـوي بـه مـن     ها استفاده کنم و تابرنامه
 ."دست داد

آمدم دانشگاه با افـزایش علمـم و بـا خوانـدن      وقتی"
هاي جالب و باحالی مثل فیزیولوژي به قـدرت خـدا   کتاب

 ."شودپی بردم و با قرآن خواندن باعث تداوم اعتقاد ما می
گیـرم باعـث ایـن حـس     زمانی که نمره خـوبی مـی  "

شه چون براي این نمره با خدا رابطـه برقـرار کـردم و    می
کـنم یـا   ان نشـاط معنـوي مـی   احس ،رسموقتی بهش می

کنم و از خودم رضایت دارم زمانی که به دیگران کمک می
گم این کار رو براي رضاي خدا انجـام دادم احسـاس   و می

رضــایت از خــودم دارم کــه چیــزي مثــل همــون نشــاط  
 ."معنویه
زیــارت عاشــورا  تــوي دانشــگاه وقتــی دعــاي عهــد،"

و البتـه  دهـد  خیلی این حس به من دست می ،خوانیممی
کننـده  آورنـد خیلـی کمـک   وجود مـی اینجا فضایی که به

 ."گیرنددر ماه محرم در مسجد مراسم می است؛ مثالً
زمـانی کـه مطلبـی را بـراي مجـالت مـذهبی        مثالً"

کنـد،  نویسم، چون آن مطلب به دیگران نیز کمک مـی می
 ."کنماحساس نشاط معنوي می

خـالق و  رفتم یـا در کـالس ا  وقتی نماز جماعت می"
کـردم. در  کردم، احساس معنویت مـی آناتومی شرکت می

کالس آناتومی استادمون ابتداي هـر جلسـه یـک حـدیث     
خواسـت کـه   کرد و از مـا مـی  گفت و آن را تفسیر میمی

مــل کنــیم و در آن کــالس احســاس نشــاط أروي آنهــا ت
 ."کردموصفی میمعنوي غیرقابل
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انم اگر خیلی به خدا نزدیـک شـوم اشـک از چشـم    "
شود و در این موقـع اسـت کـه دنیـا در نـزدم      سرازیر می

مـن بیشـتر بعـد از نمـاز جماعـت تـوي        ارزش اسـت. بی
 ."شومطوري می دانشگاه این

با شرکت در اردوهاي جهادي، فعالیت در  دانشجویان
بسـیج   ؛تحقیقات يکمیته از جملههاي دانشجویی تشکل

 ؛مجـالت مـذهبی و انجـام کارهـاي فرهنگـی      ؛دانشجویی
خواندن ادعیـه، نمـاز جماعـت،     مانندهاي مذهبی فعالیت

شـرکت در کـالس آنـاتومی و     ؛شرکت در مراسـم خیریـه  
کتب پزشکی و شـرکت در مجـالس    يمطالعه ؛فیزیولوژي

ایـام فاطمیـه و مجـالس شـادي      ،عزاداري مثل ایام محرم
 ؛شـهید گمنـام   يشرکت در مراسم تشیع جنـازه  ؛مذهبی

ي خوب احسـاس نشـاط   موفقیت تحصیلی و گرفتن نمره
 .معنوي در محیط دانشگاه داشتند

 
 بحث  

نشاط معتقد بودند دانشجویان در این مطالعه 
ي معنویت حاصل واسطههکه ب است حالت روحی، معنوي

قلبی با خدا  يرابطه ندشود و زمانی که موفق شدمی
عنوي داشتند. نشاط احساس نشاط م ،برقرار نمایند

قلبی با  يرابطه" دیدگاه دانشجویان به معنی معنوي از
بر این باور ها بود. آن "معبود خود داشتن و تقرب به خدا

احساس وجد  است وواقعی و پایدار ، نشاط معنويبودند 
عواملی از است. گرفته شده از آن بر و داشتن آرامش 

برگزاري اعیاد و  نماز جماعت،(هاي مذهبی فعالیت :قبیل
هاي دانشجویی را از شرکت در تشکلو  )مراسم مذهبی

 دانستند.ثیرگذار بر نشاط معنوي میأعوامل ت
 ند،دانشجویان زمانی که موفق شددر این مطالعه 

ي قلبی با معبود خود برقرار نمایند و احساس رابطه
در جهت  ندنزدیکی به خدا کنند و به نوعی توانست

لب رضایت خدا و خلق خدا گام خدایی شدن و ج
بردارند، احساس نشاط معنوي داشتند و آن را نوعی 

دانستند که بعد از برقراري رابطه با یحالت روحی م
آید. معنویت دینی، حالتی است که در دست میهخدا ب

پی ارتباط روحانی پیوسته با خالق و اطاعت از 

 يه). در مطالع5شود (او در فرد ایجاد می دستورات
به خدا  نمودندحاضر دانشجویان زمانی که احساس 

