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  چکيده
هـایی کـه بـه عوامـل شـمار پـژوهش .گراستشناسی مثبتترین مفهوم در روانشادمانی، گمشدة انسان معاصر، بنیادي

نقـش تجـارب معنـوي  شناسـاییهدف  اب ،پژوهشین ا .در دو دهه اخیر فزونی یافته است ،اندپرداخته شادکامیمرتبط با 
نفـر از دانشـجویان کارشناسـی  193تعـداد  ،هاي شناختی و عاطفی شادمانی انجام گرفـت. بـدین منظـورروزانه در مؤلفه

تجـارب معنـوي روزانـه، رضـایت از  ۀنامـاي انتخاب شدند و پرسـشاي مرحلهگیري خوشهدانشگاه شیراز با روش نمونه
به شیوه همزمان بررسـی  ،روش آماري تحلیل رگرسیون چندگانهبا ها فه مثبت و منفی را تکمیل نمودند. دادهزندگی، عاط
اي هاي شـناختی و عـاطفی شـادمانی رابطـهکل تجارب معنوي روزانه با مؤلفه ةن است که نمرایهاي بیانگر شدند. یافته

تواننـد رضـایت از د و ارتباط با خداوند در تجارب روزمره مـیاحساس حضور خداون ۀمثبت و معنادار دارد. همچنین دو مؤلف
  بینی نمایند.منفی را به صورت منفی پیش ۀمثبت را به صورت مثبت و عاطف ۀزندگی و عاطف

  .عاطفی شادمانی، دانشجویان ۀلفمؤ شناختی شادمانی، ۀتجارب معنوي روزانه، مؤلف :هاکلیدواژه

Ravanshenasi-va ـ Din ____________________________________________ Vol.8. No.1, Spring, 2015   

۲۶    ،۱۳۹۴بهار  ، سال هشتم، شماره اول  

  مقدمه
اي کهـن، بـه نـام شناسی شاهد ظهور رویکردي جدید، هرچنـد بـا سـابقهنروا ةهاي اخیر، حوزدر سال

نقـاط  ۀها و اختالالت روانی، بـه مطالعـبوده که به جاي پرداختن به ترمیم آسیب »گراشناسی مثبتروان«
طورکلی، ابعاد مثبت وجود آدمی پرداختـه اسـت و در پـی آن اسـت کـه از قوت و کماالت انسانی و به

، Seligman(، 2002((سـلیگمنهاي روانی اسـتفاده نمایـد عنوان سپري علیه بیماريبه ،هااننقاط قوت انس
ترین مفاهیم مطرح در ایـن رویکـرد مفهـوم شـادمانی از بنیادي ).189ص، 2011؛ لوپز و اشنایدر، 57ص
ایندها و به تبیین این سازه و پیشـ ،راخیهاي ها در سالباشد. به همین لحاظ، حجم وسیعی از پژوهشمی

 ،)Cheng & furnham(؛ چـن و فرنهـام1995 ،)Myers & Diener((میـرز و دینـرانـد پیامـدهاي آن پرداختـه
 ۀدو مؤلفــبـه  ،پـردازان در تحلیــل مفهـوم شــادمانینظریــه .)339ص، 2013؛ دیویـد و همکـاران، 2003

زیـابی فـرد مبتنـی بـر (اررضـایت فـرد از زنـدگی بر  ،شناختی ۀاند. مؤلفاشاره نمودهشناختی و عاطفی 
دارنـد اشاره  (تعادل بین هیجانات مثبت و منفی)توازن لذت بر  ،عاطفی ۀاش) و مؤلفاستانداردهاي ذهنی

  ).2004و همکاران،  )Kitayama(؛ کیتایاما22- 19ص، 2001، )Argyle(آرجیل ؛1984 ،)Dinner((دینر
عنوان شاخصـی در جهـت رضایت از زندگی، فرایندي است بر مبناي قضاوت شناختی، که بـه

ارزیابی کلی از کیفیت زندگی فرد مطرح شده است. در حقیقـت، رضـایت از زنـدگی، دنبـال ایـن 
است که تا چه حد نیازهاي اساسی انسان برآورده شده است و تا چه اندازه انواع دیگر اهداف، بـه 

زنـدگی، یـک سـازة  ). رضـایت از1385باشند (مهرابی و همکاران، عنوان اهدافی قابل دسترس می
باشـد (کولیـک شناسـی اجتمـاعی در مـورد شـادمانی میهاي روانمرکزي در شکل دادن به نظریه

  ).405-339ص، 2013؛ دیوید و همکاران، 2006
هـا، مسـئلۀ پیوسـتار شـادمانی اسـت. در گذشـته، غالـب ترین بحثدر مؤلفۀ عاطفی، یکی از عمده

، Lupez & Snyder( ،2011((لـوپز و اشـنایدر شادمانی عکس غم اسـتپردازان بر این باور بودند که نظریه
هاي نظري و تجربی مؤید آن است که عواطـف مثبـت و منفـی، هاي اخیر، بررسی، اما در سال)190ص

یـک دانشـجوي  راي نمونـه،تواند همزمان آنهـا را تجربـه نمایـد. بـفرد می ؛باشنداز یکدیگر می مستقل
آغاز ورودش به دانشگاه، شور و شـعف و نگرانـی را بـا هـم تجربـه کنـد. جدیدالورود ممکن است در 

بـه ایـن  .انـداشـاره نموده »خوشـایندي«و  »برانگیختگـی«ۀ بـه دو مؤلفـ ،محققان در توجیه این استقالل
عاطفه مثبـت بـاال  :شوند. آنها معتقدندتعامل این دو بعد، عواطف از یکدیگر متمایز می بر اساس ،ترتیب
بـا  هشود که همـراتنها تجارب خوشایندي را شامل میبلکه  ،باشدتجارب خوشایند نمی ۀهم ةددهننشان
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به مبانی نظري در ارتبـاط  توجهبا  .)1985و همکاران، ) Watson((واتسون برانگیختگی باالست و بعکس
ی رضـایت از بهتر است ارزیابی شـناخت ،با مفهوم شادمانی، براي دستیابی به تصویر جامعی از این مفهوم

