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  مقدمه     

-ترین بحـث انسـانی بـراي تمـام نسـل      اساسی ،نشاط

). 1(ترین محرك اهداف بشري اسـت  و مرکزي ستها
موضوع شادي و نشاط بشر به عنوان  ،دراواخر قرن بیستم

ــان،      ــه شناس ــی جامع ــورد بررس ــوعات م ــی از موض یک
ــان واقتصــاددانان مطــرح  ــد روانشناس  ،برخــی). 2(گردی

ثیرگذار بـر شـادي راناشـی از شـرایط مـادي و      أعوامل ت
 ).3( داننـد  بیرونی و بعضی دیگر از عوامـل درونـی مـی   

دیربـاز  اي اسـت کـه از    ایـده  ،تفکرچگونه شـاد زیسـتن  
کـه وي   اي گونـه  ذهن بشر را به خود مشغول داشته، بـه 

زیسـتن   راهکارهـایی بـراي بهتـر    همواره به دنبـال یـافتن  
 همـه  .بیشتر از زندگی بوده است ي وکسب لذت و بهره

هــا خواهــان جایگــاه بهتــري درزنــدگی هســتند و  انســان
 ).4(هـا بـه سـمت شـادي اسـت       حرکت زنـدگی انسـان  

کـه   يفـرد . انسـان اسـت   یزنـدگ در  یعامل مهم ،نشاط
خـودش و   ي دربـاره  یاحسـاس خـوب   شهیدارد هم نشاط
 ،مقابلـه خواهـدکرد   يدیـ ام با نـا  ت؛خواهد داش نیریسا

ــ يهــا ضــعف ــهرگــز  ،ردیپــذ یخــود را م را  يریادگی
صـادق   گـران یبا خـودش و د  شهیهم ،کند یفراموش نم

ــت ــدگ  ،اس ــال زن ــان ح ــ یدر زم ــل   یم ــد و درمقاب کن
درخصـوص   یررسـ یـک ب  .)5( اسـت مشکالت باثبـات  

 نیثر بــرآن در بــؤوعوامــل مــ انینشــاط دانشــجو زانیــم
درصـد   78نشـان داد   ،اصفهان یعلوم پزشک انیدانشجو
-در زین یاز نشاط برخوردارند و مابق ییباال انیزآنان ازم

 يرفتار و یعوامل شناخت. باشند یحد متوسط از نشاط م
عوامل مرتبط با نشـاط   نیتر مهم یی،خودافشا نیو همچن
 ی دیگري درخصوصبررس و) 6( بوده است انیدانشجو

ــ  ــاط ب ــات  نیارتب ــادات مطالع ــجو یع ــاط و  انیدانش و نش
 یکارشناسـ (تحصیالت تکمیلی انیدر دانشجو یافسردگ

علــوم  تــرم دوم دانشــگاهو) یتخصصــ يارشــد و دکتــرا
ــک ــفهان یپزش ــان ،اص ــجو 100از  داد نش ــورد  يدانش م
   دبودنبرخوردار ییها از نشاط باال درصدآن 65ی،بررس

  
ي نشـاط در محـیط    تحقیقی تاکنون بـه تجربـه  هیچ ). 7(

 ي تحقیــق در مــورد تجربــه .نپرداختــه اســتدانشــگاهی 
ویژه ه ب ،نماید می مهم يهاي مختلف سنی از شاد گروه
هاي آسیب پـذیر محسـوب    که یکی ازگروه جوانان در
ــی ــت  درصــد عمــده ،دانشــجویان .شــوند م اي ازجمعی

ــی  ــورمان را تشــکیل م ــد کش ــیم از  . دهن ــل عظ ــن خی ای
 بنابراین .هاي فراوانی برخوردارند ياز توانمند ،جمعیت
شـاد بـودن    ي است اگر بتوانیم آگـاهی از نحـوه   بدیهی
هـایی داشـته    میتوانیم در ایـن راه سـازندگی   دهیم،آنان ب

ن شادبودن مستقیم اثرات ایباشیم که به طورمستقیم وغیر
شـناخت   ، گردد و اولین گام در این راه می به جامعه باز

 تـرین  یکـی ازعمیـق   ،نشـاط مفهوم . این مفهوم می باشد
 کـه مناسـب رویکردهـاي    هـاي فرهنگـی اسـت    پارادایم
پـژوهش  ازهـدف .باشـد  مـی پدیدارشناسـی  ویـژه هبکیفی
 پزشـکی  علـوم دانشگاهدانشجویانتجارببررسی حاضر،
 .  وده استگلستان ب

  روش بررسی
بیشـتر  . این مطالعه با روش پدیدارشناسـی انجـام شـد   

کیفی براین عقیده استوار اسـت کـه بـه دسـت      مطالعات
 ،هـا امکـان پـذیر نیسـت     انسـان  ي دربـاره  آوردن دانش