ها طریقی خلق خدا و خدا از آنه نزدیک شده و یا ب
احساس معنویت و نشاط معنوي را تجربه ، راضی بودند

ثر بر نشاط ؤداشتند. هزارجریبی و همکاران عوامل م
به این نتیجه و  اجتماعی را مورد بررسی قرار دادند

احساس  نشاط اجتماعی، املرسیدند که یکی از عو
حاضر  يبا مطالعهکه ) 7(است مقبولیت نزد دیگران 

دانشجویان زمانی که با احساس . همخوانی دارد
 ينتیجهد را به خدا نزدیک دیدند و یا درمعنویت خو

ها نآجلب رضایت از سوي ، نوعانکاري براي همانجام 
 . هیلزنمودند احساس نشاط معنوي را تجربه ،داشتند

)Hills( آرگایل و )Argyle (مذهبی در بررسی تجارب 
 نتیجه این به شادي ها باآن ارتباط و موسیقیایی و

 حدي تا موسیقیایی و مذهبی تجارب که یافتند دست
). دانشجویان در این 14( هستند ثرؤم شادي ایجاد در

 قرائت قرآن، نمازاز جمله: مطالعه با تجارب مذهبی 
 .حساس نشاط معنوي داشتنددعا کردن ا و خواندن
ترین مهم از"بیان داشت:کنندگان مشارکت یکی از

ایجاد نشاط معنوي هنگام قرائت قرآن  شرایط براي
هنگامی است که بیشتر قلبم با  درواقع ،است

 چترز و )Taylor( تایلورطبق پژوهش  ."خداست
)Chatters ،(در شخص دادن قرار از طریق مذهب 

 هانگرش با افرادشامل  که عیاجتما هايشبکه معرض
 کندمی ایجاد خاطر رضایت هاي مشابه هستند،ارزش و
 میزان بر ثیرگذارأت کشاورز و همکاران عوامل .)15(

 نتایج پژوهش، دکامی را مورد بررسی قرار دادند.شا
 ورزشی فعالیت هنري، فعالیت بین کهبود  آن از حاکی

 وجود بتمث يرابطه شادکامی، با فعالیت مذهبی و
دانشجویان با فعالیت  نیزحاضر  ي). در مطالعه9دارد (

مذهبی، شرکت در برگزاري اعیاد و مراسم مذهبی، 
 هايهاي دانشجویی که فعالیتشرکت در تشکل

دانشجویان را  مذهبی-فرهنگی-علمی-ورزشی-هنري
که با  شد ایجاد نانآنشاط معنوي در  ؛دهدپوشش می

د. آرامش احساسی است فوق همخوانی دار يمطالعه
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هاي معنوي براي دانشجویان دنبال انجام فعالیتهکه ب
هاي مقابله با استرس، موفقیت حاصل شد. یکی از راه

توجه به معنویت بود.  ،امتحانات و حل مشکالت در
 خاطري خود بیان داشت آرامشي کشاورز در مطالعه

 فرد در خاص دین یا مذهب به اعتقاد سبب به که
 منبع یک به را او اینکه يواسطهبه ،شودمی دایجا

 ايگستره را در او هستی و کندمی متصل فنانشدنی
 کاهش سبب ؛گیردمی نظر در مادي زندگی از فراتر

حاضر  ي). در مطالعه9( شودمی او هاينگرانی
؛ نددانشجویان با نشاط معنوي به آرامش رسید

حانات و استرس و اضطراب حاصل از امت کهطوريبه
مشکالت تحصیلی را با آرامش حاصل از نشاط معنوي 

فرهادي و همکاران در  .ندکاهش و یا از بین برد
ي میزان نشاط و ارتباط آن با اعتماد به نفس مطالعه

پیشنهاد  ،لرستان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
هاي پیشگیرانه و درمانی دادند که اجراي برنامه

ن سطح نشاط در بین دانشجویان منظور باال بردبه
تواند در بهبود سطح بهداشت روانی و در نهایت باال می

). 16( بردن عملکرد تحصیلی دانشجویان کمک نماید
دانشجویان در این مطالعه از نتایج نشاط معنوي که 

براي تمرکز در  ،ها بودنآاز فعالیت مذهبی  هبرگرفت
گویی به سخن و حتی در پاآ درس خواندن و یاد گیري

االت امتحان و کاهش اضطراب ناشی از جلسه بهره ؤس
ن و شرکت در ا. یکی از دانشجویان با شنیدن اذندبرد

دست هتمرکز خود را در درس خواندن ب نماز جماعت
امتحان بر  يالکرسی در جلسهیهآو با خواندن  وردآ

عملکرد تحصیلی دانشجو  غلبه نمود واضطراب خود 
ثیر أدر بررسی تن فرد و همکارادري. اژیافتبهبود 