 رو، ایـنازایـني عاطفی مثبت و منفی، مجـزاي از هـم مـورد بررسـی قـرار گیرنـد. هازندگی و ارزیابی
  شناختی و عاطفی مورد توجه قرار گرفت. ۀشادمانی هر دو مؤلف ةبررسی ساز برايپژوهش نیز 

ز قائـل شـد: ) بـین دو رویکـرد تمـای1984( دینـرشـادمانی،  ۀشده در زمیندر تحلیل مطالعات انجام
پژوهشـگران بیشـتر بـه  ،. در رویکـرد پـایین بـه بـاال»رویکـرد بـاال بـه پـایین«و  »رویکرد پایین به باال«

 .پردازنـدشـناختی مـؤثر بـر شـادمانی مـیهـاي جمعیـتموقعیتی و ویژگـی عواملرویدادهاي بیرونی، 
بـر نظـر محققـان اسـت. ، مـوردکه در رویکرد باال به پایین، فرایندهاي درونی زیربنـاي شـادمانیحالیدر

باورهـا،  بـر اسـاسدهنـد و هاي متفاوتی نشان میها به شرایط یکسان، واکنشرویکرد دوم، انسان اساس
 .کنندها، انتظارات و تجربیات منحصر به فرد خود، شرایط را ارزیابی میارزش

اند کـه عوامـل نشان داده )،1999باال (دینر و همکاران، تحقیقات مختلف در بررسی رویکرد پایین به 
بـه نتـایج تحقیقـات و  با توجه .کننددرصد) را تبیین می 8بیرونی، میزان کمی از واریانس شادمانی (تنها 

تغییر یافت و محققان به سمت رویکرد باال بـه  مانیشاد ةبیرونی، مسیر تحقیق در حوز عواملتأثیر اندك 
عـواملی هسـتند کـه هـاي درونـی، ارزش و باورهایافتند که آنها به این نتیجه دست پایین گرایش یافتند. 

نیز بـا رویکـردي  پژوهشاین در رو، ازاین ).2012وان دیرنداك، ( ندکنموقعیتی را تعدیل میعوامل تأثیر 
اي مهم از سیستم باورهاي درونـی او و عنوان زیرمجموعهباال به پایین، به بررسی باورهاي معنوي فرد، به

  ها در شادمانی پرداخته شد.نقش این باور
افـزون، توجـه گذشـته بـه صـورتی روز ۀاهمیت معنویت و باورهاي معنوي در انسان، در چنـد دهـ

شناسـی از شناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده اسـت. پیشـرفت علـم روانروان
 ،که نیازهاي معنوي بشـر ب شده استموججوامع نوین از سوي دیگر،  ةو ماهیت پویا و پیچید ،سویک

در  ،کـه سـازمان بهداشـت جهـانیطـوريها و نیازهاي مادي اهمیت بیشـتري یابنـد. بـهدر برابر خواسته
کنـد و نقـش بعـد تعریف ابعاد وجودي انسان، به ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنـوي اشـاره مـی

). 23ص، West( ،1383(وسـتسـازد (ییعنی بعد معنوي را نیز در رشد و تکامل انسان مطرح مـ ،چهارم
شدة چهارمین ویرایش راهنماي تشخیصی و آماري اختالالت روانی، بخـش جدیـدي نظردر متن تجدید
رود کـه خوانیم: این طبقه زمانی به کار میوجود دارد. در این بخش، می» مشکالت معنوي«تحت عنوان 

کنندة از دسـت دادن هاي پریشـانی از قبیل تجربههایکانون توجه بالینی، یک مشکل معنوي باشد و نمونه
  شود.هاي معنوي را شامل میایمان یا تردید در مورد آن و مشکالت مربوط به تردید در مورد ارزش
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برگیرنـدة با وجود تأکید روزافزون دانشمندان بر بعد معنـوي انسـان، هنـوز تعریـف واحـدي کـه در
، برگرفتـه از کلمـه التـین »معنویـت«ر تعریـف لغـوي، واژة تمامیت معنویت باشد، ارائه نشـده اسـت. د

 )Schulz(شـولز. از نظـر )1387ریفی و همکـاران، ش(است » نفس زندگی«اسپیریتوس است که به معناي 
تجربه ارتباط معنادار با خود، دیگـران، جهـان و قـدرت برتـر کـه بـه  :معنویت عبارت است از ،)2002(

عنـوان تـالش دائمـی بشـر معنویـت را بـه ،وونشود. اعمال بیان می ها وها، روایتالعملصورت عکس
 »معنویـت« ،بیکـر .)1391راد، (مؤمنی و شـهبازي براي پاسخ دادن به چراهاي زندگی تعریف کرده است

 ي. و)1391(عباسـی و همکـاران،  کنـدبخشـد، تعریـف مـیمسائل زندگی معنا می ۀرا چیزي که به هم
اي از جنبـه ،ز بر یک باور یا رابطـه بـا یـک نیـروي متعـالی اسـت. معنویـتمعنویت، تمرک :معتقد است

اي از معنویـت را جنبـه ،پاتیسونو  اسوینتوندهد. زندگی است که به آن هدف، معنا و شیوه عملکرد می
معنویـت بـا  :آنها معتقدنـد .)1391راد، (مؤمنی و شهبازيدهددانند که به فرد انسانیت میوجود انسان می

و  پترسـونکنـد. تارهاي مهم فرد در ارتباط است و به فرد براي مقابله با مسائل زنـدگی کمـک مـیساخ
اي دامنـه :دانند و معتقدندمعنویت را ارتباط خصوصی و صمیمی بین انسان و خدا می ،)2004( سلیگمن

یابنـد. یدر زندگی نمایانند و در یـک زنـدگی خـوب تجلـی مـ ،باشدمعنویت می ۀها که نشاناز فضیلت
تـرین کنـد و ایـن گرایشـات را اصـیلبر اصیل و درونی بودن این گرایشات تأکیـد مـی ،)1370( یونگ

