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چکیده:
هدف :توانایی تنظیم هیجان فرد را قادر می سازد تا هیجان خود و دیگران را تشخیص دهد .برخورد مناسب با هیجاناتی مانند
غم و خشم داشته باشد .پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه تجارب معنوی با تنظیم هیجان و شادکامی دانشجویان دختر
دانشگاه فرهنگیان شهر بیرجند در سال تحصیلی  1311- 1315انجام شد .روش کار  :پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی
است .جامعه مورد نظر در پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان شهر بیرجند در سال تحصیلی
 1311- 1315است .آمار دانشجویان  12۱نفر اعالم شد .نمونه گیری پژوهش با استفاده از جدول مورگان  12نفر است که به
روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر شامل سه پرسشنامه؛ شادکامی آکسفورد
(  ) 111۱تجارب معنوی اندروود و ترسی (  ) 1111و تنظیم هیجان گراس (  ) 2۱۱5بود .یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد بین
تجارب معنوی ،شادکامی و تنظیم هیجان دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد .همچنین بین تنظیم هیجان و شادکامی
دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد .نتیجهگیری :معنویت از متغیرهای مهمی است که میتواند بر تنظیم هیجان و شادکامی
افراد تأثیر مثبت داشته باشد.
واژههای کلیدی :شادکامی ،تجارب معنوی ،تنظیم هیجان ،دانشجویان
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 .9مقدمه
شادمانی  ،1از جمله موضوعاتی است که از دیرباز اندیشمندانی نظیر ارسطو و زنون  2به آن پرداختهاند .ارسطو ،به سه نوع
شادمانی معتقد است .در پایین ترین سطح عقیده مردم عادی است که شادمانی را معادل موفقیت و کامیابی میدانند و در سطح
باالتر از آن شادمانی موردنظر ارسطو یا شادمانی ناشی از معنویت قرار میگیرد ،تا روانشناسان در سالهای آخر قرن بیست
متوجه به احساسات مثبت را آغاز کردهاند و روزبهروز به این توجه افزودهاند (آلپورت  .) 111۱ ،3اسچواتز و استراك 1111( 4؛ به
نقل از اسنایدر ) 2۱۱7 ،7باور دارند که افراد شادکام کسانی هستند که در پردازش اطالعات سوگیری دارند؛ یعنی اطالعات را به -
گونهای پردازش و تفسیر میکنند که به خوشحالی آنها میانجامد.
شادکا می مفهومی است که چندین جزء دارد .نخست این که جزئی عاطفی و هیجانی دارد که باعث میشود فرد شادکام همواره
از نظر خلقی شاد و خوشحال باشد .دوم آن که جزئی اجتماعی دارد که گسترش روابط اجتماعی را به دنبال دارد .به نظر
آرجیل  ) 1111 (1سه جزء اساسی شادکامی عبارتنداز :ه یجان مثبت ،رضایت از زندگی و نبود هیجانات منفی از جمله افسردگی
و اضطراب .آرجیل (  ) 1111دریافت که روابط مثبت با دیگران ،هدفمند بودن زندگی ،رشد شخصی ،دوستداشتنی کدیگر و
طبیعت نیز از اجزای شادکامی هستند .اتو ،میسرا ،پراساد و مکرا  ) 2۱14 ( 5موفقیت و شادکامی را حاصل تنظیم هیجان

