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 چکیده

 ،باشد. اگرچه مطالعات زیادی در مقوله سالمت معنوی انجام شده استسالمت معنوی ازفاکتورهای موثر بر کیفیت زندگی می سابقه و هدف:

معنوی از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی  تبیین تجربه نشاط ،هدف از این مطالعه اما اطالعات کمی در خصوص نشاط معنوی موجود است.

 باشد.کردستان می

از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان به صورت هدفمند در این مطالعه  نفر 63. بودکیفی پژوهش حاضر یک مطالعه  :هامواد و روش

 آنالیز محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.. اطالعات از طریق یمه ساختار یافته انجام شدوارد شدند. گردآوری اطالعات از طریق ن

 مضمون اصلی عوامل فردی و فضای دانشگاه استخراج گردید. ،های استخراج شدهها از مجموع مضمونبا تجزیه و تحلیل یافته :هايافته

 معنوی در دانشجویان های فرهنگی و خیریه و مراسم مذهبی همگی موجب احساس نشاط مشارکت دانشجویان در فعالیت :گیرینتیجه

 کند.های معنوی را در دانشجویان فراهم میها در دانشگاه زمینه الزم جهت پرورش مهارتریزی جهت توسعه این گونه فعالیتشود. لذا برنامهمی

 معنويت مطالعه کیفی، دانشجويان، نشاط معنوی، ی:کلیدگان واژه

 
 

 مقدمه

 .(2 ،1) شوددر انسان تلقی می های عمده رفاهیکی از جنبه رفاه معنوی

 رضایت به مذهبی سالمت .است مذهبی و وجودی بعد دو متشکل معنوی سالمت

به رابطه با خود، دیگران و  وجودی و سالمت برتر تقدر یک با ارتباط از ناشی

 یبا مذهب دارد ول یتشابهات نکهیتوجه به امعنویت با  شود.محیط اطالق می

. مذهب اغلب به مراسم و باشدیمذهب متر از عیگسترده و وس یمفهوم یدارا

 واست  ئیو نامر یدرون یروین کی تیکه معنو یدارد در حال ازین یخاص فاتیتشر

 خود یو با احساس خصوص (6)کند میعنی ورای تمام عملکردها را جستجو م

 . (4) داردقرابت  ایدننسبت به 

طوری که سبب به باشد؛یفردی م یراهگشای انسان در زندگ ینید تیمعنو

سعادت اخروی فرد  تیارتقای معنوی سازمان مربوطه و به تبع آن، جامعه و درنها

های رشد فضلیت، انسان در معنویت هاییژگیاز و یکی .(2) شودیو جامعه م

و  ی(، خوشبختینشاط )شادکام ایید و جوانسان موجودی هدفمن .(5) انسانی است

احساس نشاط،  ابدیدست ن خواهد،یکه به آنچه م یو تا زمان باشدیسعادت م

های انسان پشتوانه نیاز مهمتر یکیاحساس نشاط  .کندیو سعادت نم یخوشبخت

گفت همه تالش هر انسان در جهت  توانیبرای مقابله با مشکالت است و م

نشاط عبارت است از:  .(3) باشدیم ندهیآ در یخوشبخت شادی، نشاط و افتنی

 شادی هدف  امروزه .(7) ی شادی گذران زندگداوری فرد درباره نحوه یچگونگ

 

شان را در شود و افراد سعی دارند که زندگیاصلی زندگی مردم محسوب می

های از . بدون رفاه معنوی سایر جنبه(8) مسیری پیش ببرند که با شادی توام باشد

خوبی عمل کند وکیفیت زندگی فرد مطلوب نخواهد بود. نتایج هتواند برفاه نمی

ر مواجه با مشکالت تواند توانایی فرد را دمطالعات نشان داده است که معنویت می

 . (9) باشدهای رفاه میمفهوم رفاه معنوی مرتبط با همه جنبه افزایش دهد.

