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رابطه ذهن آگاهی درباال بردن عزت نفس واعتماد به نفس طالب حوزه قرانی امام 

 استان همدان (ع)حسین

 
 یعرفان استاد :راهنما استاد

 فاطمه مسلم خانی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

 رانینور کبودراهنگ استان همدان ا امیدانشگاه پ

  
 

 چکیده
 بزرگترها ساالن باباعت شده که فرزندان وابسته به گروه هم حیصح تیها وآگاه نبودن آنها از تربخانواده تیترب وهیباتوجه به ش

البته عزت نفس به  نها،آ اعتماد به نفس در نفس وبودن عزت نییپا به خاطر نیا نداشته باشند و زهیانگ اراده و از خود ندیایبار ب

 ما بحث ونظر عزت نفس متعارف که مورد ،ستین بحث ما که مورد باال، عزت نفس دوم ن،یینفس پا زتاول ع سه مرحله دارد

خانواده  ایهمساالن  نظر ای دییمنتظر تا شهیهم باعث شده که نوجوان از خود اراده نداشته باشد و یتیبحران شخص نیا است،

هدف به  یاعتماد به نفس ب و بدون عزت نفس اندرکل انس شود. ریگافسرده گوشه استرس اضطراب داشته باشد. شهیهم باشد.

فقط  که افراد باعث شود افراد نفس در عزت دینبا دارد یالبته عزت نفس درجات نشاط ندارد و زهیانگ دهدیادامه م خود یزندگ

 ستیخوب ن یفرد یبرتر ثبات درموردیب یخودباورها مورد در یرواقعیغ انه وضنفس مغرعزت  خود توجه کند. یهابه خواسته

به اندازه  را خود و میباش نیب واقع دیبا  میداشته باش ،1مفرط یفتگیدخودشینبا یعنی اشتباه است، ازعزت نفس، یداشترب نیچن

 نیدرا به هدف:پژوهش  نیمفرط، در ا یفتگیخودش نه باشد دیکه با عزت نفس است، نیا ،میمتعادل دوست داشته باش

 ،هیطالب حوزه علم نها وآنکردن  لیدبه نفس درنوجوانان ترک تحصعزت نفس واعتما شیپژوهش انجام شده به دنبال افزا

 .گرفتصورت  یقرآن هیوارد شدن به حوزه علم ینوجوانان برا در زهیانگ جادیا

 ان وز جدول مورگااستفاده  انجام شده با یهایهماهنگ است با رسونیپ یهمبستگ یاپژوهش از نوع کتابخانه نیا :کارروش

رد انتخاب ومو یدفسوم به صورت تصا هیپا درهمدان شهر  (ع) نیامام حس یقران هیفر از طالب حوزه علمن 15تعداد   یکرسج

 یآورمعها جاسخپ .شد عیسوم توض هیطالب پا نیوابسته ب و قلمست یهاریمتغ پرسش نامه از هرکدام ازد. آزمون قرارگرفتن

 دییتا وردم هارسش نامهپ ییروا قرارگرفت. یبرس مورد رسونیپ یمارآ لیتحل لهیبه وس را نهاآ هاداده یبعد از جمع آور .دیگرد

  .همسو بودند نهاآ زین ییایلحاظ پا از. گرفت قرار استاد

ارتباط  (.r=.248, n=15, p˂.05وجود دارد ) یعزت نفس و ذهن آگاه ریدو متغ نیب یرابطه مثبت و معنا دار ها:افتهی

 بیمده از ضرآ(.   طبق محاسبات بدست r=.399, n=15, p˂.05وجود دارد  ) یآگاهاعتماد به نفس و ذهن  نیب یمعنادار

 ریتغمر دو ه نیرابطه وجود دارد، اگرچه ارتباط ب یمعنادار وهبه نح یعزت نفس و ذهن اگاه نیب  رسون،یپ یهمبستگ

  یهمبستگ بیرضشود. ینظر گرفته م در فیضع یباشد اما به نوبه خود ارتباطیسوال اول و دوم( مثبت و معنادار م یرهای)متغ

-فسارتباط اعتماد بن و 248. یهن آکاهذ-عزت نفس  نیکه ارتباط ب ییباشد. از انجایم فیضع ی،همبستگ 29و . 10. نیب

 .شودیم یتلق فیضع یباشد، لذا ارتباط آنها ارتباطیم 399. یذهن آگاه
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 یبهتر ندهیآ شودیها منآ در نشاط، هدف، ،زهیانگ جادیباعث ا ابدی شینوجوانان افزا نیاگر اعتمادبه نفس وعزت نفس ب :جهینت

 یمن ریتاث انگریستند.ازدهاحترام قائل  خود دیوبه عقا کنندیدنبال م هدف خودرا .ستندیوابسته ن گرانیبه د نهاست.آدر انتظار 

 هستند. یخودمتک رندبهیپذ
 

  مقدمه. 1- -1

-حوهن از هاهبودن خانوادنآگاه  نیهمچن و. گذارندیفرزندان م تیترب یبرا یکه وقت کمتر هاخانواده یهامشغله لیامروزه به دل

 یگذارهیماسر دهیعقوفکر  یخانواده که رو میبه حر گانهیب یاجتماع یهاشبکه ورود نوجوانان و کودکان و تیترب برخورد و ی

مشکالت  نیاز ا یاریستوان بیم حیصح تیوترب یبا اگاه مواجه هستند. نفس، اعتمادبه ،نوجوانان باکم بود عزت نفس اندکرده

ار گرفته وانشناسان قررشود که مورد توجه یم ادین آاز  یذهن آگاه یامروزه به معنا یاگاه یهاراه  از یکی را برطرف کرد.