۱

دانسته و ارزیابی مجدد هیجان را راهی برای کاهش تأثیر هیجانات منفی به شمار آوردهاند.
وب  ) 2۱12 ( 1دریافت هرگاه تنظیم هیجان فرایند سه مرحلهای؛ تشخیص نیاز به تنظیم هیجان ،تصمیمگیری در مورد نحوه
تنظیم و تصویب یک استراتژی برای تنظیم را طی نماید ،منجر به غلبه بر طیف وسیعی از مشکالت بالینی از جمله افسردگی و
اضطراب شده و افزایش چشمگیر سطح شادکامی را در پی دارد.
هیجان نقش مهمی در جنبه های مختلف زندگی نظیر سازگاری با تغییرات زندگی و رویدادهای تنیدگیزا ایفا میکند .اصوالً،
هیجان را میتوان واکنشهای ز یستشناختی به موقعیتهایی دانست که آنرا یک فرصت مهم یا چالش برانگیز ارزیابی میکنند
و این واکنش زیستی با پاسخی که به آن رویدادهای محیطی میدهند ،همراه میشوند (گارنفسکی ،کریج و اسپینهوون ، 1۱
 .) 2۱۱2هرچند هیجانها مبنای زیستی دارند ،اما افراد قادرند بر شیوههایی که این هیجانها را ابراز میکنند ،اثر بگذارند .این
توانایی که نظمجویی هیجان نامیده می شوند ،فرایندهای درونی و برونی است که مسئولیت کنترل ،ارزیابی و تغییر واکنشهای
عاطفی فرد را در مسیر تحقق یافتن اهداف بر عهده دارد (تمپسون .) 1114 ،11
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نظمجویی هیجان ،ی ک اصل اساسی در شروع ،ارزیابی و سازماندهی رفتارسازگارانه و همچنین جلوگیری از هیجانهای منفی و
رفتارهای ناسازگارانه محسوب میشود .این سازه یک مفهوم پیچیده است که طیف گستردهای از فرایندهای زیستی ،اجتماعی،
رفتاری و هم چنین فرایندهای شناختی هشیار و ناهشیار را در برمیگیرد (گارنفسکی و همکاران .) 2۱۱2 ،به عبارت دیگر ،واژه
نظم جویی هیجان مشتمل بر راهبردهایی است که باعث کاهش ،حفظ و یا افزایش یک هیجان میشوند و به فرایندهایی اشاره
دارد که بر هیجانهای کنونی فرد و چگونگی تجربه و ابراز آنها اثرمیگذارد (گراس  ) 2۱۱5 ،12بروز مشکالت در تنظیم هیجان
مرتبط با اختاللهای روانی است .تا حدی که تنظیم مشکلدار هیجان الگوهای مختلف آسیبشناسی روانی اختصاصی مانند:
اختالل شخصیت مرزی (لینچ ،تروست ،سالسمن و لینهان  ) 2۱۱5 ،13اختالل افسردگی اساسی (روتنبرگ ،گروس و گوتلیب ،14
2۱۱7؛ نولن -هوکسم ا ،ویسکو و لیمیرسکی  ) 2۱۱۱ ،17اختالل دو قطبی (جانسون  ) 2۱۱7 ،11اضطراب فراگیر (من ) 2۱۱5 ،15
اختالل اضطراب اجتماعی (کشدان و برین  ) 2۱۱۱ ،1۱اختاللهای خوردن (بیدلوسکی ،راکهاوان ،ورنون و گومز 2۱۱7 ،11؛
پولیوی و هرمن  ) 2۱۱2 ،2۱اختاللهای مرتبط با الکل (شر و گرکین  ) 2۱۱5 ،21اختالل مرتبط با مصرف مواد (تیس ،براتس -
الوسکی و بومیستر 2۱۱۱ ،22؛ فوکس ،اکسلرد ،پالیوال ،اسلیپر و سینها  ) 2۱۱5 ،23مطرح میشود .عالوه بر این ،نتایج
مطالعات همهگیریشناختی نشان میدهد که در اختالل های مذکور میزان شیوع و بروز خودکشی باال است (اندرسون ،هووارد،
والکر و زوشینسکی  2۱۱۱ ،24؛ پاریس و زویکفرانک  .) 2۱۱1 ،27همچنین نتایج پژوهش حسن نیا و فوالدچنگ (  ) 1314نشان
دادند برخورداری از مهارت تنظیم هیجان میتواند افراد را در موقعیت های هیجانی کنترل و هدایت نموده و منجر به عملکرد
بهتر آنها در این موقعیتها شود .افرا دی که مجهز به تنظیم هیجان هستند شادی بیشتری را تجربه میکنند و به دلیل
توانایی کنترل موقعیتها ،کارآمدتر میباشند.
امروزه با توجه به تحوالت سریع و فرایند جوامع ،گسترش تعامل علمی ،فرهنگی و اجتماعی دانشجویان با یکدیگر زمینهساز
موقعیتهای فراوانی است که ممک ن است منجر به موفقیت ،شکست یا تعارض گردد و مسلماً این موقعیتها هیجانهای مثبت
و منفی زیادی را برای دانشجویان به همراه دارد .بنابراین در چنین شرایط تنش زایی اگر دانشجویان انواع مختلف هوشهای
اجتماعی ،هیجانی و از جمله معنوی را در خود تقویت نموده باشند ،قادر خواهند بود که با حداقل تبعات منفی و روانی برای
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خود و دیگران این چنین موقعیتهایی را مدیریت کنند (رجبی و ولدبیگی .) 1317 ،نتایج پژوهش محمودی ،صادقی و امیدی