آموزان آموزش عرفان و معنویت بر سالمت روان دانش
نشان دادند که آموزش عرفان و معنویت در افزایش 
سالمت روان و بهبود عملکرد جسمانی و عملکرد 

آموزان اجتماعی و کاهش اضطراب و افسردگی دانش
 يهبناب و همکاران نیز رابط ). غباري17(مؤثر است 

اضطراب و افسردگی با میزان معنویت در دانشجویان 
و نشان دادند بین بررسی نمودند تهران را  دانشگاه

میزان اضطراب و ابعاد معنویت (معنایابی در زندگی و 
ارتباط با خدا) همبستگی منفی و بین افسردگی و 
اضطراب و تجربیات سلبی دانشجویان در معنویت 

بین میزان افسردگی،  همبستگی مثبت است. همچنین
معنایابی در زندگی، ارتباط با خدا و شکوفایی معنوي 

بنابراین  وجود داشت؛در دانشجویان همبستگی منفی 
مهم از  يبین اضطراب و افسردگی که دو جنبه يرابطه

هاي مختلف آن سالمت روان هستند با معنویت و جنبه
 که دهندمی نشان هاپژوهش .)10( معکوس است

 دارد سزاییبه تأثیر جسمی و روانی سالمت در یتمعنو
 در همکاران و(Sorajjakool)  ). سوراجاکول18(

نقش  معنویت که رسیدند نتیجه این به خود پژوهش
 همچنین پژوهشگران این دارد، افسردگی در ايعمده

 است ترمعنوي پایین افراد افسردگی سطح که دریافتند
اثربخشی آموزش  ). بهرامی دشتکی و همکاران،19(

 گروهی بر کاهش افسردگی در يمعنویت به شیوه
ی قرار دادند. نتایج نشان داد دانشجویان را مورد بررس

تفاوت میان گروه آزمایش و کنترل معنادار بود،  که
مداخالت معنوي شامل دعا، بخشودگی، مراقبه  یعنی

معنایابی موجب کاهش افسردگی در  و متعالی
). ادیب حاج باقري بیان کرد 20( دانشجویان دختر شد

براي کاهش اضطراب  هاي مختلف،که امروزه از روش
نماز به بهترین  باگیرند و این درحالی است که بهره می

دانشمندان علوم جدید نیز  حصول است ووجه قابل
 مکرراً به آثار مفید این عبادت عظیم اسالمی در

). 21( نمایندبهداشت و سالمت جسمی اعتراف می
دانشجویان در این مطالعه با انجام فرایض دینی 
 همچون نماز بر مشکالت روحی و روانی خود غلبه

 1390ثناگو و همکاران در سال  ي. در مطالعهنمودند
که تجربیات دانشجویان را از نشاط در دانشگاه مورد 
بررسی قرار دادند. دانشجویان در تجربیات خود شادي 

انرژي و شور و هیجان "و  "داشتن آرامش روان"را 
 ). در این مطالعه دانشجویان22( نمودندبیان  "داشتن

رامش و نشاط معنوي رسیدن آثیر نشاط معنوي را به أت
توصیف کردند. دانشجویان در تجربیات خود از نشاط 
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هم اشاره نمودند.  "نشاط واقعی و پایدار"معنوي به 
پایدار  دانشجویان نشاط معنوي را نوعی نشاط واقعی و

ماند ها در وجود انسان باقی میدانستند که تا مدتمی
ثیر را بر روي زندگی و شغل فرد دارد. أو بیشترین ت

غم و  يدر مقاله 1392صفاري و شهرامی در سال 
شادي عرفانی و کیفیت آن در دیوان سنایی، 

هاي محمود (حقیقی و بادوام) را از شادي هايشادي
نده) جدا کرده و مصادیق و مذموم (زودگذر و فریب
ثیر و أ. عرفا به تنمودندبیان  موارد هریک را مفصالً

، غم و ن و احادیث و روایات معتبر اسالمسی از قرآأت
 شادي را به دو نوع کلی مجازي و حقیقی تقسیم

ها به مده که انسانآیات قرآن آ. در برخی از نمودند
و درواقع  اموري دلخوش و شادند که ناپایدار و فریبنده

فرماید: می ي رعدسوره 26خداوند در آیه کاذب است. 
دلخوشی به زندگی دنیا در حالی که زندگی دنیا در "

شاعران عارف هم از  ."خرت متاعی بیش نیستآبرابر 
جمله سنایی و مولوي غم و شادي را به دو نوع کلی 

ند که براساس نزدیک یا نمودمحمود و مذموم  تقسیم 
باشد رامش جاودان میآ سان از شادي ودور کردن ان

حاضر دانشجویان زمانی که  ي). در مطالعه23(
احساس نشاط معنوي  ،احساس تقرب به خدا را دارند

ع  نشاط را نشاط واقعی و پایدار داشتند و این نو
ن را تنها از طریق معنویت تجربه آکه  توصیف کردند

اگر " العهبیان یکی از دانشجویان در این مط. نمودند
خیلی به خدا نزدیک شوم اشک از چشمانم سرازیر 

شود و در این موقع است که دنیا در نزدم بی ارزش می
 من بیشتر بعد از نماز جماعت توي دانشگاه این است.