هـاي در برابر ادعاهاي مربـوط بـه تجربـه ،فرویدداند که در ذات هر انسانی نهفته است. اما تجربیاتی می
گونـه را در خـود اقیانوس توانم این احساساتمن نمی«معنوي، موضع دیگري اتخاذ کرده و گفته است: 

تـوان بـه دسـت گرچه تعریف غالبی از معنویت نمی ).599ص، 2004(پترسون و سلیگمن، » کشف کنم
مرور ادبیات، حکایت از آن دارد که در اکثر تعاریف، ارتباط با وجود مقدس یـا واقعیتـی غـایی و  اما ،داد

  احساس هدفمندي در زندگی مدنظر قرار گرفته شده است.
دانند که به صورت قابلیت و ظرفیـت در معنویت را یک پدیده انسانی می ،)1988و همکاران ( نزالکی

دهنـد کـه تفـاوتی بـین افراد وجود دارد و مترادف با مذهبی بودن نیست. مطالعات اخیر نشـان مـی ۀهم
از  پـورتآل. هنگامی کـه )1997؛ زینباور و همکاران، 2000(ماتیس،  معنویت و مذهبی بودن وجود دارد

گیـري جهـت ،یکـی :کنـدگیري را از هم متمـایز مـیدو نوع جهت ،کندگیري مذهبی صحبت میجهت
گیري افرادي کـه مـذهبی پختـه و درونـی جهت ،افرادي که مذهب آنها ناپخته و بیرونی است و دیگري

ی و تجربـی تر از مذهب دارد و به یک رونـد پویـا، شخصـمفهومی وسیع ،دارند (افراد معنوي). معنویت
که هـر دو کلمـه مـذهبی بـودن و معنویـت بـر  معتقد است ،)1997و همکاران ( باورزینکند. اشاره می
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اي مـذهبی بـودن عقیـده ،به هر حـال .کنندباوري نسبت به وجود یک جنبه متعالی از زندگی داللت می
دهـد. را نشـان مـیهاي عمومی و خصوصی عبادت کـردن اي از پذیرش افراد در فعالیتاست که درجه

شـود و هاي خصوصی و صمیمی بـین انسـان و خـدا اطـالق مـیمعنویت در مقابل، به توصیف ارتباط
کـه افعـال مـذهبی، تجلـی  :تـوان گفـتمـی ،در نهایـت .باشداین ارتباط می ۀها نشاناي از فضیلتدامنه

  تر شکل گیرد.کند تا شخصیت معنوي سریعمعنویت را تسهیل می
اي را جهت توصیف ارتباطات خصوصی انسـان سازه شناسی معنویت، اخیراًحوزه رواندر مطالعات 

واقـع ایـن تجـارب، ادراك فـرد از نام دارد. در »تجارب معنوي روزانه«اند که و قدرت متعال به کار برده
 . ایـنیک نیروي برتر در زندگی روزمره و ادراك او از تعاملش با این وجود مافوق جهـان مـادي اسـت

شامل تجربیاتی است از قبیل ارتباط، لذت، احساس تعالی، قـدرت، راحتـی، آرامـش، کمـک و تجارب 
یاري خداوند، هدایت خداوند، دریافت عشق خداوند، احساس حیـرت، شـکرگذاري، محبـت تـوأم بـا 

مهمی از زندگی روزانه بسیاري از افـراد  ۀدلسوزي و احساس نزدیکی به خداوند است. این تجارب جنب
 ،ستند. تحقیقات مختلف نشان داده است که تجارب ایـن جهـانی تعـالی یـا احسـاس الهـی معنویـته

الیسـون و فـن، شناختی داشته باشـند (اي در سالمت روان و پیامدهاي مثبت روانتواند نقش برجستهمی
  ).2006و انگبرتسون،  )Wardell(؛ واردل2008

نـوي و شـادمانی، رسـیدن بـه شـادکامی را از طریـق پردازان در رابطۀ بین تجارب معبرخی از نظریه
پـذیر ها و اهداف معنوي، نیازهاي اساسی، معنادار بـودن زنـدگی و عشـق بـه خـدا امکانتوجه به ارزش

با طرح این پرسش که آیا راهی وجود دارد که بفهمـیم چگونـه بهتـرین و پایـدارترین  مالهرب،دانند. می
دانـد کـه در همـه شـرایط پابرجـا و عنـوي را یگانـه شـادمانی مـیآید، شادکامی مشادمانی به دست می

هـا و فشـارهاي روانـی زنـدگی همزیسـتی ناپذیر است. از نظر وي، این احساس شادمانی با سختیزوال
تواننـد مـی ،گرایش معنوي و این عقیده کـه در جهـان مقصـد واالیـی وجـود دارد مطلوبی دارد. افراد با

  .)2003(یزدانی، شند شادکامی خود را ارتقاء بخ
نام گرفته است؛ صـفتی » سرور«شادمانی باطنی در فرهنگ دینی ما نیز مورد توجه بسیار بوده و 

رو، ایـنپنهان و قلبی که براي دستیابی به خیر است و همرا با لذت درونـی انسـان خواهـد بـود. از
ر«مفهوم  ِ ا شـادي خـالص قلبـی نظران آن ردر آن وجـود دارد و صـاحب» ویژگـی ناپیـدا«یـا » سـ
  ).  1391اند (مازوچی و همکاران، دانسته

که در قران کریم به آن اشاره شده، ایمان به خـدا و یـاد  ،ترین عوامل مؤثر بر این نوع شادمانیاز مهم
بیان شـده کـه برخـی زمینه هاي بسیاري در این . آیه)1391(اشرفی و براري، خدا بودن در زندگی است 

۳۰    ،۱۳۹۴بهار  ، سال هشتم، شماره اول  

اما کسـانی کـه )؛ 15 :روم» (یُحْبَرُونَ رَوْضَۀٍ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَهُمْ فیوَفَأَمَّا الَّذینَ آمَنُوا «از: از آنها عبارتند 
 .اند، در آن روز مسرور و محترم به بـاغ بهشـت منـزل گیرنـدپرداختههاي شایسته عملبه ایمان آورده و 