 است.  یزندگ یجوامع امروز ،یاساس یازهایاز ن یکی داشتن عزت نفس است.

 مسئله  انیب. 1-2 -2

 تیاز شخص یعزت نفس فردبخش اصل داشتن عزت نفس است. دارد ریتاث اریبس او یزندگ انسان که در یتیشخص جمله ابعاد از

با  نییسطح پا س درنفخاص  عزت به طور .2(2010وسازگنت جرارد ،ینزبریک ،یتانسک . )مککلور،1اوست یفرد تیهو و

 از یریشگیپ کنترل و )مراکز ارتباط دارد. یشخودک نیموادمخدر،وهمچن ،مصرفی،قلدر خوردن اختالت ،یافسردگ اضطراب،

ازجمله اعتقادات درمورد  که فرد نسبت به خود دارد. شودیگفته م ییعزت نفس به باورهاCDC (2010 ،) یماریب

 اسالم باعزت نفس در و رانیا بحث عزت نفس در 3خودش است درمورد مثبت فرد یاهها وارزشها نقشییتوانا ات،یخصوص

 ینحو چیبه ه و یتصور است که خودت از همه باالتر نیبرا شدیاندیغرب فقط به خود م در سعزت نف دارد. ییهاغرب تفاوت

 را احقی ،یبا پرخاشگر یحت یحفظ کناز آن  دیبا ندازدیآن رابه خطر ب یکس یبگذار ای یکن مالیعزت نفس خود راپا دینبا

 د ازح نیاسالم تا ا یول کند.یبرخورد م نقبول دارد براساس آ را یدار هینظام سرما و یچون مهم خودت هست رپاگذاشتنیز

 دیاست که با دهیعق نیاسالم برا خود، یهاارزش از شیب یزینه چ یخودت باش دیبا دیگویاسالم م. داندیم انیز عزت نفس را

 میداشته باش یاحترام گذاشت وجدان اخالق گرانید دهیعق به نظر و و نداد موجب تمسخر قرار را یکس کرد و تیاخالق رارعا

 به نظر میغلبه ده خود رفتاروکردار در کاذب را ینیخودبرترب نکهینه ا میریبپذ ای میکن رد را گرانیاستدالل حرف د بامنطق و

 منداصالت یزندگ در . اگر4شودیم یعزت نفس کاذب باعث پرخاشگر میبدان کمتر خود از را آنها و مینده تیاهم گرانید

 .5عزت نفس خواهد آمد میباش

 غلبه برچالش عزت نفس یهاراه. 1-3

 نباش  نیب بزرگ ،یقیخودحق رشیپذ .1

 به طرد تیباالبردن توان حساس .2

 ییغلبه بر کمال گرا .3

  6اراده تیمحدودبودن ظرف فهم وشناخت ، .4

                                                             
1 - Aleci m.gonzalesmay2016 
2 - Mcclure, tanski, kingsbury , gerrard & sargeht  
3  - NYARK2012 

  1400خرداد يدانشگاه خوارزم يعلم ئتیتجربه ونمودخود ،مدرس استادخاني پور عضو ه نیکارگاه آنال - 4

 1400خرداد يدانشگاه خوارزم يعلم ئتیتجربه ونمودخود،مدرس استاداستادخاني پورعضوه نیکارگاه آنال - 5

 1400استادخاني پور  - 6
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 و ییاتوانایاست  گرانید ها وجانی،براساس ه میده یراانجام م یاگرعمل ،میخودآگاه شو میرفتارکن ارانهیهوش میکن یسع

 ,cdc) .1ستندین کسانی کامالً یول گرچه به هم ربط دارند هستند یادهیچیپ میاست. اعتمادبه نفس وعزت نفس مفاه تیواقع

نگرش  در خود یقول اعدمی یقبول ارزش بودن، با مورد در یضاوت شخصق کی عزت نفس عبارت است از تیکوپراسم، 2(2010

 دارد. خود یستگیشا و هایژگی ها وییدرباره مجموعه توانا که فرد یادهینفس عقعزت، 3به نقل از شاملو(، 1386، الرنس)خود  

 اعتماد میها به خودمان دارومهارت ازکارها یانجام برخ در که ما ینانیبه اطم شودیبه نفس مربوط م عتماد(، ا1373، ابانگردیب)

ضعف  قوت و نقاطبادزنظر گرفتن  خود، یهاییتوانا باورخود، قبول و یبه معن است. یاکتساب یرذاتیبه نفس صفت برجسته غ

 لیدل به تواندیم نیا و کنند.یم لیکمبود اعتماد به نفس ترک تحص لیازدانش آموزان به دل یبرخ (، 1387ی، فراهان) است.