شود؛ بلکه از یحاصل نم الیاز ارضای ام یقیحق یارسطو شادکام دگاهیاز د

 لتیفض یاز تجل یعنیارزش انجام دادن دارد؛  یکه از لحاظ اخالق زییچ امانج

 زانیبر م یادیز ریتأث یمذهب مانیمعتقد است ا Myers. (11) دشویحاصل م

 ،یاجتماع تیاست که حما یمانیا Myersمورد نظر  مانیدارد. ا یشادمان

 .(11) آوردیفرد به ارمغان م یرا برا یدواریشدن و ام رفتهیاحساس پذ ،یهدفمند

آن  انیدانشجو ،یاهر جامعه یهاگروه نیاز مهمتر یکی نکهیبا توجه به ا نیبنابرا

از معنای  دانشجویانی که در زندگی خویش ادراک باالیی ،روندیجامعه به شمار م

گیرند بخش و برانگیزاننده در زندگی در نظر میمعنوی دارند معنویت را نیروی روح

 گیرند.بخش و برانگیزاننده در زندگی در نظر میعنوان انرژیو از آن به

کنند، زندگی را معنویت را لمس و تجربه می دانشجویانی که در زندگی خویش

 شتریب انیدانشجو نکهیبا توجه به ا برند.ن میبیند و لذت بیشتری از آدار میمعنی

 یستیو با دهندیاختصاص م یهای آموزشطیاوقات خود را به حضور در مح
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جامعه  شاد در یفضا جادیدانشگاه جهت ا نیالزم از طرف مسئول داتیتمه

 دگاهیتجربه نشاط معنوی از د نیی؛ پژوهش حاضر با هدف تبشوداتخاذ  ییدانشجو

 شده است. یطراح کردستان یشگاه علوم پزشکدان انیشجودان

 
 هامواد و روش

کنندگان باشد. مشارکتاین مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوای کیفی می

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان بودند. انتخاب  نفر از 63شامل 

 کمیته مجوز گیری هدفمند بوده است. بعد از صدوردانشجویان بر اساس نمونه

ها روند انجام مصاحبه ،پژوهش انجام کردستان برای پزشکی علوم دانشگاه القاخ

 پژوهش اهداف توضیح و خود معرفی آغاز گردید. به این منظور، پژوهشگر ضمن

 تکمیل را آگاهانه امهنرضایت فرم تا نمود درخواست آنان از کنندگان،به مشارکت

 العات شخصی آنان محرمانه اطمینان داده شد که کلیه اط به آنها و نمایند

-برداری از شرکتو یاداشت ماند. در ضمن قبل از مصاحبه اجازه ضبط صدامی

های دانشکده بهداشت کنندگان در مطالعه اخذ شد. مکان مصاحبه یکی از کالس

یافته به صورت مصاحبه فردی و گروهی بود. از مصاحبه عمیق و نیمه ساختار

مصاحبه به صورت گروهی برگزار  4ورت فردی و مصاحبه به ص 65 استفاده شد.

 2تا  5/1دقیقه و هر مصاحبه گروهی حدود  61-45گردید. هر مصاحبه فردی بین 

 اساس بر و شد آغاز باز سؤال یک با هامصاحبه از یک ساعت طول کشید. هر

 روشن منظور به کنندهسؤال پیگیری داد،می ارائه کنندهمشارکت که اطالعاتی

)از دیدگاه شما نشاط معنوی  شد. برخی از سواالت شاملمی مطرح وممفه شدن

اید؟ در در خصوص احساس شادی از معنویت داشتهای چیست؟ آیا تاکنون تجربه

کنید دانشگاه جهت باال بردن شادی معنوی چه این مورد مثالی بزنید. فکر می

کد  هیچ آخر مصاحبه 2 در که این به هایی بایستی انجام دهد( بود. با توجهفعالیت

و روند انجام مصاحبه متوقف  شد حاصل هاداده اشباع نگردید، استخراج جدیدی

 گردید. 

 محتوا مبتنی بر تحلیل روش از هاداده تحلیل و تجزیه برای مطالعه، این در

 معیارهای از هااعتبار داده منظور به .استفاده شد اشتراوس و روش کوربین

طبق نظر گوبا و لینکلن بررسی صحت  .گردید استفاده کلنلین و گوبا پیشنهادی

قابلیت علمی مطالعات کیفی شامل چهار معیار قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال پذیری، 

 برای کسب قابلیت اعتبار؛ تالش شد تا اطمینان و تایید پذیری است. 