( ) 1311نشان داده است بین ابعاد نگرش معنوی و تنظیم شناختی هیجانی دانشجویان رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد.
معنویت  ،21بعدی از انسان تعریف شده است که به افراد احساس بودن را با کیفیتهایی نظیر فطرت ،ظرفیت برای دانستن
درونی و منبع تقویتی ،تجربه ذهنی مقدس ،تعالی فرد به سوی ظرفیت عشق و دانش بزرگتر ،به انسان القا میکند .همچنین
معنویت ،مجموعهای از ارزشها ،نگرشها و امیدهایی دانسته شده است که با هستی برتر ارتباط می یابد و زندگی فرد را هدایت
میکند و به ویژه با تجاربی از زندگی مرتبط است که فرد را به آستانه عدم قطعیت می آورند .در دوران عدم ثبات که مربوط به
جنگ ،حمالت تروریستی ،مصایب و گرفتاریهای اقتصادی است ،انسانها پرسش گری را در مورد سیستم اعتقادی و
ایدئولوژیک خود آغاز کردهاند و مسایل معنوی اهمیت بسیار یافتهاند (کاوندیش ،کونسنی ،میتزلیتیس و روسو .) 2۱۱1 ،25
معنویت بیانگر اعتقاد به روح ،به معنای بعد ابدی و غیرمادی انسان است (فونتانا  .) 2۱1۱ ،2۱نریانسامی  ) 2۱۱3 ( 21میگوید :به
نظر می رسد محققان بر دو نکته با یکدیگر همرأی هستند :اول درباره اینکه انسانها موجوداتی معنوی هستند و دوم ارتباط
بین معنویت و بهبودی .بهره گرفتن از اعتقادات دینی نیز خصوصاً وقتی با انجام اعمال گروهی همراه باشد ،ممکن است از
تنهایی جلوگیری کرده و میزان افسردگی و اضطراب و سایر عالئم روانشناختی را کاهش دهد؛ بنابراین،شگفتآور نیست که
افراد منتفع از آن از شادابی و ثبات بیشتری در زندگی برخوردار باشند (هاورت ،هیل و گلدن .) 1111 ،3۱
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تجارب معنوی با تنظیم هیجان و شادکامی دانشجوی ان دختر دانشگاه فرهنگیان بیرجند
به بررسی فرضیههای ذیل پرداخت:
 - 1بین تجارب معنوی و تنظیم هیجان دانشجویان دختر رابطه وجود دارد.
 - 2بین تجارب معنوی و شادکامی دانشجویان دختر رابطه وجود دارد.
 - 3بین تنظیم هیجان و شادکامی دانشجویان دختر رابطه وجود دارد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است .جامعه مورد نظر در پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان
شهر بیرجند در سال تحصیلی  1311- 1315است .آمار دانشجویان  12۱نفر اعالم شد .نمونهگیری پژوهش با استفاده از
جدول مورگان  12نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری در پژوهش حاضر
شامل سه پرسشنامه بود.
الف) پرسشنامه تنظیم هیجان
پرسشنامه تنظیم هیجان گراس (  1۱ ،) 2۱۱5آیتمی است و جهت ارزیابی تمایل افراد به تنظیم هیجانات به دو طریق تهیه
شده است :ارزیابی مجددشناختی (سؤاالت  ) 1۱- ۱- 5- 7- 3- 1و بازداری بیانگر (سؤاالت  .) 1- 1- 4- 2پاسخها به هر آیتم در
مقیاس لیکرت  5آیتمی از ( 1به شدت مخالفم) تا ( 5به شدت موافقم ) قرارگرفتهاند.
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نتایج پژوهش گراس و جوهن  ) 2۱۱3 ( 31پایایی مناسبی را برای این آزمون گزارش کردند (آلفای کرانباخ ارز یابی مجدد  ۱ /51و
بازداری بیانگر  .) ۱ /53همچنین اعتبار آزمون  -آزمون مجدد در طول سه ماه برای هر دو مؤلفه این پرسشنامه  ۱ /11بود.
ب) پرسشنامه شادکامی
پرسشنامه شادکامی در سال  111۱با معکوس کردن مواد مقیاس افسردگی بک توسط آکسفورد ساخته شده است .این مقیاس
 21ماده دارد که بر اساس طیف چهار درجهای از  1تا  4نمرهگذاری میشود .حداقل نمره هر آزمودنی  21و حداکثر آن 111
است (قاسم پور ،جودت و ناصری .) 1311 ،بنابراین ،هرچه نمره آزمودنی باالتر باشد ،نشانگر شادکامی باالتر وی خواهد بود.
آکسفورد ( 111۱؛ به نقل از قاسمپور و همکاران ) 1311 ،ضریب آلفای  1۱درصد را با  345آزمودنی ،فارنهایم و برونیک
(  ) 1111ضریب آلفای  ۱5درصد را با  1۱1آزمودنی را به دست آوردهاند .علی پور و نور باال (  ) 13۱7با  1۱1آزمودنی آلفای