 یهامهارت با همراه ،یلیکه سوابق تحص دهد،یمطالعات نشان م یمقدار .(1962،لی)سامرزک نفس باشداعتمادبه و زهیانگ نبود

و 2008، یباشد)رال ارمهمیبس یلینرخ فارغ التحص شیافزا یاست برا مکنم کیاعتمادبه نفس آکادم مطالعه و یقو

 .(2005،اسند

 توانندیکه نم یاز افراد یاریبس 4کنند را هموار خود یراه خوشبخت ن بتوانندآ هیدرسا تا اندنفس هاعتمادب ازمندین ما فرزندان

 کی باورداشتن خود اعتمادبه نفس، نبودن از اعتماد به نفس است. مندبهره لشیدل کنند انیکه دارند ب یدیابتکارجد و تیخالق

-یم آن به شمار ندیعزت نفس برآ جی. اعتمادبه نفس از نتا5است ندیاخوش یزندگ کیاز  یبرخوردار یبرا یاساس و یاصول ازین

 ییاعتمادبه نفس ماست که توانا نیا درنظر گرفتن نقاط قوت وضعف است. خودبا یهاییتوانا و باور وقبول خود یبه معن .دیآ

واژه . (1387ی)فراهان شودیمشخص م مینیبینگاه م نیدرا یارزشمند که عکس العمل مارا وقت یخود به عنوان موجود دنید

به اعتقادات فرد در  اعتمادبه نفس محدود هستند اما عموماً مربوط به فیتعار به کار گرفته شده است.17اعتماد به نفس از قرن

 یخاص که به آنهاداعتماد به نفس موقت یهاتیدر موقع ایخاص خودشان  یهاآنها با توجه به جنبه یهایژگیها ووییمورد توانا

 ادیعزت نفس باال برخوردار است اماهنگام صحبت کردن مقابل مخاطبان ز ی(به عنوان مثال فرد2002، )الدر شودیگفته م

 1.اعتماد به نفس وجود دارد یمعتقدند سه عنصر برا (2003، لندیه اعتماد به نفس ندارد )زرمن و

 خود( یی)دانش فرد درمورد توانا یشناخت(1

 کاردارند( مانجا یکه آنها برا ییها یی)توانا عملکرد(2

 (یدرمورددوجنبه قبل ی)احساس راحت یاحساس(3

که  یااندازه و اند حد کرده فیگونه تعر نیا اعتماد را (،2002)شولر است. یاهر جنبه یسازگار ازمندیاعتمادبه نفس ن جادیا

 یهانامه انیابامطالعه مقاالت وپ. (1980ووالداشته باشد )کوک  نانیاطم یگریاعمال د به سخنان و دارند تا لینفر تما کی

 ،یآگاهمورد توجه روانشناسان قرار گرفته ذهن ریاخ یهاکه درسال یدرمان یهااز روش یکیمطلب شدم که  نیا متوجه ریاخ

 یش بخشآرام شیدرافزا یفنون ذهن آگاه گردد.یم بر  الد،یاز م شیسال پ 500حدود در بودا نییاز زمان آغاز آ یآگاهذهن

پژوهش  ریاخ یهادرسال .(2003 ،6نی)کابات ز استرس موثر است. به همراه ان درکاهش اضطراب و و یکاهش نگران و یعضالن

پژوهش هانشان . (2012،یوورتزن وزخار تی)پ به خود جلب کرده است روانشناسان را ژوهشگران وپنظر  یدرمورد ذهن آگاه

ذهن  (.2009، )اوکانل خواهد بود. دیمف یوروانپزشک یشناسروان ژهیبه و ینیف بالمختل یها تیدرموقع یداده که ذهن آگاه
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شود. برنامه کاهش یامروزه به طور گسترده از آن استفاده م و مطرح شد1997سال نیاست که توسط کابات ز یدرمان یآگاه

 فیگونه تعر نیرا ا یذهن آگاه یادیدانشمندان ز .داندیرا مجاز م یذهن آگاه (zinn ,1994) تیبرذهن یاسترس مبتن

است  یفعل یالحظه یهادهیکه در آن توجهات معطوف به پد شودیم فیتوص یحالت آگاه کیبه عنوان  یاند ذهن آگاههکرد

. (2007،)براون اغلب باکنترل توجه همراه است یذهن آگاه .(2011ی)دانمارک یدرون افتد و یخارج اتفاق م از که هر دو

 یهم دانشمندان غرب .شودیمطالعات انجام م و دنیتمرکز بر نفس کش شنیتیمد افتد،یاتفاق م شنیتیبامد یهذهن آگا تیتقو

 دارد که درکنترل تمرکز بر توجه و ییهابه مهارت ازیموردنظر ن یش کیتوجه مدام به  و تمرکز ییتوانا ییهم دانشمندان بودا و

گلدبرگ  یل مونی)س موردنظر یجلب توجه به ش و تیدوباره هدا و ،یمنبع حواس پرت جلب توجه از یحواس پرت صیتشخ

 یشود که برخیم تصور رایز ست،ین یهمه حاالت ذهن رشیپذ و یمستلزم عدم داور شهیهم یسنت یگاه. (2021ام  نیکو

. کندید مر را یمنف یحاالت روان ابدییپرورش م یخاص یحاالت ذهن جهت، نیازا است. یمنف یروشنگر یبرا یحاالت ذهن

را  یذهن آگاه یاقدامات مهم مواز ،یذهن آگاه یسنت وهیعالوه برش(. 2013روزنبرگpurser؛2015؛millillo؛2014مارکس)

مورد توجه قرار گرفته است آنها  شتریامروزه ب یدرکل ذهن اگاه .ندیگویم یکند که به انها خواهران ذهن آگاهیم فیتوص