رسیدن گیری تا کنندگان با حداکثر تنوع تجربیات انتخاب شوند؛ نمونهمشارکت

ترین واحد معنایی انتخاب شد. اعتبار ها به حد اشباع ادامه یافت و مناسبداده

داخلی تحلیل محتویی از طریق روایی صوری ارزیابی شد. به منظور روایی محتوی 

 از پانل خبرگان )تیم تحقیق( برای حمایت از تولید مفهوم یا موضوعات کدگذاری

ستفاده شد. به این منظور متن مصاحبه و و نیز بازبینی توسط مشارکت کننده ا

کدهای استخراج شده به مشارکت کنندگان از طریق ایمیل ارائه شد و آنها درباره 

کردند و در صورت داشتن هر گونه مغایرت، صحت و سقم آن اظهار نظر می

گرفت. بعالوه محقق اصلی مواردی را که مبهم بود یا مراتب مورد بررسی قرار می

شد از طریق تماس تلفنی شفاف سازی رکت کننده به درستی درک نمیمنظور مشا

ها همراه با کدگذاری و طبقات اولیه و متن کامل نمود. متن کامل کلیه مصاحبهمی

مصاحبه همراه با کدگذاری، برای همکاران تحقیق ارسال شد. عالوه بر آن از  6

 ار در جهت نظرات تاییدی و تکمیلی همکاران تحقیق در کلیه مراحل ک

 سازی، کدگذاری و استخراج طبقات اولیه استفاده شد. پیاده

 برای ارزیابی قابلیت اطمینان یا ثبات؛ سعی شد از طوالنی شدن زمان 

ها( تا حد امکان خودداری شود لذا از همه مشارکت آوری داده )انجام مصاحبهجمع

پذیری، تشریح ییدکنندگان راجع به یک موضوع پرسیده شد. به منظور سنجش تا

ها به گیری درونمایهها، تحلیل و شکلآوری دادهکامل مراحل تحقیق اعم از جمع

نفر  2منظور فراهم نمودن امکان ممیزی پژوهش توسط مخاطبین و خوانندگان و 

از اعضای هیات علمی دانشگاه انجام شد. همچنین فرایند انجام کار در اختیار 

 .شد تا صحت نحوه انجام پژوهش تایید گرددهمکاران مطالعه قرار داده 

 

 هايافته

سال بود. تعداد دانشجویان  22±8میانگین سنی دانشجویان مورد مطالعه 

های دموگرافیک در جدول و سایر ویژگی نفر بود 21و  13دختر و پسر به ترتیب 

. دو طبقه اصلی استخراج شده شامل فضای دانشگاه و عوامل فردی آمده است 1

 .(2)جدول  طبقه استخراج شدزیر 11در مجموع از این طبقات بود 

 

 های دموگرافیک دانشجويان تحت مطالعهويژگی. 6جدول 

 تعداد )درصد( متغیر

 سن

 5 (9/16) سال 21-18

 14 (9/68) سال 22-21

 9 (25) سال 24-22

 8 (2/22) سال به باال 24

 تحصیالت

 13 (4/44) کارشناسی

 9 (25) دکارشناسی ارش

 11 (3/61) ایدکتری حرفه

 وضعیت تاهل
 16 (1/63) متاهل

 26 (9/36) مجرد

 

 کنندگانهای استخراج شده از بیانات شرکتمضمون. 2جدول 

 زير طبقات مضمون

 عوامل فردی

های روحی و روانی، عامل اقتصادی، ویژگی

مشکالت شخصی، باورهای مذهبی، انجام 

 ی انسان دوستانههااصول مذهبی، فعالیت

 فضای دانشگاه
رسانی و آموزش، تقویت باورهای معنوی، اطالع

 ، محیط دانشگاهو مذهبی های فرهنگیفعالیت

 

 : عوامل فردی الف(

شرایط روحی و روانی،  دانشجویان، عوامل فردی از قبیل: بر اساس نظرات

های فعالیتانجام فرائض مذهبی و  ،باورهای مذهبی ناامیدی از آینده، ترس و

 خیرخواهانه در درک معنویت و لذت ناشی از آن موثر هستند.