آنهـا کـه گفتنـد  )؛13 :احقـاف« (ال هُـمْ یَحْزَنُـونَوَقامُوا فَال خَوْفٌ عَلَـیْهِمْ إِنَّ الَّذینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَ«
آفریننده ما خداست و بر این سخن پایدار و ثابت ماندند بر آنها هیچ ترس و حـزن و انـدوهی نخواهـد 

» ال هُـمْ یَحْزَنُـونَوَبِعَ هُدايَ فَال خَـوْفٌ عَلَـیْهِمْ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمیعاً فَإِمَّا یَأْتِیَنَّکُمْ مِنِّی هُدىً فَمَنْ تَ« .بود
گاه که از جانب من راهنمایی بـراي شـما آیـد پـس هـر گفتیم همه از بهشت فرود آیید تا آن )؛38 :بقره(

هِ أَال تَطْمَـئِنُّ قُلُـوبُهُمْ بِـذِکْرِ الوَالَّذینَ آمَنُـوا « .کس پیروي او کند هرگز بیمناك و اندوهگین نخواهد شد لـَّ
هایشـان بـه یـاد خـدا آرام انـد و دلهمان کسانی کـه ایمـان آورده )؛28 :رعد» (بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

  هاست.بخش دلتنها یاد خدا آرامآگاه باشید که  ،یابدمی
رورُ المـؤمِنِ « د:نـفرمایمی حضرت علی الکلم الحکم و درر غرردر کتاب  همچنین ُ هِ  ۀِبطاعَـسـ رَبـِّ

(اشـرفی و  شادي مؤمن، به طاعت پروردگارش و حـزنش بـر گنـاه و عصـیان اسـت، »وحُزنُهُ علی ذَنبِهِ
تنهـا بخـش کـوچکی اسـت از آنچـه در  ،آنچه در قالب آیات و روایات به آن اشاره شد. )1391براري، 

بـر آن، مطـرح شـده متون اسالمی با تعابیر مختلف، در خصوص اهمیت شادمانی باطنی و عوامل مـؤثر 
بـر  ،معنوي و شادمانی انجام گرفته اسـت - مفاهیم مذهبی ۀرابط ۀاکثر تحقیقاتی که تاکنون در زمین است.

اي مثبـت و معنـادار بـین شـادي و رابطـه ،در اکثر مـوارد .اندهاي دینی و مذهبی تأکید داشتهنقش سازه
الیوبومرسـکی و همکـاران،  ؛2006؛ للکـس، 2008وان ریجـنمتغیرهاي مذهبی گـزارش شـده اسـت (

هاي مرتبط با آن بر شادمانی پرداختـه ). اما مطالعات اندکی وجود دارد که بر نقش معنویت و سازه2005
انـد کـه معنویـت بـا ). تحقیقات نیز نشان داده2010هلدر و همکاران،  ؛2010؛ دي، 2011روولد، (باشند 

اي مثبـت رابطـه )2009؛ ویلـز، 2011(جوشانلو، ستی ) و با بهزی2014زانک و همکاران، کیفیت زندگی (
بـا میـزان  ،تحقیقات مختلف نشان داده است که باورها و تجارب معنـوي ،از سوي دیگر د.و معنادار دار

نتایج حاکی از آن بـود کـه بـین  ،)1388( و همکاران بنابغباري افسردگی افراد ارتباط دارد؛ در پژوهش
یت دانشجویان (معنایابی در زندگی، ارتبـاط بـا خـدا و شـکوفایی معنـوي) میزان افسردگی و ابعاد معنو

اند که باور به نیروي برتر، نیـایش و داشـتن رابطـه اي منفی وجود دارد. مطالعات مختلف نشان دادهرابطه
؛ بهرامـی 2007دیسـروزیرز و میلـر، و تجربیات معنـوي روزانـه ( )2004(دولیتل و فارل، با نیروي برتر 

  نند.کبینی میافسردگی را به صورتی منفی پیش ،)1390ی و همکاران، دشتک
از هـر دو  2015تا سال  سیگلمنبینی پیش بر اساسانسان معاصر است و  ةکه شادمانی گمشدآنجااز

باشد، بررسی عوامل مـرتبط بـا شـادمانی از نفر انسان ساکن روي کره زمین، یک نفر دچار افسردگی می
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عنوان یکـی به ،همچنین تجارب معنوي .)1387(یعقوبی،  شناسی استهاي روانولویتترین اجمله مهم
هـاي رشـد نظـران آن را متضـمن بـاالترین سـطوح زمینـهاز نیازهاي درونی انسان، که برخی از صاحب

داننـد، بسـیار حـائز اهمیـت اسـت. هـاي سـالمت روان مـیشناختی، اخالقی، عاطفی و ارتقاء شاخص
که در ابتداي مقاله به آن اشاره شد و با توجه به محـدود بـودن  ،رویکردي باال به پایین اساسبر رو، ازاین

هـدف  اپـژوهش بـایـن معنویت و شادمانی در فرهنگ اسـالمی ایـران،  ۀرابط ۀتحقیقات پیشین در زمین
در  هاي شناختی و عاطفی شادمانی دانشجویان انجـام شـد.بررسی نقش تجارب معنوي روزانه در مؤلفه

  :باشدمیگویی به سؤاالت زیر مدنظر پاسخ زمینهاین 
  شناختی شادمانی (رضایت از زندگی) ارتباط دارد؟ ۀبا مؤلف ،آیا تجارب معنوي روزانه. 1
  . آیا تجارب معنوي روزانه دانشجویان، با مؤلفۀ عاطفی شادمانی آنها (عاطفه مثبت و منفی) ارتباط دارد؟2
شـناختی شـادمانی  ۀتجارب معنوي روزانه، چگونه و تـا چـه حـدي مؤلفـ هايیک از مؤلفهکدام .3

  کنند؟بینی می(رضایت از زندگی) را پیش
عـاطفی شـادمانی  ۀهاي تجارب معنوي روزانه، چگونه، و تـا چـه حـدي مؤلفـیک از مؤلفهکدام .4

  کنند؟بینی می(عاطفه مثبت و منفی) را پیش

  تحقيق روش

  هآماري و گروه نمون ةجامع

شناسـی و علـوم تربیتـی دانشـجویان مقطـع کارشناسـی دانشـکده روان ۀکلی ،پژوهشاین آماري  ۀجامع
 101نفـر از دانشـجویان ( 193شامل  ،آماري ۀباشند. نمونمی 92- 1391دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 

از  ،ن ترتیـببـه ایـ .انداي انتخاب شدهاي مرحلهاست که به روش خوشه هدانشکداین پسر)  82دختر و 
دبسـتانی و مـدیریت آموزشـی) شناسی، آموزش پـیشهاي مختلف دانشکده، سه رشته (روانمیان رشته

 ۀعنـوان گـروه نمونـدو کالس بـه تصـادف انتخـاب شـده و بـه ،طور تصادفی انتخاب و در هر رشتهبه
  پژوهش در نظر گرفته شدند.