-انسانی به همان صورتی ي مگراز طریق توصیف تجربه

-پدیـدار . شود کننده توصیف می که توسط افراد تجربه

مناسب ترین روش براي شناخت عمیق تجربه و  ،شناسی
معناي یک مفهوم پیچیـده و چنـد بعـدي هماننـد تجربـه      

شـکار سـاختن   آشناسـی بـا    اررویکرد پدید. نشاط است
هـدف  . ماهیت معنی نهفته در تجربیـات سـر وکـار دارد   

کـه فـرد    تجربه به همان صورتی معنی درك پژوهشگر،
 ،قیقت پدیـده شناسـی  درح. باشد کرده است، می تجربه

زنـده   ي تجربـه  ي جـوهره  کـردن  سـاختار یـا    به روشن
ــده  ــک پدی ــی و    ،ی ــدت معن ــداکردن وح ــور پی ــه منظ ب

بـا   گیـري،  روش نمونـه  .پـردازد  آن می توصیف صحیح
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 و مبتنــی بــر هــدف انجــام شــد گیــري اســتفاده از نمونــه

. دسترس انتخاب شدند  در ي کنندگان از نمونه شرکت
پزشـــکی، پرســـتاري و  ي دانشـــکده دودانشـــجویان از 

در  1387گلستان در سـال   دانشگاه علوم پزشکی مامایی
-از نمونه ،درجریان انجام مطالعه. شرکت نمودند مطالعه

 رشـته  و هل، قومیـت، تـرم  أجنسیت، ت هایی با تنوع سن، 
ونـه  حجـم نم . هاي غنی استفاده شد داده به براي رسیدن
کیفی قابل پیش بینی نیست، در این مطالعـه   در مطالعات

-شـرکت  50هـا   ها و تنـوع نمونـه   با توجه به اشباع داده

-کیفـی از ابـزار   در مطالعـات . کننده وارد مطالعه شـدند 

-مطالعـه  درپژوهشـگر درواقع . شود استفاده نمی خاصی

 ،بـزار مطالعـه  ا. آیـد  کیفی خود یک ابزار بـه شـمار مـی   
 .شـد  که در جریـان مصـاحبه مطـرح مـی     استاالتی ؤس

-کیفی از انعطاف پذیري برخوردارند و بر هاي مصاحبه

تغییـر   هاي به دست آمده در جریـان تحقیـق   داده اساس
االت از پــیش ؤخــالی از ســپژوهشــگر ذهــن . کننــد مــی

ولـی امکـان تغییـر، افـزایش و یـا       ،باشـد  تعیین شده نمی
مـده از  آهـاي بـه دسـت     داده االت براسـاس ؤحذف سـ 
کـرد از   سـعی  پژوهشـگر . کنندگان وجـود دارد  شرکت

بـرایم یـک مثـال     دتوانی می ": ، از قبیلکاوشی االتؤس
 "....و... چگونـه  ....  آیا منظورت ایـن اسـت کـه     د؟بزنی

از نـوع بـاز و    هـا  مصاحبه. کند در طول مصاحبه استفاده
بودندکـه ضـبط و    و انفـرادي  متعامل یافته و ساختار نیمه

در اسرع وقت پیاده وکدبندي و تجزیه و تحلیل شدند تا 
هــاي بعــدي یــا کفایــت و  بــازخورد الزم بــراي مصــاحبه

-رضـایت  ،از مصـاحبه  قبـل  .کنند ها را فراهم اشباع داده

هـا   ضبط مصـاحبه  ي کنندگان و اجازه کامل از شرکت
-ال مصاحبه و مشـترك بـین شـرکت   ؤاولین س. اخذ شد

کلمـه شـادي را    کـه  وقتی " ال باز بودؤیک سکنندگان 
خـود را   ي آید؟ یک تجربه شنوید چه به ذهنتان می می

کننـده   پاسـخ شـرکت   ،"از شادي بـراي مـن بیـان کنیـد    
  گفتـه  کننـده  بـه شـرکت  . االت بعـدي بـود  ؤراهنماي سـ 

تواند هـر چیـزي را در ارتبـاط بـا مفهـوم       شدکه می می 
 االتؤارچوب سـ هـ چ رسد و در که به ذهنش می شادي

رسیدن به  ،هدف  ؛ زیراگنجانده نشده است عنوان نماید
ال ؤهر جلسه مصاحبه با دو سـ . آنان استي  عمق تجربه

که باید  ال دیگري هستؤبه نظرتان س" زیر خاتمه یافت
آوري  جمـع . "الی داریدؤکردم وآیا از من س مطرح می

 کـه  بـدین معنـی   ؛ها ادامـه یافـت   اطالعات تا اشباع داده
شـده اضـافه    آوري مطلب جدیـدي بـه اطالعـات جمـع    

کننـده   بستگی بـه وضـعیت شـرکت   ، زمان مصاحبه. نشد
 که صحبت هـاي  هر زمان. کشید دقیقه طول 90تا 60بین

