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 چکيده

طع مقتحقیق حاضر با هدف بررسی معنویت و عزت نفس با پذیرش اجتماعی دانشجویان روان شناسی 

روش پژوهش کمی و از نوع همبستگی  با ،۹۸- ۹۹، سال تحصیلی رشناسی دانشگاه یادگار امام )ره(کا

معنویت های شدند. در این پژوهش از آزموندردسترس انتخاب  به صورت نفر بعنوان نمونه و ۳۷بود. 

ت های بدسداده استفاده شد. وکروانس روزنبرگ و پذیرش اجتماعی مارلو عزت نف ،پارسیان و دانینیگ

آمده با روش تحلیل عاملی و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج در تحلیل 

 5۰/۵و 5۵۰/۵برای فرضیه اصلی به ترتیب ،(>۵۰/۵p)در سطح بدست آمده . sigهمبستگی نشان داد 

و برای متغیر  5۹/۵پذیرش اجتماعی برابر  برای متغیر معنویت و بود، لذا فرضیه اصلی معنادار نیست، اما

دار بین این متغیرها یافت شد. رابطه مثبت و معنادر نتیجه فرضبود.  ۵۵۰/۵معنویت و عزت نفس برابر 

رابطه  بود، در نتیجه ۷۸۰/۵ بدست آمده برابر. sigبررسی رابطه متغیرعزت نفس و پذیرش اجتماعی  در

عزت  برای متغیر، (>۵۰/۵p) بدست آمده در سطح. sigعاملی نیزتحلیل  در روش معناداری یافت نشد.

  اداری میان این متغیرها حاصل نشد.که در این روش رابطه معن بود 5۵۰/۵برابر ،نفس و پذیرش اجتماعی

 .عزت نفس ،معنویت ،پذیرش اجتماعی واژگان کليدی:
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 2، علی اکبر صالحی1مهناز سربند

 .شهرری -دانشگاه آزاد اسالمی، واحد یادگار امام)ره( دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته روان شناسی ۰
 .شهرری -روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی)ره(گروه دانشگاه، مشاور و مدرس 5

 

  نام نویسنده مسئول:

 مهناز سربند

 ذیرش اجتماعی دانشجویانمعنویت و عزت نفس با پ رابطه

 5/۰5/۰۷۹۸ تاریخ دریافت:

 ۰۷/5/۰۷۹۹ تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
ها، ضرورت تماس با در انسان یجمع یبودن زندگ یشدن اوست. ذات یاجتماع ندیمهم رشد انسان، فرآ یهااز جنبه یکی

گ در افراد است. هماهن تیمتضمن ارتباط سالم و منطبق با موفق ی. رشد اجتماعدهدیجلوه م ریزناپذیگر یرا به عنوان امر گرانید

محور  نیحول هم انیه آدماست و تالش روزمره هم یاتیضرورت ح کیزنده  دهر موجو یبرا رامونیپ طیشدن با خود و مح

اید که ابعاد تواند بعنوان عضوی تأثیرگذار در جامعه عمل نمانسان زمانی می(. ۰۷۹۰)ناصری،  چرخدیهماهنگ شدن با جامعه م

خته و در شنا گیری سالمت روانی او نقش دارند و متعاقب آن بر کیفیت زندگی او اثر گذار است را بخوبیگوناگونی که در شکل

به شمار  مهم سالمت روان معنویت که از ابعاد نمود دو مؤلفه عزت نفس و توان اذعانمیها حرکت کند. جهت بهبود و رشد آن

 یهاهویبه انسان، ش است که یندیفراپذیرش اجتماعی . ()نگارندهکندبر پذیرش اجتماعی افراد نقش مهمی را ایفا میآیند، می

آموزد و به عنوان یم یفرد فیوظا یفایرا در جهت ا شیهاییدهد و توانایم تیآموزد، و به او شخصیکردن در جامعه را م یزندگ

رود و ریشه در های گوناگون به کار میاز آنجا که معنویت در زمینه (.۰۷۹۰بخشد)موقر افضلی، تاثیر گذار جامعه توسعه می عضو

         ابعاد مختلف دارد تعریف آن مشکل است. 