 هاابزارهاي گردآوري داده

شناختی شادي، استفاده گردیـد. ایـن  ۀمنظور سنجش مؤلفاز این مقیاس به :(SWLS)مقیاس رضایت از زندگی 
کار گرفتـه شـده گیري رضـایت از زنـدگی بـهبراي انـدازه 1985در سال  و همکاران دینرمقیاس توسط 

 »کـامالً مـوافقم«تـا  »کامالً مخالفم«اي است که از ماده پنجاست. مقیاس رضایت از زندگی، یک مقیاس 

۳۲    ،۱۳۹۴بهار  ، سال هشتم، شماره اول  

آزمـایی بـا فاصـله دو مـاه را و ضریب باز 87/0ضریب آلفاي کرونباخ را برابر  ،دینرشود. ذاري میگنمره
همچنین با استفاده از شیب منحنی اسکري و ارزش ویـژه در تحلیـل  يگزارش کرده است. و 82/0برابر 

  نماید.می درصد واریانس را تبیین 66که تنها یک عامل استخراج شده و  کندمیعاملی مقیاس، بیان 
هاي اصلی با چـرخش به روش مؤلفه ،نامه از تحلیل عواملتعیین روایی پرسش ايبر ،)1385( بردبار

مالك استخراج عوامل، شیب منحنی اسکري و ارزش ویژه باالتر از یـک بـوده  .واریماکس استفاده نمود
و ضـریب  84/0ر برابـ KMO عامل استخراج شده اسـت، مقـدار ضـریب یکها، این مالك بر اساسکه 

گیري سـؤاالت و کفایـت مـاتریس ) بوده که نشـان از کفایـت نمونـه>P/001( 720کرویت بارتلت برابر
براي تعیین پایایی از ضریب پایـایی آلفـاي کرونبـاخ  ،پژوهشاین نامه داشته است. در همبستگی پرسش

  به دست آمد. 86/0استفاده گردید که ضریب پایایی برابر 
 ۀسـنجش مؤلفـ اياین مقیاس را بـر ،)1985( و همکاران واتسون :(PANAS)بت و عاطفه منفی مقیاس عاطفه مث

منظـور اند. سازندگان این مقیـاس، بـهکه همان توازن عاطفه مثبت و منفی است، ساخته ،عاطفی شادمانی
اي را همـاد 20که هم خالصه و هم قابـل اجـرا باشـد، مقیاسـی  ،برآوردن نیاز به یک مقیاس پایا و معتبر

مـاده مربـوط بـه حـاالت منفـی اسـت.  10مـاده آن مربـوط بـه حـاالت مثبـت و  10 ن کردند کهیتدو
یـک از کننـد کـه هـراصالً تا بسیار زیـاد، مشـخص مـی اي، ازدرجه پنجها بر روي یک مقیاس آزمودنی

  حاالت مثبت و منفی، تا چه اندازه در مورد آنها مصداق دارد.
منفـی  ۀبـراي عاطفـ 87/0تا  84/0ب آلفاي کرونباخ را در حد قابل قبولی از ن این مقیاس، ضریامؤلف

 ۀآزمـایی را بـراي عاطفـاند. آنها همچنـین ضـریب بازمثبت گزارش کرده ۀبراي عاطف 90/0تا  86/0و از 
بررسـی اعتبـار همگـرا و افتراقـی،  ، بـرايواتسـوناند. نشان داده 71/0 ،منفی ۀو براي عاطف 68/0 ،مثبت

دسـت آورده اسـت. شـناختی را بههایی از قبیل افسردگی و پریشـانی روانستگی این مقیاس با سازههمب
که معیاري از پریشانی و بـد کـارکردي  ،هاپکینزنامه فهرست عالئم نتایج همبستگی این مقیاس با پرسش

بیـان  نواتسـوهمچنـین معیـاري از عاطفـه منفـی اسـت.  ،هاپکینزدهد که فهرست کلی است، نشان می
اي با عاطفه منفی همبسته است، اما ضـرایب بـه طور قابل مالحظهنیز به بکد که مقیاس افسردگی کنمی

  کار برد.حدي باال نیست که بتوان آنها را به جاي هم به
هاي اصـلی بـا نامه از تحلیل عوامـل بـه روش مؤلفـه)، براي تعیین روایی پرسش1385( بردبار

. مالك استخراج عوامل، شیب منحنی اسکري و ارزش ویژه باالتر از یک چرخش مایل استفاده نمود
به دلیل بار عاملی مشترك و  10ها دو عامل استخراج شده است. سؤال این مالك بر اساسبوده که 

گویه و  9عامل از مجموع سؤاالت حذف شدند. در نهایت، دو عامل عاطفه مثبت با  2پایین در هر 
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و ضـریب  89/0برابـر  KMOاند. مقدار ضریب نامه سنجیده شدهه در پرسشگوی 10عاطفه منفی با 
گیري سـؤاالت و کفایـت ) بود که نشـان از کفایـت نمونـه>P/001( 45/2362کرویت بارتلت برابر 

  نامه داشت.ماتریس همبستگی پرسش
نـوي روزانـه یـا گیـري تجـارب معانـدازه ايبر ،)2002( ترسیو  اندروود نامۀ تجارب معنوي روزانه:پرسش