 -رسید یا اینکه خسـته مـی   به پایان می گانکنند شرکت
بر حسب انتخـاب   .شد میبه مصاحبه خاتمه داده  ،شدند
مصاحبه درمکان دانشگاه و یا مرکـز آموزشـی    ،دانشجو

مصـاحبه بـه    ي ادامـه  ،در صورت نیاز. درمانی انجام شد
بـه   ،نوبـت دوم مصـاحبه  . شـد  موکـول مـی   وقتی دیگـر 
آوري شــده از هــر  کــردن اطالعــات جمــع منظورکامــل

 کـردن نکـات مـبهم    کننـدگان و روشـن   یک از شرکت
طالعـات  ا ،در ضمن. شد هاي قبلی ترتیب داده می گفته

مربوط به سن، جنس، قومیـت و از ایـن قبیـل مـوارد نیـز      
کننـدگان   براي توصیف بهتـر شـرکت   ثبت شدکه صرفاً

-شـرکت  با همـاهنگی بـا   ،زمان مصاحبه. آید کار می هب

 -پـس از اولـین مصـاحبه و دسـت    . تنظـیم شـد   کنندگان
 کردن اطالعات، مطالـب از نظـر نـاقص بـودن یـا      نویس

هـا بـه    داده. ندبررسی قـرارداده شـد  نامفهوم بودن مورد 
بـه   داده شد ونظرات تکمیلـی  برگشتکنندگان  شرکت

 کمـک  دهی بـه الگـوي نشـاط دانشـجویان     هنگام شکل
دو نفـر از نویسـندگان مقالـه    هـا توسـط    آنالیز داده .کرد
ها  داده. کردها کمک  داده این امر به اعتبارو  نجام شدا

الیـزي آنـالیز   ک -پدیدارشناسـی توصـیفی   طبق رویکرد 
روش . هـاي اصـلی اسـتخراج شـد     سپس، درون مایه. شد

ــل داده  ــه و تحلی ــنهادي     تجزی ــدل پیش ــاس م ــر اس ــا ب   ه
  .شامل هفت مرحله بود "کالیزي "
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اطالعــات  ،در ایــن مرحلــه :مـروري برتمــام اطالعــات    

-ها چندین مرتبه خوانده مـی  مکتوب مربوط به مصاحبه

ایـن کـار همـراه بـا     . آن درك شود شد تا محتواي کلی
دادن به بخشهایی از اطالعات ضبط شده صـورت   گوش
   . گرفت می

عبــارات، جمــالت یــا  :کشــیدن جمــالت مهــم بیــرون   
پرسـیده شـده    االتؤکـه مربـوط بـه سـ     هایی پاراگراف
-هاي جداگانـه  هستند جدا شده و در فایل ها درمصاحبه

 ایـن کـار بـه ایـن دلیـل انجـام      . شـدند  اي نگهداري مـی 
دارنـد از   کمتري که درصد اهمیت که اطالعاتی گرفت

زیرا ممکن است در مراحل بعـدي اهمیـت    ،دست نروند
 .ها مشخص شود آن

یـک   ،مهـم  ي براي هرجمله :ایجاد معانی فرموله شده   
ایـن  . شـد  درآن نوشته مـی  پنهانکوتاه از معنی  توصیف

فرایند توسط دونفـر بـه صـورت جداگانـه انجـام شـد و       
کشـیده از جمـالت بـا هـم ترکیـب       معـانی بیـرون  سپس 

  . شدند تا یک معنی مشترك حاصل شد
شـکل  و هـا  قراردادن معانی فرموله شده درداخل دسته   

 :هــاي مختلــف در درون دســته) هــا تــم(دادن مضــامین 
کوتـاهی از   عبـارات و جمـالت   ،مضامین در این مرحلـه 
 نفراتییک از  مضامین توسط هر. معانی فرموله شده بود

بــه  ،نددرســان چهــارم را بــه انجــام مــی    کــه مرحلــه 
 ن به بحثآها ایجاد شده و پس از طورجداگانه در دسته

هـاي  از شـاخص  یکـی  ،تکرار مضـامین  .شد گذاشته می
 ،هـا در ایـن مرحلـه    بـراي تعیـین اعتبـار داده   . اعتباراست

صالح مضامین به دست آمده را بـا   یک نفر از افراد ذي
  .داد میاطالعات تطبیق 

کلیـدي   مفـاهیم  :ایجاد یک توصیف روایتـی مختصـر     
کـه بـا اتفـاق نظـر پژوهشـگران انتخـاب شـده         اطالعات
-وار نوشـته مـی   اي روایـت  بـه صـورت خالصـه    ،بودند

هـا در قالـب    به منظور بیان یافته ،توصیف روایتی. شدند
ایـن  . جمالت بـدون ایهـام و بـه صـورت خالصـه اسـت      

نوشته شد و سـپس نفـر دوم بـه     پژوهشگرخالصه توسط 
 .به تحصیح آن پرداختند پژوهشگراتفاق 