اندازد با  یکه منافع خود رابه خطر م یزیهر چ منافع خود فکرکند وبه منافع خود توجه کند وبه  دیاعتقاد دارند انسان فقط با

-هویتوجه به ش. (2010هارت ابوزان)به نقل از  از ذهن؛ یتیبه وضع یآن راازسرراه بردارد.ذهن آگاه یان مبارزه کند به هر نحو

 . (1388پور  دیبه نقل از حم ،1994نی)کابات ز بدون قضاوت درزمان حال، خاص معطوف به هدف، یا

 پژوهش نهیشیپ. 2-1 -1-2
 یبرا ،یگاهذهن آ ،نفس اعتمادبه نفسمنتشر شده در مورد عزت اتیدهد که بااستفاده از آن ادب یراشرح م یفصل روش نیدرا

 موارداست. نیشامل ا بحث م،یدهیبه دست آمده است را شرح م لیوتحلهیتجز یبرس

 مربوطه  اتیادب ییروند شناسا الف(

 اتیادب یادغام وسازمانده یچگونگ ب(

 یاهگاهیپا روگل اسکوالگ نت، علم ران،یا مگ رانداک،یپروکئست، ا ،ینامه ها انیپا را با استفاده از مقاالت و یاسشن اتیادب

مورد  یقیه تحقروژپانجام دادن   هنگام دیکه با وجود دارد قیتحق در زین ییهاتیشده است. محدود یآورجمع یوخارج یداخل

 .قوه استبال ینگران کی شارانت در یریبه عنوان مثال سوگ. (1998،)مرتنز توجه باشد،

 ؛1902ی)کول کند،یم فیعزت نفس راتوص(، 1890-1983 ،1مزیج امیلیو ییایآر)روانشناس  نینوشتن اول شروع با

ظهور  اند،درموردعزت نفس ارائه داده یفیتعار( 1965روزنبرگ  ؛1988هد کیهبل و تر گیپاپ م ؛1934دیم ؛1967تیاسم

 کی تامل، در شود.ینم محدود، (1667)  تونیفقط به مل 1600اواخردهه  تا اواسط در یگفتمان غرب مفهوم عزت نفس در

 عزت نفس استفاده کرده است. اصطالح از زین (1907، کریبنی)پدرآگوست شد، ظاهر1657 که درسال  یعرفان یهارساله یسر

 نیازجمله اول(، 1995 ،روزنبرگ) است. یفرهنگ و یاسیس ،یاقتصاد ،یاجتماع گسترده رییتغ کی آغازگر تونیکروملیب آثار

 نفس باالعزت روزنبرگ معتقد بود تواند براساس ارزش فرد باشد،یمطرح کرد که عزت نفس م را دهیعق نیبودکه ا یکسان

 یعزت نفس سازگار فیتعر نیترجیرا است. ستهیشا یه عنوان فردب گرفتن خود نظر در و (1995) خودشامل احترام به 

 عمل و اجازه ابتکار و کنندیم محدود را که کودکان خود ینیوالد دارد اعتقاد کسونیار هینظر، (2006 ،)مرک است یستگیشا

 وجود ترسند که ابراز یم دکانکو نیا شوند،یم ریگگوشه و ارزش بودن خودوکم او دهند باعث احساس گناه درینم تیخالق

که  کنندینم دایپ را نیا جرات و ندیآیم بار بدون هدف آنها کنندینم تیها فعالدرگروه به بزرگساالن دارند، دیشد اتکا کنند،

 .(1370،)شاملو دنبال هدف بروند

                                                             
1 - williamdames 
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-یم رفردد یقو هیوحر در جاینفس داشتن باعث ااعتمادبه نفس است.شد اعتمادبه یآورکه جمع یتیشخص ابعاد گرید از (پ

نشان  قاتیست. تحقمرتبط ا covid19مرتبط با  یناراحت با یبه طور منف تیذهن و یموثر است. آگاه یماریدرمان ب ودر شود.

 نیاط بارتب قیتحق نیا ازجمله پاسخ مثبت به عوامل استرس زا مرتبط است. یبا سالمت روانشناخت یدهد که ذهن آگاهیم

 و گروه مختلف دو نیاسترس ب یگرید انجام گرفت مطالعه درمورد اضطراب و لعهدومطا کرد. یرا برس covid19و یذهن آگاه

 تند. هس یاضطراب واسترس کمتر یباالتر دارا یذهن آگاه یدارا که افراد در هردو مطالعه نشان داد هاافتهی

          روش تحقیق. 3-1 -2-2
نجام ع بشر انو یباهدف کشف مجهول به منظور گسترش قلمرو معرفت افتهیبه طورنظام  با آداب خاص،و یطرح علم اصطالح

 .(1387 ای)حافظ ن داشته باشد یخارج یبه ازا ما و قیشناخت حاصل از آن مصاد شده و

 نیبه ا و. میپرداز یم اتیمناسب به آزمون فرض قیآزمون شوند به کمک روش تحق قیتحق اتیفرض دیبا یعلم قیدر تحق

 .(1387، یزیارنژادپ رانی)ا داد میتوان به جامعه بزرگتر تعمیبه دست آمده را م جینتا ایآکه  میدازپریمطلب هم م

 قیروش تحق.3-2 -3
  یتگنوع همبس شیمایپ-یفیاز نظرروش توص- یازنظر هدف کاربرد قیتحق نیا