، زندگی کندسازد با آرامش و رضایت معنویت در واقع نحوه نگرش و روبرو شدن با جهان هستی است که شخصی را قادر می

دات دیگران، موجوتن، ت پرورش حساسیت نسبت به خویشتر معنویت را به عنوان تالشی در جهتر و دقیقاما در یک تعریف جامع

انسانی و نیروی برتر، خدا یا کندوکاوی در جهت آنچه که برای انسان شدن مورد نیاز است و جستجو برای رسیدن به انسانیت غیر

    (.۰۷۸۹)محمدی و عباسیان، اندکامل دانسته

 هایش قائلارزشی که برای عملکرد و توانایی عزت نفس در واقع همان تصویر ذهنی مثبت فرد از خود است، جایگاه اتکا و

ا از تواند بهترین انعطاف رهایش مینیرو و توانایی است. او در طول زندگی با موانع و مشکالت بسیاری مواجه است که با تکیه بر

در خود به خوبی و بدینوسیله احساس رضایت و ارزشمندی را  شرایط و محیط پیرامون تطبیق دهد خود نشان داده و خود را با

  نگارنده(.)نهادینه کند

سعی بر آن بود که با بررسی دو مؤلفه معنویت و عزت نفس که بر کیفیت  باشد.منظر هدف از نوع بنیادی میپژوهش حاضر 

 کند و همین طور به اهمیت شناخت وضرورت ارتقای اینزندگی ونحوه عملکردهای درونی و بیرونی هر فرد نقش مهمی را ایفا می

های پژوهشی مشابه با تحقیق یافته یر افراد در جامعه پرداخته شود.مؤلفه ها و کاربرد آن در زندگی روزمره و در دایره ارتباط با سا

این  های مورد بررسی درس و پذیرش اجتماعی با دیگر مؤلفهعزت نفهای معنویت، اکی از آن بود که هر یک از مؤلفهحاضر ح

آوری، بلوغ اجتماعی، خودکارآمدی، سبک های اسنادی، ویژگیهای شخصیت، کیفیت زندگی، تحقیقات همچون سرسختی و تاب

تفکر انتقادی، شادکامی و خالقیت وغیره دارای ارتباط معنادار یا از نوع مثبت و یا معکوس و یا در نهایت به عدم رابطه معنادار 

، شودمی هایی روبروبسیاری از روابط های بشری با پیچیدگیو پیشرفت تکنولوژی امروزی گسترش جوامع با  ختم شده است.

تواند خسارات استعدادها میو درک و دریافت درست از  های درونی و واالی انسانیت، عدم اطمینان به خودفقدان باور به ارزش

ی دخانوادگی، اجتماعی( بجا گذارد. ممکن است حتی چنین فراعم از عاطفی، بر بهزیستی زندگی فرد و روابطش)جبران ناپذیری 

 ها در او فراگیریابد و ناتواناییبدین ترتیب احساس رضایتمندی و خشنودی در او تنزل می در معرض بحران هویت قرار گیرد،

امعه که از خویش دور و طرد شوند. چنین فضایی او را نه تنها از جشود و در نتیجه با عدم مقبولیت از سوی جامعه مواجه میمی

ها و استعدادهای خود واقف شود، استقالل عمل پیدا کرده و عزت نفس باالتری را تجربه هر چقدر فرد به تواناییحال سازد. می

ه بهای درونی و رسیدن به ارزشفرد با باور  کند،کند، اهدافهایش را به روشنی تعیین و در جهت نیل به آنها به خوبی عمل میمی

شود با دید ها و موانعی که در زندگی با آنها روبرو میهای معنوی چون ایمان به خدا از چالشمعنا در زندگی و داشتن کشش