32

 13درصد را به دست آوردهاند .هم چنین روایی این مقیاس در مطالعات مختلف از جمله علی پور و نورباال (  ) 13۱7تأیید شده
است.
ج) پرسشنامه تجارب معنوی
برای سنجش مقیاس تجارب معنوی روزانه از مدل اندروود و ترسی (  ) 1111استفاده شده است .این پرسشنامه دارای 17
33

گویه می باشد .این پرسشنامه به دلیل زیر بنای نظری مناسب تایید خبرگان با تخصص موضو عی از روایی محتوایی الزم
برخوردار است .هدف پرسشنامه ارزیابی میزان تجارب معنوی افراد از ابعاد مختلف؛ احساس حضور خداوند (سؤاالت - 4- 2- 1
 ) 11- 1۱- 1- ۱- 1- 7ارتباط با خداوند (سؤاالت  ) 17- 12- ۱- 5- 3احساس مسئولیت در قبال دیگران (سؤاالت  ) 14 - 13می -
باشد .طیف نمرهگذاری آن بر اساس طیف لیکرت شش گزینهای (هرگز= 1؛ هرچندگاه=  2؛ بعضی روزها= 3؛ اغلب روزها= 4؛
هر روز= 7؛ اغلب اوقات روز=  ) 1می باشد .در پژوهش تقوی و امیری (  ) 13۱1جهت بررسی روایی این مقیاس از سه روش روایی
همزمان ،تحلیل عوامل و همبستگی مادههای مقیاس با نمره کل مقیاس استفاده شده است .روایی از طریق اجرای همزمان با
پرسشنامه جهتگیری مذهبی آلپورت انجام شد که ضریب همبستگی  ۱ /51حاصل آن بود .تحلیل عامل اکتشافی به روش
تحلیل مولفه ای اصلی با چرخش واریماکس بر سه عامل استخراج نموده که به ترتیب احساس حضور خداوند ،ارتباط با
خداوند ،احساس مسئولیت در قبال دیگران نام گرفتند که در مجموع بیش از  11درصد واریانس کل مقیاس را تبیین نمودند.
همچنین بین تمام مادههای مقیاس با نمره کل مقیاس همبستگی بین  ۱ /4تا  ۱ /۱مشاهده شد .پایایی مقیاس از سه طریق
بررسی گردید که به ترتیب ضرایب پایایی  ۱ /11برای بازآزمایی ۱ /۱۱ ،برای تصنیفی اسپرمن و  ۱ /11برای آلفای کرانباخ به
دست آمد.
یافتههای پژوهش
تمام شرکت کنندگان در پژوهش زن بوده و در رشته آموزش ابتدایی تحصیل کردهاند.
فرضیه اول :بین تجارب معنوی و تنظیم هیجان دانشجویان رابطه وجود دارد.
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جدول  :1بر رسی رابطه تجارب معنوی و تنظیم هیجان
متغیر
تنظیم
هیجان