  روحی و روانیشرایط  -1

منظور از شادی معنوی شور و "گوید: ای میکنندهدر این خصوص شرکت

نشاط و شعف ناشی از کاری خدایی و انسانی و آرامش روح و دل و جسم بعد از 

ها، فشارهای روحی ، رها شدن از استرسرابطه معنوی با خدا و بندگان خداایجاد 

 ."و عصبی زندگی امروزی، خلوت کردن با خدای خود و کسب نشاط و آرامش
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همیشه احساس غمگینی و افسردگی "گوید: ی دیگری میکنندههمچنین شرکت

این همه مشکل و ناامیدی رهایی  از ذهن مندارم هیچ امیدی به آینده ندارم اگر 

 ."انم لذت معنویت را تجربه کنمشاید بتوپیدا کند. 

  ناامیدی از آینده ترس و -2

اگر مسئوالن خواهان "کند:ای چنین بیان میکنندهدر این خصوص شرکت

ابتدا دانشجویان را دریابند. دانشجویان ما  ایجاد نشاط معنوی در دانشگاه هستند،

صیلی و ینده کاری و تحبسیار دغدغه دارند و مشکل روحی دارند و همه از آ

اگر ما جوانان کمی "گوید: دیگری می و "امید هستندشان ترس دارند و نازندگی

تواند نشاط معنوی را تجربه از گرفتاری و مشکالت خالص شود خیلی میذهنمان 

 ."ساز نشاط معنوی استساده در زندگی دنیایی زمینه شادیکنند، یعنی ایجاد 

 باورهای مذهبی -6

کریم  قرآن تابع آنچه"گوید: ای میکنندهمذهبی، شرکتدر رابطه با باورهای 

و  "آرامش همان نشاط معنوی است ،شوندآرام می خدادلها با یاد  :فرمایدمی

نشاط  عقاید مذهبی از هر جنسی که باشد موجب شادی و"گوید: دیگری می

 ."است

 انجام اصول مذهبی -4

از نماز همیشه احساس بعد "گوید: ای در این خصوص چنین میکنندهشرکت

ایستم و خود می رضایت و خوشحالی دارم از اینکه برحسب وظیفه در مقابل خدای

بهترین و لذت "گوید: ی دیگری میکنندههمچنین شرکت ."تمشکرگذار هس

 ."زنمترین اوقات من زمان خواندن قرآن است وقتی که با خدا حرف میبخش

 ی خیریههافعالیت -5

 به نظر من"های خیریه چنین است: ای در رابطه با فعالیتکنندهنظر شرکت

تر از همه کمک مهمها و و حمایت از یتیمکمک به فقرا  مثل کارهای خیرانجام 

نشاط باعث تجربه معنویت و  دارندبه حمایت کسانی که از لحاظ روحی نیاز  به

های نسازما"گوید:ی دیگری میکننده. همچنین شرکت"شودمی ناشی از آن

دهند خیریه اجتماعی که به شکل رایگان و برای رضای خدا کار پسندانه انجام می

 ."در ایجاد نشاط جمعی و معنوی بسیار تاثیر دارند

 