 نتـایج بـراي شـرکت    :بازگشت به منظور تعیین اعتبار
ها خواسته شد تا نظرات  کنندگان شرح داده شد و ازآن

  .هاي خود را راجع به نتایج ارائه دهند واکنش و
 هـاي روزانـه   فعالیـت  :به منظورتعیین قابلیت پیگیـري 

 گــزارش بــه صــورت پژوهشــگرتوســط  ،فراینــد تحقیــق
در  پژوهشــگرانشخصــی  ي کتبـی نوشــته شــد و تجربـه  

 همچنـین درطـول  . کنندگان ثبت شـد  برخورد با شرکت
االتی بـه مصـاحبه   ؤسـ  ،کـه الزم بـود   تحقیق در صورتی

هـا و   آوري داده جمـع . شـد  اضافه ویا ازآن حذف مـی 
بـراي رعایـت   . همزمان انجـام شـد   ،آن در مطالعه تحلیل

اخـــالق پژوهش،کســـب اجـــازه از شـــوراي پژوهشـــی 
-دانشگاه و رضایت نامـه از دانشـجویان و محفـوظ نگـه    

  .انجام شد آنانداشتن هویت فردي 
  ها  یافته   

مون مضـ دو  ؛انرژي و شور و هیجـان  آرامش روان و
هدفمنـد  . در این مطالعه استخراج شـدند  که است اصلی
عـاملی بودکـه باعـث     دو نیـز، احسـاس موفقیـت   و  بودن
براي تبیین بهتر تجربیـات   .ندا شده می دانشجویان نشاط
هـا   هایی از مصـاحبه  کنندگان در مطالعه، بخش شرکت

  .در ذیل هر مضمون نقل قول شده است
     آرامش روان

 سـالمت  ي داشـتن  بودن به منزلـه  شاد ،دانشجویاناز نظر
  .استروحی و روانی 

که خوشحال باشه ذهـنش   چون آدم وقتى ،ثرهؤخیلى م"
کـه   کنه، باعـث میشـه   هاش فکر نمى ه، به ناراحتىرومآ

 ،احسـاس خـوبى داشـته باشـه     ،توجه خوبى داشـته باشـه  
  ."که تمرکزکنه روکارش شه باعث می

موقعیـت  ي بودن در یک  تجربه ،دانشجویانبرخی از
اي سـبک بـال در چمـن     روانـه را به احساس پ ورآ نشاط
آرامـش   .تشـبیه نمودنـد  با فراغ بال و پرواز ري پرگل زا
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ها به مشکالت فکـر نکننـد و    آن شدکه باعث می ،روان

وظیفه را به نحواحسن  ،تمرکز و با داشتن احساس خوب
  .انجام دهند 
  شور و هیجان ،انرژي

ــه هنگــام احســاس نشــاط،   دانشــجویان  اظهــار داشــتند ب
نظر زباشند و ا می انرژى متراکم کنند منبعی از تصورمی
  . کنندمندي میتوان ی احساسفکرى و ذهنی و جسم
شورو  شدن،شار از انرژي معادل سر ،شاد بودن ي تجربه

بـه   آمـادگی بـراي انجـام کـار    ، خندیـدن ، هیجان خاص
   .طورمضاعف بوده است

  دفمند بودنه
ایجاد شـادي  را در وموفقیت هدفمندي مسیر دانشجویان،
را آنان ،منديهدف معتقد بودند دانستند و می خود دخیل
هـا   ي رنج زندگی را با همه ،روانی سازد از نظر قادرمی

س و نومیـدي  أاز یـ ، کننـد  هـا تحمـل   مصائب وسختی و
 بـه  تـالش و پشـتکار   براياي  و نیروي تازه دارد دورنگه

هیچ وقـت احسـاس    ،هدف انسان بی. تزریق نماید ها آن
  .نخواهدکرد آرامش و شادمانی

بتـونم   مـثالً ، خـوام برسـم   که مى خوب اگر به چیزایى"
که  چون باالخره هرکسى هدفى داره ،ادامه تحصیل بدم

 ."شه شاد مى ،اون هدف برسهاگه به 

 ي زمینـه  م؛کاري براي خـودم دار  ي همن چند تا زمین "
بـراي   هرکدام از این دو زمینـه  .مذهبی ي درسی و زمینه

باعـث شـادي    ،باعث باال بردن من بشوندشه و راهم من ف
  ." شهمن می

 همین قضیه ند،که باعث ناراحتی من شد کلی چیزهاي"
به سمت بـاال   درسی و روحی از لحاظ حرکت است که

 آزرده خیلـی  ،شـوند  هـا متوقـف مـی    هروقت این .دارم
 .خیلی هـم پرخاشـگري بکـنم    هممکن .شوم غمگین میو