همانند  پسندیدهدهنده نشاط که نشان "شومطوري می
میریان و  باشد.باال می يبندي در مطالعهدسته

در مطالعه تطبیقی شادي و  1391 همکاران در سال
نشاط از دیدگاه اسالم و عهدین، به این نتیجه رسیدند 
که قرآن بیش از عهدین به معرفی عوامل شادي 

از هایی که پرداخته است. از نظر ادیان الهی، شادي
رشد و ترقی انسان بوده و  لحاظ روحی و جسمی سبب

ده او را از مسیر زندگی خارج ننماید، ممدوح شمر

از دانشجویان در تجربه نشاط . یکی )24شود (می
فعالیت در گروه جهادي " گونه بیان داشت معنوي این

سفیران سالمت بود که بسیار احساس مفید بودن و 
طوري که به ؛بال بودن به من دست داده استسبک

این عمل تمام ابعاد زندگی من را تحت تأثیر خود قرار 
در مسیر کارها و  طوري که خداوند ؛داده است

در  ."هاي خوبی را در مقابلم قرار دادراه ،مشکالت
نشان دادند  1390نادي و همکاران در سال  يمطالعه

که بین معناي معنوي و شادي ذهنی دانشجویان 
مثبت و معنا دار وجود دارد و این ارتباط با  يرابطه

حاضر  يدر مطالعه ).25تر است (رامش معنوي قويآ
و  شور ،تر در معنویتان با تجربیات عمیقدانشجوی

ها در نآ. نمودند نشاط معنوي را بیشتر تجربه
 که احساس نزدیکی به معبود خود رارفتارهایی 
. ندتجربه کرد و نشاط معنوي بیشتري را داشتند شور

خود  يدر مطالعه 1392ابراهیمی و همکاران در سال 
 بستگیسطح شادي دانشجویان نیز هم بین معنویت و

). در این مطالعه 26داري را پیدا کردند (امعن
که  نددانشجویان با احساس معنویت به شادي رسید

حاضر همخوانی  يفوق با مطالعه يمطالعه هايداده
 د.دار

 نددانشجویان زمانی که موفق شد :گیرينتیجه
ي قلبی با معبود خود برقرار نمایند و احساس رابطه

در جهت  ند،به نوعی توانستنزدیکی به خدا کنند و 
خدایی شدن و جلب رضایت خدا و خلق خدا گام 
بردارند، احساس نشاط معنوي داشتند و آن را نوعی 

دانستند که بعد از برقراري رابطه با حالت روحی می
این مطالعه نشاط  طبق نتایج .آیددست میهخدا ب

و دانشجویان  است نوعی نشاط درونی ،ثر از معنویتأمت
دانستند و هرکدام این نشاط خود می أویت را منشمعن

احساس را در محیط دانشگاه در انجام فعالیتی خاص 
 ندکنندگان زمانی که توانست. شرکتنمودندمیجستجو 

درستی انجام دهند و در انجام کارها کارهاي خود را به
همچنین زمانی که با کمک به  ؛از خود رضایت داشتند

احساس شادابی  ند،ت آنان شدجلب رضای سببدیگران 
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و نشاط داشتند. دانشجویان نشاط معنوي را نوعی 
ها در دانستند که تا مدتنشاط واقعی و پایدار می

ثیر را بر روي أماند و بیشترین توجود انسان باقی می
زندگی و شغل فرد دارد. دانشجویان با شرکت در 

هاي دانشجویی اردوهاي جهادي، فعالیت در تشکل
تحقیقات، بسیج دانشجویی و مجالت  يکمیته ند:مان

 هاي مذهبیمذهبی و انجام کارهاي فرهنگی، فعالیت
، شرکت در )نماز جماعتو شرکت  خواندن ادعیه(

مراسم خیریه، شرکت در کالس آناتومی و فیزیولوژي، 

 کتب پزشکی و شرکت در مجالس عزاداري يمطالعه
ادي مذهبی، و مجالس ش )ایام فاطمیه و ایام محرم(

ي شهید گمنام، موفقیت شرکت در مراسم تشیع جنازه
ي خوب احساس نشاط معنوي تحصیلی و گرفتن نمره

 در محیط دانشگاه داشتند.
 

 تشکر و قدردانی
از دانشجویان عزیز که در این مطالعه مشارکت 

 .نمودند کمال تشکر را داریم

 
Endnotes: 
1- Theme 
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