 :ل دانشگاهیوامع ب(

 های دانشگاه و محیط دانشگاه از قبیلاز نظر دانشجویان برخی فعالیت

تواند به های فرهنگی، مییت، فعالتقویت باورهای مذهبی ،رسانی و آموزشاطالع

 .منجر گرددگرایش دانشجویان به معنویات و کسب لذت معنوی از آن 

 رسانی و آموزش اطالع -1

تواند با برگزاری دانشگاه می"گوید: ای میکنندهدر این خصوص شرکت

و آموزش  .کند ایجاد نشاط معنوی در دانشجویان های معنویمراسم و همایش

ن در جهت شرکت در مراسم فرهنگی، مذهبی دانشگاه نقش تشویق دانشجویا

 آموزشی و تبلیغی در زمینه توسعه باورهای مذهبی و عقیدتی جوانان بازی 

مسایل دانشگاه فقط به "گوید: ی دیگری میکنندههمچنین شرکت ."کندمی

 ."است اندک به مباحث اخالقی معنویعلمی و آموزشی تاکید دارد و توجه 

عوامل فرهنگی هم مثل استفاده از حضور و "گوید: این رابطه میدیگری در 

 های فرهنگی مهم است. حانیون و اشخاص مذهبی در مراسمبیانات رو

کارانه اگر های نیکوفرهنگ ایثارگری و فرهنگ کمک سازی مهم است.فرهنگ

 ."جزء فرهنگ بشود کارساز است

 تقویت باورهای مذهبی -2

در مراسم قرآن و عترت "کند:ای چنین بیان میهکننددر این خصوص شرکت

که در دانشگاه برگزار شد به حدی جذب مراسم و فضای معنوی ناشی از قرائت 

س احسا آن لحظه ریختم واشک میخود شدم و یکه از خود بقرار گرفتم  قرآن

ترین فاصله با خداوند در نزدیککردم شوق وصف ناپذیری داشتم و حس می

 ."هستم

 های فرهنگی عالیتف -6

گوید: کنندگان چنین میهای فرهنگی، یکی از شرکتدر زمینه فعالیت

در . همچنین در من شد درونیی عضو باعث ایجاد شادی اهداشرکت در مراسم "

سالمندان رفتیم و دل  خانه به دانشگاه کانون همدلی طرفشب یلدا پارسال از 

نشاط  که این امر باعث مند بودسودیار معنوی، بس رظنسالمندان راشاد کردیم و از 

های مردمی به آوری کمکدر مراسم جمع"گوید: و دیگری می "ام شددرونی

زلزله زدگان کرمانشاه که بنده مسئول تحویل کمکها به مردم بودم، شب از خوشی 

 ."خواب به چشمان من نیامد و آرزو می کردم این کار خدا پسندانه تمام نشود

 گاهی فضای دانش -4

بسیار هی فضای دانشگا"گوید: ای در این خصوص میکنندهشرکت

شادی را از دانشجویان وبدون نشاط است تا زمانی که نشاط  ،خشک انه،سختگیر

محیطی  اایجاد کنیم از نظر من دانشگاه صرف معنویت توانیمکنیم چه طور میع من

 کم معنوی در آنو  کردن و امور فرهنگی است برای درس خواندن و کار پژوهشی

پویایی و تحرک عامل هر نشاطی است. "گوید: و دیگری می "کندرشد می

مسئولین هم با ایجاد فضای شاد و مفرح و جذب دانشجویان در نهادهای 

. نظر "توانند نشاط را افزایش دهندفرهنگی، هنری، قرآن، عترت و نماز می

در دانشگاه ما خیلی کمرنگ خود عبارت نشاط "ی دیگری چنین بود: کنندهشرکت

ی و است چه برسد به نشاط معنوی و مسئولین دانشگاه باید مقداری این شاد

 در دانشگاه ما "گوید: . همچنین دیگری می"خوشحالی را به وجود بیاورند

هایی ویژه شادی کردن و تخلیه انرژی منفی برای افزایش روحیه و شادی مکان

  ."د مشغول اعمال شخصی خودشان هستنددر دانشگاه نیست و اکثرا افرا

مورد نشاط و سالمت معنوی در جامعه ما "دارد: ای دیگر بیان میکنندهشرکت

بهداشت روان در جامعه ما در وضعیت نامطلوبی است که  .شده است غفلت واقع

. گام از طریق توجه به معنویت استیکی از راهکارهای ارتقای آن نشاط در جامعه 

ساز راه خدا و شاد کردن دل مردم که خدا هم راضی باشد زمینه برداشتن در

 ."فرد و گروه جامعه و اجتماع است بهداشت روان،

 