دیگه اون رفتارهاکنترل شده نیست و تحت اختیـارخودم  
  ."نیست

تشـخیص   بـا  هـا بیـان و مـن همـه رو بتـونم      اگه مریض"
خوب  ،کنم و مریضا مشکلى نداشته باشن درست درمان
چـون هـدفمم    ،که مـن خیلـى شـاد بشـم     این باعث میشه
که وارد این رشته شدم بتونم دردى ازمریضـا   همین بوده
  ."شمیشاد م واقعاً ،اگر این کارو بکنمکه  بردارم

 ،که دانشجویان براي خود در نظرگرفته بودنداهدافی
ــه ــاال   ب ــه ســمت ب  لحــاظ ازکمــال رســیدن و حرکــت ب

. بوده استمعنوي و روحی اجتماعی وزندگی، تحصیلی
موفقیـت تحصـیلی، امکـان ادامـه تحصـیل، داشـتن        آنان

 نرشـد مـذهبی و داشــت   زنـدگی موفـق و همســرخوب و  
 -شـادي خـود مـی    روانـی را از عوامـل   -آرامش روحی

 دیدنـد  اهداف نمـی ها خود را درمسیرنآچنانچه.دانستند
شدند  غمگین و پرخاشگر می،رسیدند اهداف نمیویا به

رسـیدن بـه اهــداف را    د،و بـرعکس دانشـجویان هدفمنـ   
  .نمودند شبیه میمانندگردش در باغ و بوستان ت

  احساس موفقیت
 کـه  بـوده اسـت  هایی  موقعیت ،دانشجویان دوران شادي

زمینه ساز موفقیـت   و این دوران به موفقیت رسیده بودند
ماننـد   ،موفقیـت احسـاس نشـاط و   . شده اسـت  یم بعدي

   .نمود جدانشدنی می یک زنجیره
کـه   دمـى هسـتم  آکه همچین  منک به خودم افتخار مى"

کسـب  جزء نفرات برتر بشم و ،تونم با خوندن درس مى
  ."خیلى باعث شادى من میشه، باالتر مدارج

ام بـاالتر   رتبـه  ،دادنـد  کنکورم را می روزي که جواب"
 ام این باشـد و تـو آن شـرایط    کردم رتبه بود و فکر نمی

  ."گنجیدم که واقعاً تو پوست خودم نمی
 -مـی  درسی هـی پیشـرفت و پیشـرفت    ي من تو زمینه "

تـأثیر   ندکه خیلیدشها هم روي هم جمع می این کردم،
  ."شوند گذارند و هی باعث شادي میمی
یک انرژي مثبتـی را   ،که قبول شدیم کارشناسی همون"
هایمون سنگین بود  درس ،همان اوایل تحصیلداد وابه م
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هـامون را   شد کـه خیلـی درس   و همین انرژي باعث می

  ."بخونیم 
هاي تحصـیلی از قبیـل قبـولی درکنکـور و      موفقیت      

شـد  باعـث مـی   ،هـا  در بـین همکالسـی  نفرات برترشدن 
تـالش   دانشـجو  بنـابراین  .خودبـاوري برسـد   دانشـجو بـه  
خـود موفقیـت بعـدي و     ،کرد و ایـن تـالش  مضاعف می

  . وردآ شادي بعدي را براي او فراهم می ي زمینه
یجاد شرایط شادي آفـرین  با ا مرتبط مسئولیت پذیري
دانشـجویان پزشـکی در   . بـوده اسـت  در بین دانشجویان 

گرفتنـد درآینـده    فـرین یـاد مـی   آ هـاي شـادي   موقعیت
آفـرین دیگـري در    کنند تا شـرایط شـادي   چگونه عمل

حتـی از شـرایط   آنـان   .زندگی براي خود ایجـاد نماینـد  
 امـل را بـر طـرف   وگرفتندکـه ایـن ع   هم درس می ادناش

  . نداشته باشند شرایط را دگربار این کرده تا
باید بـه فکـر    ،موفقیتکه عالوه بر این  آدم فکر میکنه"

کـه چکـار میتونـه     یک موفقیت دیگه باشـه و بایـد ببینـه   
-و شـادي  هها همین طـوري تکـرار بشـ    که موفقیت بکنه

 هـاي بیشـتر بایـد تـالش     و براي شـادي  ههایش بیشتر بش
کنید چه عواملی میتونه شادي رو براي مـا   فکر می .کرد

زندگیش که تو  هایی آدم از شکست اینکه ،تسریع بکنه
هـایی رو   راه هکنـ  عبرت بگیره و سعی ، درکلخوره می

هـا رهـایی پیداکنـه و بـراي      که از اون شکسـت  پیدا کنه
کنـه و بـراي مـا پیـروزي هـا بـا        فـراهم خودش پیـروزي  

ها  مون پیروزي کردیم تو زندگی و سعی ههشادي همرا
  ."رو بیشترکنیم

-جـوري تجربـه   یه ه،کن خودآدم هم باید خیلی تالش "

و  دست آوردن شادي بیشـتر ه براي ب .هایش رو زیادکنه
ببینیم نقـاط   ،داآدم پیش می که براي هایی همین شکست