ا ه سازگاری موافق بکند. و با رشد و تکامل مهارتها براه حل های جایگزین می شفاف اقدام به مبادرت در یافتن بهترین راه حل یا

  .)نگارنده(ابدیدست میمحیط اجتماعی 

ها و مدارس ها و سازمانهای معنویت و عزت نفس را در فضاهایی چون دانشگاهتأثیر مؤلفههایی نیز در این راستا پژوهش

 سطح یکه افراد دارا نشان دادسالمت روان  و تیرابطه معنوباره در(، 5۵۰۷)۰نبراون و همکاراپژوهش  .مورد توجه قرار دادند
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در ارزیابی  (،۰۷۹۰)رادشهبازیو  منیؤم .را تجربه کنند یو عاطف یروان یماریتوانند کاهش ب یم یمعنو یتسیوبهز ینداریباالترد

آوری و  معنویت، تابکه  دست یافتندنتیجه  به این، ای با کیفیت زندگی دانشجویانمقابله آوری و راهبردهایرابطه معنویت، تاب

ینی بپیش متغیرهایاین با توجه به این که . بینی کرد.درصد واریانس کیفیت زندگی را پیش ۷۸ای هیجان مدار راهبرد مقابله

 .خشیدب دانشجویان را ارتقاءهایی کیفیت زندگی توان با ایجاد چنین ظرفیتهای معناداری برای کیفیت زندگی هستند، میکننده

نج بین معنویت و پ رابطه ،تی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاهیهای شخصرابطه معنویت با ویژگیدر بررسی (، ۰۷۹۱)حسینی

انجام دادند به  کارکنان دانشگاه شهید بهشتی دردر تحقیقی که  (،۰۷۹5)حقیقی و معینی کربکندی یید کرد.را تأ عامل شخصیت

میان معنویت در کار و خالقیت کارکنان رابطه مثبت و دریافتند ، کارکنان پرداختندرابطه معنویت در کار با خالقیت  بررسی

پژوهش  .کندچنانچه معنویت در کار افزایش پیدا کند، خالقیت کارکنان نیز افزایش پیدا میمعناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، 

 واحد شادکامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی رشد معنویت و رابطه بین ارزیابی که به(، ۰۷۹۷)فراخرازی ا خرازی افرا و ،نبوی

 ۵۰/۵)  حاست. این مقدار در سط (=r ۷۸۹/۵)یمعنویت و شادکامهمبستگی بین رشد پرداختند، نشان داد،  علوم پزشکی تهران

p>) معنادار وجود داردو توان گفت که بین این دو متغیر همبستگی مثبت معنادار است و می.                      

ذهن آگاهی رابطه عزت نفس و سالمت روان با توجه به با عنوان  ،(۰5۵۰)5کیونگدر تحقیقی که  هیون یونگ و می

دانشجویان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین سالمت روان و عزت نفس با توجه به ذهن آگاهی همبستگی مثبت و معناداری 

به بررسی رابطه بین عزت نفس و رفتار پرخاشگرانه در جوانان پرداختند به این  ،(۹۰5۵وهمکاران )۷شانتیبال دیوُی .وجود دارد

در خرده مقیاسهای پرخاشگری، پرخاشگری جسمی و خصومت با عزت نفس از نظر رابطه منفی معنا دار بوده  نتیجه رسیدند که

با این وجود، نمره کل  است. اما خرده مقیاسهایی مانند پرخاشگری کالمی و عصبانیت با عزت نفس همبستگی نشان ندادند.

بین هوش هیجانی  در ارزیابی ،(۰۷۹۸)و صغری سینادارجمی علوی ان داری داشت.ی با عزت نفس همبستگی منفی معناپرخاشگر

که بین هوش  اشاره کردند، و رضایت از زندگی با نقش میانجی عزت نفس در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا

  هیجانی با رضایت از زندگی و عزت نفس دانشجویان رابطه وجود دارد.