 گیرینتیجه بحث و
 : جسمی،سالمت از اساس ابعاد خاصی بر سالمتی ،های گذشتهدر طول دهه

پیشنهاد گنجاندن سالمت معنوی در  تعریف شده است. امروزهروانی، اجتماعی 

ه جدیدی را به روی محققان گشوده یچدرو عثمان ی راسل ووم سالمت از سمفه

بدون رفاه  کهبعد معنوی سالمت از آنچنان اهمیت برخوردار است  .(12) است

 روانشناختی و اجتماعی بطور درست عمل  ابعاد های دیگر زندگی مثلمعنوی جنبه

 . (16) کندنمی

 لذت کنندگان نشاط معنوی را حالت ارتباط با خدا و احساسشرکت برخی از

مطابقت داشت که  مطالعه اخیراین مفهوم با نتایج  .ن کردندیناشی از آن تبی

اساس نشاط  ،قلبی با خدا برقرار نمایند رابطهشدند  فقدانشجویان زمانی مو
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موثر است،  تجربه نشاط معنوی ه درک در خصوص عواملی .(14) نمودندمیمعنوی 

از قبیل عوامل فردی، فضای دانشگاه  یبه فاکتورهای کنندگان در مطالعهشرکت

 اند.اشاره کرده

ترس  ناامیدی و افسردگی و احساس کنندگاندر این مطالعه برخی مشارکت

 ی اشارهاحساس نشاط معنو جهت عدم درک عنوان عاملی دررا به  از آینده

نشاط و شادی،  احساساینکه  بر مبنی مطالعه اخیراین دیدگاه با نتایج  .اندکرده

در این  .(15) دهدنشان می مشابهتآینده است  زندگی و وجود امید نسبت به خود

ای ناامیدی داشتند تجربهو  افسردگی مکرر احساسکه تجربه  یدانشجویان عهمطال

که این نتیجه با سایر مطالعات ارتباط نشان  دادندنشان ن نشاط معنویاز احساس 

در به وجود آمدن  مهای اصلی مهاز زمینه ،بر اساس نظریه امید .(17 ،13) دهدمی

 .(13) اساس نشاط و شادی، وجود امید نسبت به خود، زندگی و آینده است

. بین (18) مستقیم دارد هبه آینده رابط امید عدم ، بااحساس اضطراب یا نگرانی

  .(19-21) و افسردگی یک همبستگی منفی وجود دارد نشاط معنوی

کنند که به طور مکرر دعا میو همکاران افرادی رگامنتبر اساس مطالعه پا

نظریه مازلو توجه به بر اساس  .(22) برندو اضطراب رنج می کمتر از افسردگی

ای است مادامی که های هر جامعهارضای نیازهای اولیه و ثانویه از ضرورت

بر اساس تئوری  .نخواهد بودط یازهای همه افراد برطرف نشود جامعه بانشان

 وبیرونی  هایمقابل محرک در عاطفی عنوان موجودی عقالیی،بهبرابری انسان 

، که که احساس برابری کنددهد و زمانیدرونی و رفتارهای خاصی از خود بروز می

دانشجویانی که در  .(3) اجتماعی و رضایت درونی خواهد کرد نشاط احساس

 و رضایتمند ،گرابسیار هدفکنند اغلب را تجربه مینای معنویت عزندگی خود م

 .(26) هستند به زندگی امیدوار

کردند احساس که دانشجویان مبادرت به انجام اعمال خداپسندانه میزمانی

متعال خداوند  خیرکه با انجام کارهای  ندچرا که معتقد بودو شعف داشتند شادی 

مشابه  با مطالعات این نتیجه کردند،شادی میرضایت داشته و لذا احساس  نهاآ از

با انجام تجربه نشاط معنوی  دانشجویاندر برخی دیگر از  .(24) مطابقات دارد

دادن شخص در  مذهب از طریق قرار دیدگاه تایلور از دینی مرتبط است. فرائض

 مشابههای اخالقی برگیرنده افرادی با ویژگی های اجتماعی که درهمعرض شبک

دینی با احساس  هایرزشا .(25) شودهستند باعث احساس رضایت در افراد می

شرکت کردن در نهادهای مذهبی تنها فعالیت . (3) ارتباط داردنشاط اجتماعی 

  .ارمغان بیاورد تواند برای انسان شادی پایداری،که می اجتماعی است

تاکید تقویت باورهای مذهبی ها در وزشبر اهمیت نقش آمنتایج این مطالعه 

 از طریق توان رای بر این باورند که معنویت را میصاحبنظران مذهب کرده است.