پـیش  مـا   کـه چنـین مـوردي بـراي     ضعف ماکجـا بـوده  
  ."همداو

  بحث 
  تندرستیونشاطاحساسمطالعه،ایندرکنندگانشرکت

ــش روانو   ــا  آرام ــوأم ب ــودنرا ت ــد ب  احســاس و هدفمن
، خندیـدن، بـه نحـو    آسـوده بـودن  . دانسـتند  می موفقیت

کار، پر انرژي بودن، برقـراري روابـط    احسن انجام دادن
از  ،تفکر مثبت داشتن و صمیمانه با افراد، احساس وجود

 ،مـردم شناسـی   ي العهدر مط .هاي نشاط بوده است نشانه
م بـا  أحـالتی ذهنـی تـو    ،از دیـد مـردم چـین   نشـاط  معنی 

ــودگی ــایتمندي و آسـ ــم و   ،رضـ ــت، نظـ احســـاس مثبـ
 ، موفقیـت، امیـد  )هموستاز( ، تعادل)هارمونی( هماهنگی

بـوده  ) ناخوشـی (  بیمـاري  بـال بـودن از رنـج و   الفارغ  و
احسـاس نشـاط   دانشجویان در بررسی حاضر،  ).8( است
 ،مطالعـه  یـک در. دانسـتند  همراه مـی  پرانرژي بودنرا با 

ردنـدو  کرا در مدرسه سپري میکه زمان بیشتريجوانانی
نسبت بـه سـایرین    ،هاي اجتماعی بیشتري داشتند فعالیت

کـه زمـان بیشـتري را بـه      دانشـجویانی ؛ امـا  شادتر بودنـد 
 نشـاط درجات  ،کردند خواندن مطالب مفرح صرف می

 خوب دربـاره  داشتن احساس .کردند کمتري راگزارش
از  ،خود، هیجان، حس افتخار،  فعـال بـودن و تندرسـتی   

                                                                                                                             .)9( هــاي شــادي بودنــد کننــده تــرین پــیش بینــی قــوي
تندرسـتی ذهنـی و    احساس وقتی شاد بودند،دانشجویان 

تـري  دیـد مثبـت    نیـز  مـاعی اجت عاطفی و از نظر آرامش
هـاي   برنامـه  بـر بیشـتر  تمرکز و اطرافیان ،نسبت به مسائل

بسیاري از روانشناسان بر ایـن باورندکـه در   . اشتنددخود 
 فی،اساسـی عـاط  ء حداقل سه جز ،شادياحساس  مفهوم

باعــث  ،عـاطفی  ءجــز. اجتمـاعی و شــناختی وجـود دارد  
ط اجتمـاعی منجـر بـه روابـ     ءجـز  ،حاالت هیجانی مثبت

 ،شـناختی  ءگسترده و مثبـت بـا دیگـران و جـز     اجتماعی
شودکه وقایع روزمـره   موجب برخورداري ازتفکري می

  ). 11و 10(کندمیتفسیروتعبیربینیخوشرا با
زندگی  معنیتوانستند می شاد بودند، وقتیدانشجویان    

درکمک بـه   سایرین وبا  ترمیزآ محبت را درك نمایند،
هـاي فـردي و پـذیرش     ارزش .باشـند دیگران پیش قدم 

رضـایت از   ا،ه کار و فعالیت با معنی دانستن ،ها واقعیت
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میزان کنترل بـر   ،دید مثبت به افراد ،عزت نفس ،زندگی
-مشـارکت انسـانی و توانـایی    ،کیفیت ارتباطات،زندگی

مرتبط بـا احسـاس نشـاط معرفـی      از عوامل ،هاي عاطفی
   ).13و 12( شده است

ــد  ــدگیهدفمن ــودن زن ــد شخصــیتی ،ب دوســت  ،رش
شروط الزم براي رسیدن به  ،داشتن دیگران و طبیعت نیز

مشاغل  ،گیرند تصمیم میآسانتر  مردم شاد. شادي است
حس همکاري وکمک  ،یابند خود را می ي مورد عالقه
اي پـردازش و   گونه دارند و اطالعات را به را به دیگران
). 15و 14(انجامـد   یآنان مـ  کنندکه به شادي تفسیر می

ت پایـدار  را حـاال  اندوهشادي و  ،بسیاري از روانشناسان
اعتقاد براین اسـت،   .دانند ی نمیئثر از رخدادهاي جزأمت

اشـتغال   ،فارغ التحصیالن دانشگاه به علت ازدواج شادي
 وکسـانی  ردتنها حدود سـه مـاه دوام دا   ،شغلی يارتقا و

 نابینایی و یـا فلـج   ،شکست عاطفی :که به دالیلی از قبیل
بعـد ازگذشـت یـک     حـداکثر  ،انـد  دچار غم شده بودن