 هکتأیید کرد . پرداخت دانشجویان خالق و غیر خالق پنداره وعزت نفس دربررسی ارتباط خود که به  (،۰۷۸۰)یار محمدیان

پنداره مثبت همراه با عملکرد پنداره هر فردی است، به طوری که خودعزت نفس یکی از ویژگی های مثبت شخصیت و تابع خود

رابطه پذیرش اجتماعی و پرخاشگری در  بررسیبا  ،(۰۷۹۸)رستمیان و رستمیان.دگردموفقیت آمیز موجب عزت نفس باال می

 معناداری وجود دارد. به این رابطهبین دو متغیر پذیرش اجتماعی و پرخاشگری  به این نتایج دست یافتند که دانشجویان مهاجر

تغیر م و بین این دو پرخاشگری و خشونت بیشتری بودند ، دارایبودندمعنا که دانشجویانی که دارای مشکالت پذیرش اجتماعی 

   شت.معکوس معناداری وجود دا رابطه

 دانشجویان ثیر آموزش ابراز وجود بر پذیرش اجتماعی و کاهش کمروییأتکه به (، ۰۷۹5)حق طلب و خدابنده لومطالعات در 

ابزار وجود بیشترین  وبود  ثرؤم که آموزش ابراز وجود در ارتقای پذیرش اجتماعی و کاهش کمرویی پرداختند، نتایج نشان داد

های یر آموزش آموزهأثت ررسیب بهدر مقاله خود  (،۰۷۸۸)الح صدق پور، محمودیان، سلمانیانص .ثیر را بر کاهش کمرویی داشتأت

ته های کارگاهی بر متغیر وابسهای قرآنی و تمرینآموزش آموزه ،به این نتیجه رسیدند پرداختند قرآنی بر بهبود پذیرش اجتماعی

                               .                                                           دار بودن تغییرات در این شاخص استهای آماری بیانگر معنیثیر مثبت داشته است و بررسی دادهأاجتماعی ت پذیرش

ان دو گروه دختر مقایسه کیفیت زندگی، پذیرش اجتماعی و رفتار منطقی بین که به(، ۰۷۹5)کش و شجاع زحمتتحقیقات 

اجتماعی و کیفیت زندگی در بین دختران  بین متغیرهای پذیرش که پرداختند، نشان داده شدفراری از منزل و دختران در خانواده 

متغیرهای رفتار منطقی و کیفیت زندگی تنها در فراری به عنوان یک گروه آسیب پذیر اجتماعی رابطه معناداری مشاهده نشد. 

گونه رابطه معناداری بین این دو متغیر مشاهده  بین دختران فراری رابطه معناداری با یکدیگر داشته و در بین دختران خانواده هیچ

بطه معناداری با نشده است. متغیرهای پذیرش اجتماعی و رفتار منطقی در هر دو گروه دختران خانواده و دختران فراری را
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،آنها به دنبال باشندمی از کیفیت زندگی پایینی برخوردار نشان داد که دختران فراری معموالً اند. نتایج این تحقیقیکدیگرنداشته

ست پایین تر ا تأیید اجتماعی از سوی دیگران بوده و بنابراین پذیرش اجتماعی باالیی دارند و میزان رفتارهای منطقی در آنان

ن ای به عمل آورد و همچنیتر و بخصوص در مدارس اقدامات پیشگیرانههای مناسب در سنین پایینئه آموزشتوان با ارابنابراین می

 .توان از اقدام مجدد آنان برای فرار پیشگیری نمودمی  با اجرای جلسات روان درمانی و مشاوره

 تا کنون)ره( خمینی تحقیق حاضر در دانشگاه آزاد واحد یادگار امامهای صورت گرفته نشان داد مؤلفه هایبررسی در مجموع

اشد. بدانشگاهها اندک میمثل تحقیق در این زمینه در واحدهای آموزشی  چنانچه مورد توجه و ارزیابی محققین قرار نگرفته است.