 یریحجم نمونه وروش نمونه گ- یجامعه آمار. 3-3 -4
مونه طبق جدول نفر نمونه حجم ن70استان همدان تعداد طلبه  (ع) نیامام حس یطالب حوزه قرآن انیدانشجو یجامعه آمار

 . استفاده خواهد شد یطبقه ا یمورگان  به صورت تصادف

 یروش گرد آور. 3-4 -5
ش پرس نید اتفاده شنوجوانان وجوانان اس تیابزار آن از سه پرسش نامه عزت نفس کوپر اسم یاطالعات رابه روش کتابخانها

 اسیمق شیهااسیمق ریکند زیم فیتوص را افراد یهاواکنش د،یعقا ده که احساسات،ما 58نامه 

 ماده26یعموم -1

 ماده8 یاجتماع اسیمق-2

 ماده8یخانوادگ-3

 ماده8ای یلیتحص-4

 ماده 8دروغ -5

 جهینت. 3-5 -6

   یبه باالقو44ج(        متوسط  43تا27ب(            فیضع کمتر  ای26الف( 

    0ریخ             1یبل

 .شودیدروغ محاسبه نم

ساخته  1976 سال اعتمادبه نفس روش مقابله با استرس و در یآموزش مهارت زندگ ریتاث زنکیپرسش نامه اعتماد به نفس آ 

 .قرار گرفته است دیتاب مورد آزمون و یرانیا و یمطالعات خارج کرات در ن بهآ ییایاعتبار پا شده و

 شامل پنج جنبه: یاهذهن آگ یوجه 5 پرسش نامه 

 مشاهده 

 فیتوص 

 یهمراه باآگاه عمل 

 عدم  
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 جید. براساس نتاش میتنظ(، 2006، بائر)پرسش نامه توسط  نیا است. یوعدم واکنش به تجربه درون ،یبه تجربه درون قضاوت

 (فی)عامل توص ./91تا ودن(ب رواکنشی)درعامل غ ./75 نیب یاگسترده الفا بیضر و مناسب بود هاعامل یدرون- یهمسان

نقل 2010قرار داشت )نئوسر ./34.اا/15 نیب یوصف دار بودیهمه موارد معن در متوسط و هاعامل نیب یهمبستگ

 بیضرا م گرفت.انجا رانینامه در اپرسش نیا ییوروا ییایپا اعتبار یکه بررو یامطالعه در نیهمچن. (1391ازاحمدوند

 عامل مشاهده   =r./84قضاوت بودن و ریمربوط به عامل غ =r./75 نیب  یرانیا نمونه در ffmqنامه آزمون پرسش یهمبستگ

  :یهنمره د وهیش

-39 اسیمق نیات در ادامنه نمر کند. انیب مخالفت خود را ایموافقت  زانیاغلب م 5 هرگز تا1از یادرجه5 اسیمق کیدر  دیبا

ذهن  اال تر باشدهر چه نمره ب دهدیکه نشان م دیآیم به دست ینمره کل کی اسیمق ریاز جمع نمرات هر ز. باشدیم 195

 است. شتریهم ب یآگاه

5 4 3 2 1 

 هرگز  بندرت گاهی اغلب همیشه

ش رفتن پرسگ قرار شیآزما مورد یاستان همدان به صورت تصادف (ع) نیامام حس یاز طالب حوزه قران یتعداد روش اجرا

 و هیها تجزادهد و شد یآورها جمعشد بعد از پاسخ دادن طالب پرسش نامهطالب پخش  نیب یاصول اخالق تیبارعا هانامه

 شد.  لیتحل

 قیتحق یها ریمتغ. 3-6 -7

 ریغبه عنوان مت ،یوابسته اول ودوم وذهن آگاه یرهایعزت نفس،اعتماد به نفس ،به عنوان متغ ریسه متغ یدارا قیتحق نیا

 .مستغل درنظر گرفته شد

 هانامه رمورد پرسشدمربوطه  استاد سپس از به روش محتوا انجام گرفته است و ییایپا و ییش رواپژوه نیدرا ییایپا و ییروا

 بود.   دییتا مورد ییروا دیسوال گرد

  تجزیه و تحلیل دادها. 4-1 -1-7
 یرسا مورد برر یگاهعزت نفس، اعتماد به نفس و ذهن آ نیپژوهش تالش کرده است تا رابطه ب نیکه قبال ذکر شد، ا همانگونه

 یشد تا معنادار SPSSر مختلف، اطالعات مورد نظر وارد نرم افزا یپرسشنامه ها قیداده ها از طر یقراد دهد. بعد از جمع آور

نفس و  عزت نیبرابطه  یدر تالش بوده تا معنادار قیپرسش تحق نی. اولردیقرار گ یسموجود مورد برر یرهایمتغ یرابطه 

 قرار دهد: لیو تحل هیتجزشرکت کنندگان را مورد  یذهن آگاه

 و عزت نفس وجود دارد؟  یذهن آگاه نیب یرابطه معنادار ایآ اول: سوال

Correlations 

 نفس عزت اگاهی هنذ 

 Pearson Correlation 1 .248 اگاهی ذهن

Sig. (2-tailed)  .000 

N 15 15 

 Pearson Correlation .248 1 نفس عزت
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Sig. (2-tailed) .000  

N 15 15 

 