  ).13و 10(گردند  میویش باز خ احساسات قبلیسال به 
-زنـدگی مـی   ي ا الزمـه نشاط و انـدوه ر دانشجویان 

دنبال هر غمی شـادي و  به  کهبودند باورد و بر این دانستن
آفـاقی،   :سـه نـوع شـادي    .ال هر شادي غمی اسـت بدنه ب

انفسـی، درادوار متفـاوت مـورد توجـه      -انفسی و آفـاقی 
اجتمـاعی، آداب   -قرارگرفته و با تکیه بر شرایط سیاسی

ها در اشعار مشهورترین شاعران هـر   و سنن و بازتاب آن
  ).16( اند دوره، تحلیل شده

شــادي  ،کنــونی در دنیــاي معتقــد بودنــددانشــجویان 
راد به ظـاهر خـود را   واقعی وجود ندارد و برخی مواقع اف

 که از درون غمگین هسـتند  در حالی ،دهند شادنشان می
و  یئهمچنین بر این باورندکه نمی بایست با مسائل جز و

بلکه موضوع بـراي شـاد شـدن را     ،پا افتاده شاد شد پیش
جالل الدین محمد بلخی در . ستندندا ش میزچیزي با ار

انسـان ممکـن اسـت در     ":می فرمایـد  مورد غم و شادي
 ،اوج تنعمـــات، غمگـــین و در شـــدت فقـــر و نـــاداري 

علی و غـایی   دو تبیین ،دینی ظراز مناو . "فرحناك باشد
جداي از اینکـه غـم و شـادي را بـا     د، از غم و شادي دار

در  .کندتوجه به متعلق آن به ممدوح و مذموم تقسیم می
 عروض غم را معلول رکود و عـدم چـاالکی   ،تبیین علی

آنان را سفیران الهی و نویدبخش  ،روح و در تبیین غایی
   ).17( بیند نتایج خاص می
کیفـی  از رویکردحاضـر   ي مطالعهکه در  با توجه به این

عوامـل دموگرافیـک و   استفاده شده اسـت، لـذا بررسـی    
و تحصیلی از قبیل رشته تحصیلی و ارتبـاط آن  اجتماعی 

ــت     ــوده اس ــدور نب ــاط مق ــاس نش ــا احس ــوع . ب در مجم
 يهـا  ت به سایر رشـته بدانشجویان مامایی و پرستاري نس

اي  بین رشتهتبعیضاحساسبهمورد بررسی،پزشکی علوم
. به عنوان عاملی مهم براي احساس ناشادي اشاره داشتند

 دانشـکده  دانشـجویان  شـادابی  وضـعیت  ي مطالعـه  در

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی رسانی اطالع و مدیریت

 جـنس،  سـن،  بـا  دانشـجویان  شـادابی  میـزان  نبی ،ایران

 رابطـه  سـکونت  محـل  و تحصیلی دوره تحصیلی، رشته
 شـادابی  کـه  حـالی  در؛ نگردیـد  مشـاهده  داري معنـی 

ي  آینده به امید و تحصیلی رشته به عالقه با دانشجویان
   ). 18( داد نشان دار معنی همبستگی مثبت شغلی

. نـان نیـز بسـتگی دارد   آرقبـاي   حس شادابی افـراد بـه     
حس حسـادت را   ،تر مقایسه با افراد برتر و موفق معموالً
تر و  مقایسه با افراد پاییندر  که به طوري ،انگیزد -برمی
 ).13و 10(گـردد  مـی  منجر به افزایش شادي ،تر ضعیف

که احسـاس موفقیـت و   دانشجویانی ،حاضر يدر مطالعه
برتري تحصیلی و یـا قبـولی و ادامـه تحصـیل را داشـتند      

 ،دوري از خـانواده همچنین دانشجویان بـه   .شادتر بودند
رشـته   .به عنوان عاملی بـراي ناشـاد بـودن اشـاره داشـتند     

در احسـاس بهزیسـتی و    ،تحصیلی و زندگی بـا خـانواده  
یـک   در .دشـتن ثري دانقـش مـؤ   مندي دانشجویانیترضا

گانــه مــورد مطالعــه، ســالمت ي نــههــا مؤلفــه بررســی از
استقالل  ترین مؤلفه و وضعیت اقتصادي، جسمانی اصلی
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خواهی و برخـورداري   گیري، شغل و هیجان در تصمیم
ترین عوامل مرتبط با نشاط  از مهم ،هاي جدید از تجربه
دختـران و  در بررسـی مـذکور، تفـاوت بـین     . بوده است

معلول و وجانبازگروهمیان امامحسوس بوده است،پسران 
مندي یتگــروه عــادي از نظــر احســاس بهزیســتی و رضــا

ــد  ــاهده نش ــاوتی مش ــجویان). 19( تف ــه دانش ي در مطالع
از خـانواده، دچـار   دوري حاضر نیز اشاره داشتند در اثـر  

ي ژانـر پر ا دیدن خانواده شـاد و احساس رنج و اندوه و ب
افـراد تنهـا احسـاس    یـک بررسـی نشـان داد    . شـدند  می