رشته روانشناسی( مورد آنالیزو  -انسانیمؤلفه های معنویت، عزت نفس، پذیرش اجتماعی در واحد دانشگاهی )دانشکده علوم 

 تحلیل قرار گرفت)نگارنده(.

بپردازد. فرضیه  دانشجویان   در این تحقیق هدف آن بود که به بررسی رابطه بین معنویت و عزت نفس با پذیرش اجتماعی

 نفس با پذیرش اجتماعی آزمودنیها رابطهعزت بین معنویت اصلی که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت عبارت بود از اینکه 

 ال مطرح شد که آیا معنویت و عزت نفس بر پذیرش اجتماعی دانشجویان تأثیر دارد؟ؤبا توجه به اظهارات این س وجود دارد.

 روش
جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان مقطع کارشناسی روانشناسی دانشگاه  روش پژوهش حاضر کمی از نوع همبستگی بود.

( ۹۳- ۹۸سال تحصیلی)سال( در  ۰۵-5۵)نفر بین سنین ۳۷که تعداد شهرری بود -)ره( خمینی آزاد اسالمی واحد یادگار امام

 .دسترس برای جمع آوری اطالعات استفاده شددر تصادفی وغیری ریگاز روش نمونهشدند. در این پژوهش بعنوان نمونه انتخاب 

پرسشنامه  ،شامل هاپرسشنامه ،بود که دراختیار دانشجویان قرار گرفتابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه 

منظور ارزیابی اهمیت معنویت در زندگی افراد و سنجش ابعاد مختلف آن ساخته شده است. به که  (،گنینیاد)پارسیان،معنویت

 میزان موافقم کامالً تامخالفم  کامالًاز  یادرجه 5این مقیاس یک ابزار خود گزارشی است آزمودنی باید در یک طیف لیکرت 

زیرمقیاس  5عبارت بوده و  5۹ دارای معنویت پرسشنامه سازد. مشخص را آن عبارات از یک هر با خود موافقت یا مخالفت

عبارت(  ۹)یمعنوعبارت( و نیازهای  ۰)یمعنوهای فعالیت ،عبارت( 5)یزندگاهمیت اعتقادات معنوی در  ،عبارت( ۰۵)یخودآگاه

مطرح  معنویت بر سالمت و بهزیستی را نیز ریتأثباز درباره تعریف معنویت و  سؤالسنجد بعالوه تهیه کنندگان پرسشنامه دو می را

این  پایایی.. باشدمی 5وکامال موافقم= ۷، موافقم=5، مخالفم=۰. روش نمره گذاری این آزمون گزینه کامال مخالفم =اندساخته

 ،%۹۰اهمیت اعتقادات معنویت در زندگی ،%۹۰ضریب آلفای زیر مقیاس خودآگاهی  و % ۹5کلی آزمون ضریب آلفای پرسشنامه با 

به منظور اطمینان از اعتبار محتوای پرسشنامه معنویت سازندگان  گزارش شده است.،  %۸۹و نیازهای معنوی  %۸۵فعالیت معنوی 

نظری مناسبی دست پیدا کردند سپس بر اساس این چارچوب نظری  به مطالعه ادبیات موجود در این زمینه پرداخته و به چارچوب

 .عبارت را طراحی کردند ۷۰پرسشنامه حاوی 

دارای اعتبار و روایی باالیی است و ، برای اندازه گیری عزت نفس تهیه شدهکه مقیاس  نیا پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

گزینه به شکل  ۰هر عبارت  عبارت به صورت منفی ارائه شده است.عبارت آن به شکل مثبت و پنج  ۰عبارت است که  ۰۵شامل 

 ،(۵)مخالفمای از کامالً به صورت لیکرت چهارگزینه سؤاالتمخالفم و کامالً مخالفم دارد. شیوه نمره گذاری ، موافقم، موافقم کامالً