جهت  ازینمورد  یهالیو تحل هیقرار گرفت. ابتدا تجز یمورد بررس یعزت نفس و ذهن اگاه نیبر اساس جدول فوق، رابطه ب

ت و طه مثبانجام شد. بر طبق جدول باال، راب یبودن و همسان ساز یاز عدم نقض مفروضات نرمال بودن، خط نانیاطم

 (. r=.248, n=15, p˂.05دارد ) جودو یآگاهعزت نفس و ذهن  ریدو متغ نیب یمعنادار

ارد، دوجود  رابطه یبه نحوه معنادار ینفس و ذهن اگاهعزت نیب  رسون،یپ یهمبستگ بیطبق محاسبات بدست آمده از ضر

داشته  ریگان تاثعزت نفس شرکت کنند شیبر افزا یبه نحو معنادار تواندیم یذهن آگاه یهامهارت شیگونه که افزا نیبد

 د.  باش

 دهد: رو مورد سنجش قرار یاعتماد به نفس و ذهن آگاه نیارتباط ب یدوم در تالش بوده است تا معنادار سوال

 وجود دارد؟ یاعتماد بنفس و ذهن آگاه نیب یرابطه معنادار ایآ دوم: سوال

 استفاده شده است. رسونیپ یهمبستگ بیاز ضر زیبه سوال دوم ن ییپاسخگو جهت

Correlations 

 ذهن آگاهی ماد بنفسعتا 

 Pearson Correlation 1 .399 بنفس اعتماد

Sig. (2-tailed)  .014 

N 15 15 

 Pearson Correlation .399 1 اگاهی ذهن

Sig. (2-tailed) .014  

N 15 15 

 

 ,r=.399ارد  )وجود د یاعتماد به نفس و ذهن آگاه نیب یمشخص هست که ارتباط معنادار زیطبق جدول شماره دوم ن

n=15, p˂.05و  یذهن آگاه ریدو متغ نیباشد وجود ارتباط معنادار بیمشخص م یهمبستگ بی(. انچه که از محاسبات ضر

اعتماد بنفس شرکت  زانیشود، م تیشرکت کنندگان تقو نیدر ب یذهن اگاه یگونه که هرچ نیباشد. بدیاعتماد بنفس م

 یرهای)متغ ریهر دو متغ نیباشد که اگرچه ارتباط ب یم نیباشد ایم تیکه حائز اهم یا. نکتهافتیخواهد  شیکنندگان افزا

 10. نیب  یهمبستگ بیشود. ضریدر نظر گرفته م فیضع یباشد اما به نوبه خود ارتباط یسوال اول و دوم( مثبت و معنادار م

 یذهن آگاه-و ارتباط اعتماد بنفس 248. یذهن آکاه نفسعزت نیکه ارتباط ب ییباشد. از انجایم فیضع یهمبستگ ،29و .

 .شودیم یتلق فیضع یباشد، لذا ارتباط آنها ارتباطیم 399.

 . بحث و نتیجه گیری5-1
اعتماد به نفس انجام گرفت باتوجه به مطالعات  چون عزت نفس و یتیآن بر ابعاد شخص ریتاث و یذهن آگاه رامونیپ پژوهش

مورد اقبال  ریاخ یهادرسال یکه مبحث ذهن آگاه میدیرس جهینت نیپژوهش حاضر به ا وکه  یقبل یهاانجام گرفته درپژوهش
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درمان  ،یهمچون تاب آور یروانشناخت یهایماریدرمان ب یبرا یروانشناسان ازذهن آگاه روانشناسان قرار گرفته است،

 گذار بوده است. ریتاث استرس، اضطراب، ،یافسردگ

ه دست ب جینتا زا رفت،ینوجوانان صورت پذ اعتمادبه نفس در در باالعزت نفس و ین آگاهپژوهش حاضر هم درمورد رابطه ذه

 ت،اس رایوپذ یرقضاوتیحالت غ کی در فرد یونربه حاالت د کردن توجه ،یتوان کرد که ذهن آگاهیاستنباط م نیآمده چن

 و کندیم دایپ نشیب فرد جهیزا بکاهد، درنت تنش اتیپاسخ دادن به خود از تجرب در و سازدیقادر م را داآموزش افر قیازطر

ازخود  یتدرس یابیرزا کیبه  فرد یذهن آگاه ناتیباتمر نیرد،بنابرایپذ یم دهد را ریخود تغ یزندگ در تواند یکه نم یعیوقا

 .کندیم یزندگ درحال شتریفرد ب گذارد و یراکنارم ینادرست قبل افکارواحساسات رسد، یم

 با زیپژوهش ن نیدرا. نفس صورت گرفته استبر عزت یآگاه ذهن ریتاث در رابطه با یمختلف قاتیتحق با موافق پژوهش حاضر

 ارد،دبردن عزت نفس نقش  باال در یآگاه-که ذهن  میافتی ستد جهینت نیبه ا یسربر پژوهش انجام شده پس از مطالعات و

نفس ژوهش عزتپ نیدرا نفس،از عزت کم که منظور مانفس عزت نفس متعارف وعزت و عزت نفس باال دارد ینفس مراتبعزت

 یگفتیودشخبه  ،کهیشده نه عزت نفس غرب هیاست که در اسالم توص یمنظورما از عزت نفس عزت نفس یعنیمتعارف است، 