تجارب معنوی
فراوانی
5۱

ضریب ضریب سطح
پیرسون تعیین معناداری
۱ /21

۱ /۱5

۱ /۱2

با توجه به سطح معنی داری  ۱ /۱2که از  ۱ /۱7کمتر است ،فرض تحقیق تایید می شود؛ یعنی بین تجارب معنوی و تنظیم
هیجان دانشجویان راب طه وجود دارد .چون ضریب همبستگی پیرسون مثبت است ،رابطه دو متغیر مثبت می باشد .ضریب
تعیین نیز  ۱ /۱5می باشد.
فرضیه دوم :بین تجارب معنوی و شادکامی دانشجویان رابطه وجود دارد.
جدول  : 2بررسی رابطه تجارب معنوی و شادکامی
متغیر
شادکامی

تجارب معنوی
فراوانی

ضریب

ضریب سطح

پیرسون تعیین
11

۱ /31

۱ /13

معناداری
۱ /۱۱2

با توجه به جدول شماره  2و به سطح معنی داری  ۱ /۱۱2که از  ۱ /۱7کمتر است ،فرض تحقیق تأیید می شود؛ یعنی بین
تجارب معنوی و شادکامی دانشجویان رابطه وجود دارد .چون ضریب همبستگی پیرسون مثبت است ،رابطه دو متغیر مثبت می
باشد .ضریب تعیین نیز  ۱ /13می باشد.
فرضیه سوم :بین تنظیم هیجان و شادکامی دانشجویان رابطه وجود دارد.
جدول  : 3بررسی رابطه تنظیم هیجان و شادکامی
متغیر

تنظیم هیجان

شادکامی

فراوانی

ضریب پیرسون

ضریب تعیین

سطح معناداری

57

۱ /23

۱ /۱7

۱ /۱4

با توجه به سطح معنی داری  ۱ /۱4که از  ۱ /۱7کمتر است ،فرض تحقیق تایید می شود؛ یعنی بین تنظیم هیجان و شادکامی
دانشجویان رابطه وجود دارد .چون ضریب همبستگی پیرسون مثبت است ،رابطه دو متغیر مثبت می باشد .ضریب تعیین نیز
 ۱ /۱7می باشد.