. دامنه نمرات از صفر شودیمگذاری نمره رت معکوسبه صو هاپرسشو برخی از  باشدیم( ۷)موافقم( و کامالً 5)موافقم ،(۰)مخالفم

ه که بر روی دانشجویان دختر انجام گرفت یامطالعهآلفای کرونباخ در . نشان دهنده عزت نفس باالتر استاست و نمره بیشتر  ۷۵تا 

 .بود %۸۰بدست آمدو در بررسی پایایی بازآزمایی آزمون ضریب همبستگی  %۹۷بود

بله  یهانهیگزاست و آزمودنی باید با انتخاب یکی از  عبارت ۷۷این آزمون دارای  اونکر نپذیرش اجتماعی مارلوپرسشنامه 

کلید مقیاس تطبیق داده  بوسیله هایآزمودنهای پاسخ .مشخص نمایدرا آن  عباراتیا خیر موافقت و مخالفت خود با هر یک از 

ضریب همسانی ، کراون ن ومارلو .کندکلید مقیاس نتیجه کلی را برای هر فرد مشخص می با هاپاسخشود و جمع مطابقت می

همبستگی مثبت معنادار  .گزارش کردند %۸۹و پایایی حاصل از روش بازآزمایی آن را  %۸۸درونی پرسشنامه پذیرش اجتماعی را 

 این همزمان اعتبار، از حاکی اخالقیت  از زندگی و مساعد مانند شادکامی و رضایت یهایابیارزمقیاس پذیرش اجتماعی با خود 
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 یدهد معناداری منفی همبستگی روان سالمت فقدان یهانشانه و مقیاس این در آزمودنی امتیاز میان دیگر طرف از است، مقیاس

  .دیگران است دییتأ به افراد این نیاز بیانگر که شودمی

در روش آمار توصیفی برای تحقیق استنباطی جهت تحلیل داده ها استفاده شد.در این پژوهش از روشهای آماری توصیفی و 

در روش آمار استنباطی برای تحلیل  حاضر از نما، میانه، میانگین ،انحراف معیار برای تحلیل اطالعات گردآوری شده استفاده شد.

فرضیه های فرعی تحقیق حاضراز روش همبستگی فرضیه اصلی از روش تحلیل عاملی استفاده شد. همینطور برای بررسی رابطه 

استفاده شده  ۰۱ نسخه SPSSبرای توصیف و تحلیل داده های آماری در این پژوهش از نرم افزار آماری  پیرسون استفاده شد.

 است.

 

 هایافته
راف انح مد، میانگین، میانه، های توصیفی)فراوانی،های پژوهش در دو قسمت تنظیم شده است. یافتهدر این بخش یافته

های آمار استنباطی)ضریب همبستگی پیرسون برای سه فرضیه فرعی و تحلیل آماری فرضیه اصلی( که معیار(. دربخش دوم یافته

 مجموعاً در جداول نشان داده شده است.   
 

 آمارتوصيفی-1جدول شماره
 

  Gender Qualify age 

N 
Valid 73 73 73 

Missing 0 0 0 

Mean 1.15 1.64 1.29 

Median 1.00 2.00 1.00 

Mode 1 2 1 

Std. Deviation .360 .482 .565 

Sum 84 120 94 

 

های جنسیت و تأهل راف معیار که برای هریک از مؤلفههای توصیفی شامل میانگین، میانه، مد، انحیافته ۰جدول شمارهدر 

 باشد را نشان داده است.و سن می

 معنویت، عزت نفس، پذیرش اجتماعی تحليل واریانس 2 جدول شماره
 

  
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

selfsteem 

Between Groups 364.843 15 24.323 1.349 .205 

Within Groups 1028.034 57 18.036   

Total 1392.877 72    

spirituality 

Between Groups 1994.055 15 132.937 1.882 .045 

Within Groups 4026.109 57 70.633   

Total 6020.164 72    

 

می باشد که با توجه به  ۷5۹/۰بدست آمده برای متغیر عزت نفس برابر  f مقدار،  5با توجه به یافته های جدول شماره 