اند که تجاربی از قبیـل ارتبـاط بـا خداونـد و آگـاهی از وجـود گویه تهیه کرده 16جهانی، مقیاسی با این
شـوند. ایـن اي لیکـرت محاسـبه مـیدرجـه ششمقیاس  بر اساسها سنجد. پاسختعالی را میمخداوند 

افراد اسـت کـه در سـطح هاي سنجش تجارب معنوي یکی از معتبرترین مقیاس ،مقیاس در حال حاضر
هـاي اند و نشان داده کـه در فرهنـگدنیا مقبولیت فراوانی یافته و کشورهاي فراوانی از آن استفاده نموده

؛ لوسـتالت و 2009(فونگ و همکـاران، مختلف از ثبات درونی، پایایی و روایی مناسبی برخوردار است 
  ).2002تنیگان و همکاران،  ؛2006همکاران، 

) مـورد بررسـی قـرار 1389( تقـويتوسـط  ،سنجی این مقیاس در جامعـه ایرانـیانخصوصیات رو
، 88/0) و تنصـیف (p>001/0، 96/0نتایج حاصل از بررسـی پایـایی بـه روش بازآزمـایی ( ،گرفته است

001/0<p(،  تعیین روایی از تحلیل عوامل بـه روش  برايحاکی از پایایی مطلوب مقیاس است. همچنین
و  »ارتبـاط بـا خداونـد«، »احسـاس حضـور خداونـد«عامـل  سـهاستفاده گردیـده کـه  هاي اصلیمؤلفه

 54/61عامل اسـتخراجی % سهاین  ،استخراج شده است. در مجموع »احساس مسئولیت در قبال دیگران«
بررسی روایی همزمان مقیاس، همبسـتگی آن را بـا  برايکردند. همچنین واریانس کل مقیاس را تبیین می

گیـري مقیاس تجـارب معنـوي روزانـه بـا جهـت .اندمحاسبه نموده آلپورتگیري مذهبی مقیاس جهت
عامـل زیـرا  ؛این مقیـاس دارد ةتري را نشان داده که حکایت از روایی سازمذهبی درونی همبستگی قوي

) داراي بـار 1389( تقـوياز جملـه پـژوهش  ،هـائولیت نسبت به دیگران در اکثـر پـژوهشساحساس م
تنهـا از دو عامـل احسـاس  ،پـژوهشایـن در رو، ازاین .ی بوده و تنها شامل دو سؤال استعاملی ضعیف
از ضـریب ، پـژوهشایـن و ارتباط با او استفاده شد. براي بررسی ضریب پایایی مقیـاس در  حضور خدا

  به دست آمد. 91/0پایایی آلفاي کرونباخ استفاده گردید که ضریب پایایی 

  هادهطرح پژوهش و روش تحليل دا

هـاي متغیرهـاي تجـارب معنـوي روزانـه و مؤلفـه ۀبررسـی رابطـ ،پـژوهشاین با توجه به اینکه هدف 
هـاي تجـارب معنـوي بـراي کنندگی مؤلفـهبینیشناختی و عاطفی شادي و همچنین بررسی قدرت پیش

هـا از روش آمـاري تحلیـل داده بـراي .باشـدهمبسـتگی مـی - پژوهش از نوع توصـیفی ،شادمانی است
  همزمان استفاده شد. ةضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره به شیو

۳۴    ،۱۳۹۴بهار  ، سال هشتم، شماره اول  

  هاي پژوهشيافته
گـویی بـه سـؤال اول و دوم پـژوهش، مـاتریس همبسـتگی، میـانگین و انحـراف اسـتاندارد پاسخ ايبر

کـل  ةرنمـ ،دهـدهاي جدول نشان میگونه که یافتهآورده شده است. همان 1متغیرهاي تحقیق در جدول 
 ۀمثبت رابطه مثبت و معنـادار و بـا عاطفـ ۀهاي رضایت از زندگی و عاطفتجارب معنوي روزانه با مؤلفه

  اي منفی و معنادار دارد.منفی رابطه
  : ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش، میانگین و انحراف استاندارد1جدول 

  انحراف استاندارد  میانگین  6  5  4  3  2  1  متغیرها

 تجارب معنوي
  روزانه

  21/8  13/38            1  احساس حضور خداوند .1
  32/4  55/22          1  /53**  ارتباط با خداوند .2
نمره کل تجارب  .3

  معنوي روزانه
**87/  **82/  1        01/65  90/12  

  شادمانی

  93/3  81/16      1  /46**  34/0*  /48**  رضایت از زندگی .4
  03/7  13/31    1  /49**  /61**  /49**  /59**  عاطفه مثبت .5
  87/8  15/25  1  - /42**  - /61**  - /49**  - /46**  - /50**  عاطفه منفی .6

  001/0 P<  **    01/0 P<  *  

هاي تجارب معنـوي روزانـه یک از مؤلفهگویی به سؤال سوم پژوهش، مبنی بر اینکه هربراي پاسخ
گرسـیون چنـدمتغیره (بـه کنند، ربینی میتا چه حد و در چه جهتی مؤلفۀ شناختی شادمانی را پیش

هـاي تجـارب معنـوي روزانـه محاسـبه شـد. نتـایج شیوه همزمان) رضایت از زندگی روي مؤلفـه
دهـد، دو هاي جدول نشـان مـیگونه که یافتهآورده شده است. همان 2تحلیل رگرسیون در جدول 

کننـدة  بینـیمؤلفۀ احساس حضور خداوند و ارتباط با خداوند به صـورت مثبـت و معنـادار پـیش
  .باشندرضایت از زندگی می