بحث
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد بین تجارب مع نوی و تنظیم هیجان دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد .محمودی ،صادقی و
امیدی ( ) 1311در نتایج پژوهشی بیان کردند بین ابعاد نگرش معنوی و تنظیم شناختی هیجانی رابطه مثبت و معنیدار وجود
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دارد .مشیریان (  ) 2۱17در پژوهشی به این نتیجه دست یافت که هوش معنوی در مجموع به طور مستقیم و غیرمستقیم می -
تواند پیشبینی کننده تنظیم هیجان باشد .که همه پژوهشهای فوقالذکر با پژوهش حاضر همسو است .اشخاص با توجه به
ارتباط با مبدأ هستی و وحدت وجود و بهرهمندی از این ارتباط روحانی و فراگیری آموزههای دینی ،نسبت به حوادث زندگی
تجربه تفسیری خوش بینانهای کسب نموده و با بهرهگیری از فضیلتهای انسانی و تجربه تفسیری که هیجانات مثبت را تقویت
میکند ،نسبت به رویدادهای تلخ و ناگوار شکیباتر میگردند و با رویارویی منطقیتر با مشکالت ،بر آنها فائق میآید و احساس
شادکامی و آرامش عمیق در فرد پدید میآید .چنانچه فرد دارای سطح دینداری افزونتری باشد ،به تبع آن معنایی که به خود
و جهان اطرافش میدهد ،توأم با احساس ارزشمندی و هدفمندی است که میتواند هیجانات شخص را کنترل و تنظیم نماید.
از سوی دیگر ،این اعتقادات مذهبی و هیجانات مناسب و کنترل شده ،در موقعیتهای برانگیزاننده تعارض ،فرد را کمک کرده
تا بهترین تصمیم را برای حل آن گرفته و بهترین برخورد را با افراد برانگیزاننده تعارض ،اتخاذ نمایند (رفیعیهنر و جانبزرگی،
) 1311
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد بین تجارب معنوی و شادکامی دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد .رئیسی ،احمری طهران،
حیدری ،جعفربگلو ،عابدینی و بطحایی (  ) 1312در نتایج بررسی نشان دادند رابطه مستقیم و معنادار متوسطی بین هوش
معنوی و شادکامی وجود داشت .کجباف و گالبیشهرضا (  ) 1317در نتایج پژوهشی بیان کردند ب ین معنویت دانشجویان و
شادکامی آنها رابطه معنادار وجود دارد .و پژوهش باقری ،اکبری زاده و حاتمی (  ) 1312نشان داد بین سه متغیر هوش
معنوی (خودآگاهی متعالی ،تجربیات معنوی و شکیبایی) و شادکامی رابطه وجود دارد .که پژوهشهای فوق الذکر با پژوهش
حاضر همسو است .در تبیین رابطه تجارب معنوی با شادکامی ،با استناد به آیه شریفه «آگاه باشید که با یاد خدا دلها آرامش
میگیرد» (رعد) 11 :؛ شاو  ) 2۱۱۱ (34بیان میکند؛ از آنجا که لذتهای آنی زودگذر هستند ،انسانها همواره به دنبال لذت -
های پایدارتر بودهاند .فعالیتهایی که افراد برای جستجوی معنویت انجام میدهند از جمله کمک به دیگران و دلسوزی برای
آنها میتواند منجر به شادکامی شود.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد بین تنظیم هیجان و شادکامی دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد .فوالدچنگ و حسننیا
(  ) 1314در نتایج پژوهشی گزارش کردند برخورداری از مهارت تنظیم هیجان میتواند افراد را در موقعیتهای هیجانی کنترل
و هدایت نموده و منجر به عملکرد بهتر آنها در این موقعیت ها شود .افرادی که مجهز به تنظیم هیجان هستند ،شادی بیشتری
را تجربه می کنند و به دلیل کنترل موقعیتها کارآمدتر هستند .قاسم پور و همکاران (  ) 1311در نتایج پژوهشی بیان کردند
بین را هبرد فرونشانی با شادکامی همبستگی منفی و معناداری وجود دارد .همچنین ،فرونشانی میتواند تغییرات مربوط به
شادکامی را به صورت منفی و معنادار پیش بینی کند .شعبان پور و حافظیان (  ) 1317در نتایج پژوهشی بیان کردند بین
راهبردهای نظمدهی شناختی هیجان با خالقیت هیجا نی و شادکامی رابطه دارد .که پژوهشهای فوق الذکر با پژوهش حاضر
همسو است .توانایی فهم ،مدیریت و تنظیم هیجانها ،یکی از اصول موفقیت در زندگی تلقی میشوند (گراس ) 2۱۱5 ،و عدم
موفقیت در تنظیم هیجانها و استفاده از استراتژیهای ناکارآمد همچون فرونشانی و اجتناب میتواند پیامدهای منفی از جمله
سطوح پایین شادکامی را به دنبال داشته باشد .از سوی دیگر؛ افرادی که کوشش در پنهان کردن احساسات و عواطفشان
دارند ،همیشه در حال مقایسه رفتارهای خود در هنگام بروز هیجان با رفتارهای استاندارد (یعنی هنگامی که فرد هیچ هیجانی