 .انجامدیب است، یواقع ریوغ ،ینیبرترب خود اینفس مفرط  ،عزت

ل دنبا نند وکیم دایپ را هدف خود افراد، و تیوشخص تیاز هو یعزت نفس بخش اصل میدیرس جهینت نیپژوهش به ا نیدرا

 زهیپاک زهیاز هر چ نامبرایپ یمده است اآقران  در حالل درباال بردن عزت نفس نفق دارد، یدارند روز زهیانگ روند،یهدف م

 .(99 بهشتیعمار لو ارد ی)به نقل از مرتض دهندینچه انجام مآکه من به  دیکن ستهیکار شا دیبخور

-عزت فق است.موا قران،( ،1360یعالمه مطهر ؛2010سازگنت ،وینگزبریک جرارد، ،یتانسک )مک کالرد، با نظر پژوهش نیا

 دهیپد نیا و ،وجود دارد یصورت بارز به ،یفتگیخودش یدوره نوجوان در شود؛یم یپرخاشگر و یفتگینفس باال باعث خودش

 یرروت نفس بعز و یفتگیاثرات خودش یگردد.مطالعات کم یم یوره نوجواندرد یاگسترده یبد کارکرد یوهامرتبط با الگ

 تیترب اگر و رد،یگیدرافراد شکل م یاز دوران کودک، (1997یقرار داده است )لوبروه یرا مورد برس یدوره نوجوان یپرخاشگر

 ،دهدیم شیارا افز یزندگ به دینفس سطح ام. عزتودشینفس نمدچارکم بود عزت افراد رد،یدرخانواده انجام گ حیصح

(baumeister, tice)  نانیاطم خود یهاییانانفس به توعزت با دارند که افرادیم انیگونه ب نیا و موافق هستند نظر نیا با 

استرس . کنندیشکست راحفظ نم تیوضع کی احتماال برهدف متمرکز شوند و کنند دایپ حل مناسب را توانند رایم دارند،

فرض  یخیازنظر تار. دهدیاکاهش مر یعزت پرخاشگر موافق است.(، kabst-zinn) هیبانظر هینظر نیا و دهدیم کاهشرا

 نظر مخالف است او نیا (. با2006 ،النگو  همکاران بردشاو) داشتند. یمنف دگاهیبود که افراد پرخاشگرنسبت به خود د نیبرا

 ا باالر زت نفس خودباتسلط بررفتار پرخاشگرانه ع کنندیم یسع رنددا نییکه عزت نفس پا یکه کسان کند یم انیب گونهنیا

معکوس  جهینت فس باالنعزت ازموارد یبرخ که در افتندیدست  جهینت نیشناسان به اازروان یانجام شده برخ قاتیتحق با ببرند

  .دهدینشان م خود رخاشگرانه ازپ رفتار ندیبب خطر در را عزت خود یاست وقت که از عزت نفس باالبرخوردار یکس یعنیدهد 

 باشد.یم ها همسوافتهینشان داد  قاتیتحق دارد وجود یوعزت نفس ارتباط معنادار یذهن آگاه نیب یآزمون همبستگ جینتا

بر ذهن  یآموزش فنون مبتن بر اعتمادبه نفس است، یذهن آگاه ریقرارگرفت تاث یابیپژوهش مورد ارز نیا در گرکهیردیمتغ

راکه از  یتواند اضطرابیوآگاهانه برجسم وذهن م یخنث یهابر محرک رکزتم مستمر توجه و نیافراد به تمر بیترغبا یآگاه

و برگرداندن تفکر  حیپردازش صح با آزاد سازد و ذهن را ببرد و نیمورد عملکرد را از ب در ینگران و دیبا افکار تهد یاشتغال ذهن

 را جهینت استرس حاصل از داشتن اعتماد به نفس باال نیهمچن و دهدیکاهش مرا جهیبه زمان حال اضطراب حاصل از نت

 نیباا زین شد او اجرا و هیدانشگاه ماساچوست ته یمرکز پزشک در (،kabat zinn 1990,) پژوهش توسط نیدهد ایکاهش م

تا نسببه حوادث مرتبط  کند، تواند به مشاوران کمک یم یکند که ذهن آگاه یمطرح م نیموافق است ،ونظر خود راچن هینظر
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-روان یریادگی و ماریزب ارائه مراقبت ا اعتمادبه نفس در میدیرس جهینت نیحاضربه ا ژوهشدرپ با استرس واکنش نشان ندهد،

 (2015وآوه ی،ل2015دهد )براون یکاهش م ماریاضطراب را با مراقبت از ب دهد ویم شیرا افزا یحرکت

 .همسو برقرار است نفس رابطه معنادار و اعتمادبه و یذهن آگاه نیوب  

 ها:  تیمحدود 

 پژوهشگر  تیمحدود. 5-2 -8
 پژوهش استفاده نکردن از خانم هادر-1

 امعهج دسترس نبودن حجم نمونه و در ییکرنا طیبخاطرشرا دانشگاه ها مدارس و یلیتعط پژوهشگر: ریغ تیمحدود

 از دافرا از یاریشود که بسیباعث م لعام نیا پرکردن و یبرا یکیالکترون یمه هامشخصات کامل خواستن پرسش نا-2

 سرباز زنند. هاپرکردن پرسش نامه

 شنهاداتیپ. 5-3 -9
 یرخاشگرپباعث  س باالخره عزت نفمعلوم شودکه بال موضوع انجام شود و نیدرا یتر قیدق یاست که برس نیا شنهاداولیپ-1