  هاي تجارب معنوي روزانه: نتایج رگرسیون همزمان مؤلفه شناختی شادمانی روي مؤلفه2جدول 

  متغیر مالك: مولفه شناختی شادي  

  رضایت از زندگی

  B  β  t  بینمتغیرهاي پیش

  15/4**  50/0  25/0  احساس حضور خداوند 

  08/3*  41/0  17/0  ارتباط با خداوند

22/0= R2       ،47/0=R      **    ،17/8 = F 

01/0 P<    **05/0 P<  *  



  ۳۵ تجارب معنوي روزانه بر اساسشادماني  هاي شناختي و عاطفيبيني مؤلفهپيش

هاي تجارب معنـوي روزانـه یک از مؤلفهمبنی بر اینکه هر ،گویی به سؤال چهارم پژوهشپاسخ ايبر
کنند، رگرسـیون چنـدمتغیره (بـه شـیوه بینی میعاطفی شادمانی را پیش ۀتا چه حد و در چه جهتی مؤلف

هـاي تجـارب معنـوي روزانـه محاسـبه شـد. نتـایج تحلیـل ن) عاطفه مثبت و منفـی روي مؤلفـههمزما
 ۀدو مؤلفـ ،دهـدهـاي جـدول نشـان مـیگونـه کـه یافتـهآورده شده است. همان 3رگرسیون در جدول 

مثبـت و  ۀعاطفـ ةکننـدبینیاحساس حضور خداوند و ارتباط با خداوند به صورت مثبت و معنادار پیش
  باشند.منفی می ۀکننده عاطفبینیمنفی پیش به صورتی

  هاي تجارب معنوي روزانهعاطفی شادمانی روي مؤلفه ۀ: نتایج رگرسیون همزمان مؤلف3جدول 

  متغیر مالك: مولفه عاطفی شادي  

  عاطفه منفی    عاطفه مثبت
  B  β  T  B  β  t  بینمتغیرهاي پیش

  07/2**  - 35/0  - 40/0  46/2**  39/0  34/0  احساس حضور خداوند 

  92/1*  - 34/0  - 37/0  21/2**  30/0  36/0  ارتباط با خداوند

35/0= R2      ،60/0= R  **   ،32/23= F 25/0= R2      ،51/0= R  **   ،03/15= F  

01/0 P<   **05/0 P<  *  

  گيريبحث و نتيجه
همچنـین بررسـی  تجارب معنوي روزانه و شـادمانی دانشـجویان و ۀبررسی رابط ،پژوهشاین هدف از 

کـه از  ،اول پـژوهش ۀهاي شادمانی بر اسـاس تجـارب معنـوي روزانـه بـود. یافتـبینی مؤلفهامکان پیش
ن اسـت کـه رابطـه مثبـت و معنـاداري بـین تجـارب ای حاکی از ،بررسی سؤال اول و دوم به دست آمد

بـا نتـایج تحقیقـات پیشـین  ،هاي شناختی و عاطفی شادمانی وجود دارد. این یافتهمعنوي روزانه و مؤلفه
گونه کـه در قـران کـریم نیـز همان ).2010؛ هلدر و همکاران، 2010؛ دي، 2011روولد، همخوان است (

) بیـان شـده، ایمـان بـه خـدا و یـاد خـدا در 28 :رعد؛ 38 :بقره ؛13 :احقاف؛ 15: در آیات مختلف (روم
  ترین عوامل مؤثر بر شادمانی است.زندگی، از مهم
تجارب معنوي داراي کارکردهایی هسـتند کـه موجـب شـادکامی  گفت:توان می ،این یافتهدر تبیین 

به مـواردي از جملـه احسـاس اتصـال بـا معبـودي  ،در بین کارکردها آرجیلو  هیزشوند. نهایی افراد می
بـاور بـه  ).1390(نادي، کننـدبسیار قدرتمند و مقدس، عشق، برابري و احساس در جمع بودن، اشاره می

کند و ناظر بـر بنـدگان خـویش اسـت، منجـر بـه نـوعی ها را کنترل میینکه خدایی هست که موقعیتا
که اغلب افرادي که رابطه خـود بـا خـدا طوريانجامد. بهشود که به شادمانی فرد میاحساس حمایت می

۳۶    ،۱۳۹۴بهار  ، سال هشتم، شماره اول  

منبـع، تـوان از طریـق اتکـا و توسـل بـه آن می :معتقدند ،کنندرا مانند یک دوست صمیمی توصیف می
اي شخصی بـا وجـودي برتـر سـبب رابطه ،واقعقابل کنترل را به طریقی کنترل نمود. درهاي غیرموقعیت

انداز مثبتی در زندگی خواهد شد. دانشـجویانی کـه تجـارب معنـوي بـاالتري دارنـد، معنویـت را چشم
بخـش اي کـه الهـامنـرژيعنوان اگیرند و از آن بهبخش و برانگیزاننده در زندگی در نظر مینیرویی روح

کنند. آنها به آینـده امیدوارترنـد آنها به سمت و سوي فرجامی معین و هدفی وراي فردیت است، یاد می
نوعی لذت درونی را درك کرده، به خداونـد  ،نین دانشجویانیچتري از زندگی دارند. بخشو درك لذت

تجـارب معنـوي در زنـدگی  ،واقـعیابند. درخاطر دست میبه آرامش و رضایت ،باور دارند و با این باور
سازد و انتظـار رویـدادهاي هایی از شادي، رضایت، هدفمندي، آرامش و امید به آینده را میفرد طرحواره

  گردد.مثبت را تقویت کرده و منجر به شادمانی بیشتر می
 ۀقوي مؤلفـ ةکنندبینیهاي حضور خداوند و ارتباط با او، پیشن است که مؤلفهایحاکی از  ،یافته دوم

الیسـون با نتایج تحقیقات پیشین همخوان اسـت ( ،شناختی شادمانی (رضایت از زندگی) است. این یافته
  ).2014؛ ژانک و همکاران، 2006؛ واردل و انگبرتسون، 2008و فن، 

که تجارب معنوي، به صورت یـک منبـع ادراکـات فـردي عمـل  گفت: توانمی ،در تبیین یافته دوم
کننـده در نیرویـی یکپارچـه ،وسـیلهکنند. بدینه و براي افق زندگی، معنایی عمیقاً روحانی ترسیم میکرد

فـرد بـه  ،نمایند. از این زاویـههاي جسمی، هیجانی و اجتماعی براي فرد فراهم میجهت هماهنگی جنبه
اسـت کـه  رسد کـه حاصـل آن یـک آرامـش درونـی و شـادمانیمندانه از زندگی میاي رضایتفلسفه