- Shaw
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را تجربه نمیکند) هستند و میخواهند در هنگام روبرو شدن با هیجان مانند زمانی رفتار کنند که هیچ هیجانی رخ نداده است
(رضوان ،بهرامی و عابدی.) 131۱ ،
نتیجهگیری
امروز با توجه به تحوالت سریع و فراینده جوامع ،گسترش تعامل علمی ،فرهنگی و اجتماعی دانشجویان با یکدیگر زمینهساز
موقعیت های فراوانی است که ممکن است منجر به موفقیت ،شکست یا تعارض گردد و مسلماً این موقعیتها هیجانهای مثبت
و منفی زیادی را برای دانشجویان به همراه دارد .بنابراین در چنین شرایطتنش زایی اگر دانشجویان انواع مختلف هوشهای
اجتماعی ،هیجانی و از جمله معن وی را در خود تقویت نموده باشند قادر خواهند بود که با حداقل تبعات منفی و روانی برای
خود و دیگران این چنین موقعیتهایی را مدیریت کنند( .رجبی و ولدبیگی.) 2۱11 ،
با توجه به نتایج پژوهش میتوان گفت؛ تجارب معنوی متکی بر باورهای مذهبی است و از این طریق در کنترل استرسهای
هیجانی و ناراحتیهای جسمی به افراد کمک می کند .داشتن معنی و هدف در زندگی ،احساس تعلق داشتن به منبعی واال،
امیدواری به کمک و یاری خداوند در شرایط مشکلزای زندگی ،برخورداری از حمایتهای اجتماعی ،روحانی و  ...همگی از
جمله منابعی هستند که افراد مذهبی و دارای تجارب معنوی با برخورداری از آنها میتوانند در مواجهه با حوادث فشارزای
زندگی ،آسیب کمتری را متحمل شوند (خدادادی ،حقانی ،طاهری ،رضاییآهوانویی و رنجگر .) 1314 ،بنابراین به نظر میرسد
که افراد پایبند به برنامههای دین و دستورات آن به بسیاری از بیماریه ای روانی مبتال نشوند .هر چند این نتیجهگیری از
دیدگاه متفکرین اسالمی به طور کامل منطقی است ،ولی مقبولیت عام نیافته است و بعضی از مردم معتقدند که افراد
غیرمذهبی ،شادابتر و با نشاط تر از افراد مذهبی هستند .امروزه بسیاری از روانشناسان و روانپزشکان دریافتهان دکه دعا ،نماز و
داشتن ایمان محکم میتواند نگرانی ،تشویش یأس و ترس را که موجب بسیاری از بیماریهاست را برطرف سازد ( یزدانی،
کاظمی نجفآبادی و سلیمی.) 1313 ،
از طرف دیگر؛ افراد با قدرت تنظیم هیجان میتوانند اتفاقات استرس زا را در رابطه با تهدید آمیز بودن یا نبودن ،ارزیابی نمایند
و راههای برخورد با این استرسها را خلق نمایند و از این طریق در شرایط و موقعیتهای گوناگون به درستی هیجانات خود را
تنظیم کنند ،با تجارب استرس زا مقاومت کنند و شادی را تجربه نمایند .بنابراین شناخت و ارزیابی مثبت هیجانها که یکی از
اجزای تنظیم هیجان است ،شادکامی را افزایش میدهد (فوالدچنگ و حسننیا.) 1314 ،
با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می گردد که آموزش نقش مهم دینداری و معنویت در تنظیم هیجان و کاهش اضطراب و
استرس در کل دورههای تحصیلی در مدارس و دانشگاهها مورد توجه قرار گیرد .همچنین ب ا توجه به این امر که اکثر
دانشجویان در سنین اوج هیجان قرار دارند ،این عوامل بیشتر توسط مسئولین و برنامهریزان دانشگاهی مدنظر قرار گیرد.
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