داشتند و بر عکـس داشـتن و بـودن بـا      شادي بسیارکمی
. یک دوست با بیشترین میزان شـادي همـراه بـوده اسـت    

حـاکی از   ،شـادي متوسـط   هاي مربوط به جوانان با یافته
کالس اجتمـاعی و سـن بـا درجـات پـایین       که آن است
در  جنسـیت و نـژاد   ولـی بـا   ،ارتباط بوده است شادي در

کـه زمـان بیشـتري را در مدرسـه      جوانانی. ارتباط نیست
ــد و فعالیــت ســپري مــی هــاي اجتمــاعی بیشــتري  کردن

 ،بر خالف انتظار. نسبت به سایرین شادتر بودند  ،داشتند
که زمان بیشتري را به خواندن مطالب مفرح  دانشجویانی

 -مـی  راگـزارش کمتـري شـادي درجاتکردندمیصرف
خـود، هیجـان،    ي داشتن احساس خوب دربـاره  .کردند

 -ترین پـیش  حس افتخار، فعال بودن و تندرستی از قوي
 ،حاضـر  يدر مطالعـه  ).10( هاي شادي بودند کنندهبینی

   بودند ناراحت ،ندشتنداصمیمیدوستاینکهازدانشجویان
   

  
4.Lama Dalai, Cutler Howard C. The art of 
happiness. A handbook for living. Translated to 
Persian by: Anoushirvani Sh. Tehran: Rasa Pub. 
2004. [Persian] 

5.Piroozi H. Evaluation and comparison of ethnic 
groups happiness in Isfahan University students, 
[MSc Thesis] Isfahan: Isfahan University. 
2003.[Persian] 
6. Jafari A, Abedi MR, Yaghtadar MJ. Happiness in 
medical students of Isfahan University of Medical 
Sciences and factors affecting it. Journal of Teb and 
Tazkeh. 2004; 14(54): 15-23. [Persian]  

کــه بــا دوســتان در جمــع فعالیــت داشــتند و در  و زمــانی
 احسـاس  شـدند،  هـا مشـارکت داده مـی    گیـري  صـمیم ت

دوستان خود را با هدیـه   ،تولد با هک از این دداشتن خوبی
از  شـدند و  کردند شاد میمی و یا گرفتن جشن غافلگیر

خرسـند   درگردش و اردوهاي امور فرهنگـی  بودن با هم
   .شدند می

  گیرينتیجه    
 رامـش روان و شـور و انـرژي   آ باعث احساس نشاط،     

 را بـراي انجـام   آنـان شـود و ایـن حالـت     دانشجویان می
ــه ــاده مــیآکار ي بهین ــا. ســازد م ــه  حــس نشــاط ب تجرب

مرتبط بوده است و سبب تداوم  هدفمند بودن موفقیت و
از آن . گــردد مــیموفقیــت و  تــالش ي نشــاط، چرخــه
 هـاي  و موقعیـت بـودن  هدفمنـد  و  جاد نشاطکه ای جایی

قراردارند،  مارتباط با هدر آمیز  موفقیت توأم باتحصیلی
هـاي   ي محـیط توسـعه  راهکارهـاي  لذا ضروري است تا

مـورد   هـا  توأم با نشاط معنوي در فضاي دانشـگاه  علمی
  .قرارگیرد توجه مسئوالن

  تشکر و قدردانی
ــدین        ــیلهب ــرم ازوس ــت محت ــاتمعاون ــاوري وتحقیق فن

 معنـوي وماديهايحمایتکهگلستانپزشکیعلومدانشگاه
-می و قدردانیتشکرعهده داشتند،طرح پژوهشی را براین

 انجـام درکـه گرامـی دانشجویانهمکاريازهمچنین. گردد
  . گرددمیقدردانیوتشکرنمودند،مشارکتمطالعهاین
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   Abstract 
Background and Objective: Happiness is related with efficiency, hope, power of thinking, 
academic achievement and quality of life. Any efforts to create a happy climate for the 
students may produce positive outcomes directly or indirectly on the society. The first step to 
would understand the students experiences of happiness in academic environment. 
Material and Methods:In this phenomenological study the data gathered through open-
interactive interviews with 50 university students. The sampling was purposeful and 
continued till achieving data saturation. The data analyzed according Colliazi approach.                                     

      Results: The main themes that emerged were "peace of mind and heart" and "passion and 
inspiration". Being purposeful and feeling accomplishment also were two factors that made 
the students happy.  
Conclusion:Since the participants perceived happiness and being purposeful, and 
achievement related together therefore, developing approaches to create a happy university 
environment combined with spiritual wellbeing should be considered important for the 
educational policy makers. 

     Keywords: Happiness, Medical Student, Phenomenology               
    

    *Corresponding Author: Akram Sanagoo (PhD), Email: a_sanags@yahoo.com 
 
 

10  