اي از طلوع انوار الهی در لحظه لحظه زندگی و تحقـق آن در قلـب مـؤمن اسـت. چنـین نتیجه جملگی
زنـدگی رخ  ۀکه در روند چرخ ،ناپذیرتوانند به نامالیمات، فشارهاي روانی و کمبودهاي گریزافرادي می

 شـهید مطهـريته باشند. خاطر بیشتري داشمعنا ببخشند و نسبت به زندگی، امیدواري و رضایت ،دهدمی
چـه از نظـر تولیـد بهجـت و  ؛اند که ایمـان آثـار نیـک فـراوان دارددر این خصوص بیان کرده ،)1386(

هـاي انبساط روحی و چه از نظر نیکو ساختن روابط اجتمـاعی و چـه از نظـر کـاهش و رفـع نـاراحتی
خـاطر از آثـار اري و آرامـشبینی، روشن دلی، امیدوخوش .که الزمه ساختمان این جهان است ،ضروري
  آفرینی ایمان است.زایی و انبساطبهجت

هـاي احسـاس حضـور خداونـد و ارتبـاط بـا او، عاطفـه مثبـت را بـه که مؤلفه نشان داد ،یافته سوم
با نتـایج تحقیقـات پیشـین  ،. این یافتهکنندمیبینی صورت مثبت و عاطفه منفی را به صورت منفی پیش

؛ بهرامـی 2008؛ مـن و همکـاران، 2007؛ دیسـروزیرز و میلـر، 2004و فـارل، (دولیتـل همخوان اسـت 
  ).1388بناب و همکاران، ؛ غباري1390دشتکی و همکاران، 



  ۳۷ تجارب معنوي روزانه بر اساسشادماني  هاي شناختي و عاطفيبيني مؤلفهپيش

طرز تلقی فـرد را از خـود،  ،احساس حضور خداوند و ارتباط با او :توان گفتنتایج میاین در تبیین 
خداونـد،  ۀجانبـدر حمایـت و لطـف همـه دهـد. فـرد خـود راخلقت و رویدادهاي پیرامون تغییـر مـی

دهـد. احساس لذت معنوي عمیقـی بـه وي دسـت مـی ،بدین ترتیب .بیندترین نیروي موجود میبزرگ
توان پذیرفت که تجارب معنوي روزانه در یافتن معنا و هدف در زندگی بـه شـخص کمـک می ،واقعدر
نـد و حسـی از خشـنودي، کندر زندگی اتخاذ اي بینانهگیري واقعشوند تا او جهتب میموجکنند و می

  موجود بین خود و خدا به دست آورد. ۀبهجت و عاطفه مثبت را از رابط
همچنین احساس حضور خداوند و ارتباط با قدرتی الیتناهی، هـدف زنـدگی را بـراي فـرد روشـن 

منتظـره را ادهاي غیرهدر نتیجه فـرد، رویـد شود.کننده میکند و مایه تسلی در شرایط دردناك و تهدیدمی
کند و قادر است رویدادهاي غیرقابل تغییر را بپـذیرد. از کننده ارزیابی میعنوان رویدادهایی کمتر تهدیدبه

هاي واالتري دارد، کمتـر تري در ارتباط است و اهداف و ارزشاین دیدگاه، فرد زمانی که با نیروي بزرگ
بیان  انسان و ایماندر کتاب  شهید مطهريبه خواهد کرد. عواطف منفی نظیر اضطراب، خشم و... را تجر

ر آن بـه خـوبی هـاي درخواسـت و نیـاز دخیزي است که دانهکنند: روح انسان همچون زمین حاصلمی
روید و خداوند نیز همواره همراه کسی است که همراه خداوند باشد، چنین انسانی نه ترسی دارد و نه می

او چنگ خواهد انداخت؛ زیرا آفرینش را هدفدار و هدف را خیر و تکامل و غم و اندوهی به روح و جان 
الِحاتِ وَإِنَّ الَّذینَ آمَنُـوا «). در قرآن آمده است: 1386ر.ك: مطهري، کند (سعادت معرفی می َّ عَمِلُـوا الصـ

آنان همانا )؛ 277(بقره: » ال هُمْ یَحْزَنُونَوَعَلَیْهِمْ  ال خَوْفٌوَ آتَوُا الزَّکاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْوَأَقامُوا الصَّالةَ وَ
که اهل ایمان و نیکوکارند و نماز به پا دارند و زکات بدهند آنان را نزد پروردگار پاداش نیکو خواهد بـود 

 .و هرگز ترس و بیمی از حوادث آینده و اندوه و غمی از گذشته نخواهند داشت
به بررسی نقش دو عامـل احسـاس حضـور  ،تحقیقاین ي است که در این نکته ضرورپایان بیان در 

هـاي آتـی شـود کـه در پـژوهشپیشـنهاد مـی .خدا و ارتباط با خدا در شادمانی دانشجویان پرداخته شد
عوامل دیگري چون امید به فضل و وعده الهی، صبر و اسـتقامت، احسـان و نیکـی بـه دیگـران و سـایر 

 ؛1391(اشـرفی و بـراري، انـد عنوان عوامل مؤثر بر شادمانی شناخته شـدههعواملی که در منابع اسالمی ب
تا بتوان درصـد بیشـتري از واریـانس ایـن سـازه  گیردمورد مطالعه قرار می )1391مازوچی و همکاران، 

یک از عوامل مـؤثر در آن دسـت یافـت. تري از شادمانی و نقش هرتبیین کرد و به تصویر روشن مهم را
شـود پیشنهاد می رو،. ازاینن است که جامعه آماري تحقیق محدود بوده استای ،پژوهشین امحدودیت 

کنندگی تجارب معنوي روزانـه بـراي سـازه شـادمانی، در یـک بینیهاي آتی قدرت پیشکه در پژوهش
  تر مورد بررسی قرار گیرد.جامعه گسترده

۳۸    ،۱۳۹۴بهار  ، سال هشتم، شماره اول  

  منابع
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