 شود.یم یبودن آن باعث پرخاشگر نییپا ایشود یم

 فسعزت ن ست.اموافق  ،قران،(1360یعالمه مطهر ؛2010سازگنتو ،ینگزبریک ،جرارد،ی)مک کالرد،تانسک پژوهش با نظر نیا

تبط با مر دهیپد نیوا وجود دارد، یصورت بارز به ،یفتگیخودش یدردوره نوجوان شود؛یم یپرخاشگر و یفتگیباال باعث خودش

 یگرپرخاش یرووعزت نفس بر یفتگیاثرات خودش یمطالعات کم گردد.یم یندردوره نوجوا یاگسترده یبد کارکرد یالگوها

 در حیصح تیگرتربا و رد،یگیافراد شکل م در ی(از دوران کودک1997یوبروهقرار داده است. )ل یرا مورد برس یدوره نوجوان

 شود.یدچارکم بود عزت نفس نم افراد رد،یخانواده انجام گ

 گزاریسپاس

 محترم دتیاسا یدار رهنمودهامخود را وا قیو توف گزارمیدل و جان سپاس م میاز صم اشیاریپاس  خداوند منان را به

در ه مرا ک انگواربزرآن  خود را نسبت به یلذا بر خود فرض دانسته مراتب سپاس و تشکر قلب، دانسته یاستاد عرفانجناب 

   .مدارمی باطن معروض یاز صفااند یاری نموده قیتحق نیا گردآوری

 منابع -10

 94 یحسنابوال یعل دینقش خود کار آمدعزت نفس در رفتار خالقانه پرسنل مرکز بهداشت شاهرود،توسطس یبرس 

 خرداد29عزت نفس،جعفر هاشملو یها هی،نظر94هاشملو یروانشناس 

 90 ا،تابستانین یصفار دیومج یعیشف نیدر نوجوانان ،حس یعزت نفس وابعاد پرخاشگر یفتگیخودش 

 1400بهار یدانشگاه خوارزم سهیرئ ئتیپور عضو ه یمدرس خان تجرد ونمود، نیالکارگاه ان 

 1400بهار یعزت نفس مهرداد ارجمند یکارگاه مجاز 

 1391 ،تابستانیجانیومسعود آذر با یلواسان ،محمدرضایاعتماد به نفس در اخالق اسالم یالگو 

 98،بهمن یجالل نهیواسترس،ام یذهن آگاه 

 هیروما یومحمدرضاتقو یدهقان منشاد بندهی،زیکنتاک یمهارت ذهن آگاه اههیس یجروانسن اتیخصوص یبرس 

 یدهقان منشاد

 96دوست، یتکبر وعزت نفس،سارا عل یمرز شناس 

 95 یریام ،پوریمقطع متوسطه طوب رانیمد یبا اعتماد به نفس وعزت نفس سازمان یسبک خدمتگذار 
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 ت درک و ه سادادرنوجوانان دختر،فرشت یلیتحص شرفتیزت نفس پع یوفرزند وارتباط آن باسازگار یرابطه ول تیفیک

 1392یالتاج تهران

 93رنجبر دیوعزت نفس درنوجوانان شهر فرشبد،وح یخانواده باتاب آور یارتباط یالگوها نیرابطه ب 

 یرانیا دایدردانش آموزان خانواده تک فرزند،و تیوسبک هو یاعتماد به نفس ونقش مهارت اجتماع سهیمقا 

 1395قربانپور ،فاطمهیشانیخود در تحمل پر افتنی زیوتما یآگاه ذهن 

 95،یرهشابیمن 

 یخارج ینامه ها انیوپا مقاالت 

 سایا،الیفرنیکال یالتیا ،دانشگاهیاجتماع یبزرگساالن دختر دانشگاه مددکار انیعزت نفس درم یرگذاریتاث یریشگیپ .

 2016مهalecam.gonzalesم

 2016برگون، عزت نفس در آموزش پرورش ،کنز 

 2009ورک،کارافرگوتهام،یوین یآلبان ،دانشگاهیخودشفقت،خودفرددفاع 

 2011اچ.ام.تومایعزت نفس،دانشگاه والدن م ریتاث یدرمتن سبک دلبستگ یریبرانعطاف پذ یذهن آگاه ریتاث 

 2021گلدبرگ کون ام یل مونیشن،سیتیدادن،مدی،رو یذهن آگاه 

 ین هنر درمانپوشش واعتمادبه نفس درجوانا یهارتهام ،roxanataboada2017، دسامبر 

 2021ام، نیگلدبرگ کو یل مونیون،سیلیمد-نیکانسیو شن،دانشگاهیمدت دادنیرو یذهن آگاه 

 ز هرت ید زابلیکارمندان سطح درس کار،ا تیدرموردتوجه به وضع نیبرحداقل هوش آنال یمبتن رمداخالتیتاث

،isabelled.hertz2018یجوال 

 یگل یوتی،متینیپزشک بال ینظر سنج کیساز هوشمندانه  ساخت یدرک پروژهها، matthewt.gilley،2017 

  2015 یارمو،جوال یها،تاراما شاون لو هیمجدد توص بیتصو یانتقاد یبرس کیظهوروسقوط اعتماد به نفس 
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