موضوعات  ه آموزشک دریافتنداژدری فرد و همکاران  .(23)گسترش داد آموزش 

 .(27) باشدمیمؤثر آموزانجسمانی دانشسالمت روانی  دمعنویت در بهبوبا  مرتبط

توسعه فضای اخالقی عمومی در جامعه به ویژه در دانشگاه نقش کلیدی در تجربه 

سب به معنای از فضای اخالقی منا منظور .احساس معنوی در دانشجویان دارد

رفتاری و ل صداقت خوشیاز قب عههای اخالقی توسط اعضای جامرعایت ارزش

بنابراین ضروری است که مسئولین  .باشداحترام به دیگران می توام با برخورد

به خلق الگوهای اخالقی برای جوانان نشان  بیشتری اهتمام فرهنگی دانشگاه

نتایج تعمیم امکان  عدمتوان به می های این پژوهشترین محدویتعمده از دهند.

همچنین عدم  اشاره کرد.های کشور به دانشجویان دیگر دانشگاهاین مطالعه 

نتایج  باشد.های این مطالعه میمصاحبه با اساتید دانشگاه از دیگر محدودیت

مطالعه به نقش معنویت در ایجاد نشاط و سرزندگی دانشجویان اشاره دارد. لذا 

های فرهنگی و ها و سازماندهی فعالیتگاه بایستی با تقویت تشکلمسئولین دانش

نشاط معنوی دانشجویان  اتموجب هاگیر کردن دانشجویان در این گونه فعالیتدر

قدر دانشگاه برای سالمت معنوی دانشجویان  هرو فضای دانشگاه را فراهم کنند. 

ر بهبود عملکرد این امر ب گذاری کند منجر به شادکامی آنها شده وسرمایه

 تحصیلی و شغلی آنان موثر خواهد بود.

 پیشنهادات: 

شود در مطالعه آینده به انجام بر اساس نتایج این مطالعه پیشنهاد می

مداخالت در ایجاد نشاط معنوی و بررسی نگرش جوانان در خصوص معنویت و به 

 ویژه نشاط معنوی توجه گردد.

 حمايت مالی:

وری دانشگاه علوم پزشکی الی معاونت تحقیقات و فنحمایت ما این مطالعه با

  کردستان مصوب شده است.

 مالحظات اخالقی:

 قبیل محرمانه بودن اطالعات  این مطالعه اصول اخالقی از در

 کنندگان و اخذ رضایت آگاهانه شرکت در پژوهش رعایت شده است.شرکت

 تعارض منافع:

 در این پژوهش وجود ندارد. نمایند که تضاد منافعینویسندگان اعالم می

 

 تشکر و قدردانی
 پژوهشگران در این مطالعه، مراتب قدردانی خود را از دانشجویان 

انجام مطالعه  کننده در مطالعه و مسئولین دانشگاه که زمینه الزم را جهتشرکت

 دارند.می فراهم آوردند اعالم
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Abstract 

Introduction: Spiritual health is one of the factors affecting the quality of life. 

Although many studies have addressed spiritual health among students, little 

information is available about their experiences of spiritual vitality. The aim of this 

study was to explore student's experiences regarding to spiritual vitality in 

Kurdistan University of Medical Sciences. 

Methods: This qualitative study was conducted on 36 students of Kurdistan 

University of Medical Sciences, selected purposefully. Data were collected through 

semi-structured interview and analyzed using content analysis. 

Findings: By analyzing the findings, the individual factors and university 

atmosphere were extracted as the main themes among the extracted ones. 

Conclusion: Students’ participation in cultural and charity activities and religious 

ceremonies makes them feel spiritual vitality. Thus, it is necessary to plan such 

activities in university to provide appropriate conditions for the development of 

spiritual skills in students. 
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