دار نیست. بنابراین فرض صفر تأیید معنی)  >۵۰/۵p (در سطحاین رابطه  شد،مشخص  =p) 5۵۰/۵ (مشاهده شده  .Sigمقدار 

مشاهده شده  .Sigمی باشد، که با توجه به مقدار  ۸۸5/۰بدست آمده برای متغیر معنویت  f مقدارو فرض پژوهش ردشد. اما 

)5۰/۵ (p= در سطح شد، این رابطه مشخص) ۵۰/۵p< ( تحلیل واریانس فرضیه صفر تأیید و فرضیه در کل  داراست.معنی

 پژوهش رد شد.
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 ویت و پذیرش اجتماعینمع -همبستگی پيرسون ۳جدول شماره  
 

  spirituality social acceptance 

spirituality 

Pearson Correlation 1 *.232 

Sig. (2-tailed)  .049 

N 73 73 

social acceptance 

Pearson Correlation *.232 1 

Sig. (2-tailed) .049  

N 73 73 

 

یرسون پ مالحظه شد ضریب همبستگیها پرداخته شد، رابطه بین معنویت و پذیرش اجتماعی آزمودنیبه  ۷در جدول شماره 

  .Sigو مقدار  .باشد. ضریب همبستگی بدست آمده از نظر آماری معنی دار است(  می=۵r/ 5۷5)معنویت و پذیرش اجتماعی بین

درصد اطمینان رابطه معناداری بین دو متغیر عزت  ۹۰کوچکتر است. بنابراین با  ۵۰/۵ مشاهده شده از مقدار بحرانی در سطح 

  نفس و معنویت وجود دارد. در نتیجه فرضیه صفر رد وفرضیه پژوهش مورد تأیید است.
 

 عزت نفس وپذیرش اجتماعی -همبستگی پيرسون ۴جدول شماره  

 

 ضریب همبستگی مالحظه شدرابطه بین عزت نفس و پذیرش اجتماعی آزمودنیها پرداخته شد، به  5در جدول شماره 

 ، بنابراین فرضیه صفر تأیید و فرضیه پژوهش رد شد.دار نیستمعنی ۵۰/۵در سطح ( بدست آمده =۵r/ ۰۵۷ییرسون )
 

 معنویت و عزت نفس -همبستگی پيرسون ۵جدول شماره 
 

 

 

 

 

 

 

 

عزت  پیرسون بین مالحظه شد ضریب همبستگی معنویت و عزت نفس پرداخته شد. بینبه رابطه بین  ۰شماره در جدول 

درصد اطمینان  ۹۰دار است. بنابراین با معنی ۵۰/۵ مشاهده شده در سطح   .Sigمقدار  .باشد( می=۵r/ ۷۸۷نفس و معنویت) 

 رابطه معناداری بین دو متغیر عزت نفس و معنویت وجود دارد. در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش مورد تأیید است.

 

 بحث 
 های پژوهش نشانتماعی دانشجویان انجام شد. یافتهپذیرش اج باپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه معنویت و عزت نفس 

اجتماعی دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد اما بین مؤلفه عزت نفس و پذیرش اجتماعی داد بین معنویت و پذیرش 

  social acceptance selfsteem 

social acceptance 

Pearson Correlation 1 .103 

Sig. (2-tailed)  .385 

N 73 73 

selfsteem 

Pearson Correlation .103 1 

Sig. (2-tailed) .385  

N 73 73 

  selfsteem spirituality 

selfsteem 

Pearson Correlation 1 **.383 

Sig. (2-tailed)  .001 

N 73 73 

spirituality 

Pearson Correlation **.383 1 

Sig. (2-tailed) .001  

N 73 73 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 های انجام گرفته ازدر سایر پژوهش هیافته های حاصل در این پژوش با نتایج بدست آمد دانشجویان رابطه معناداری یافت نشد.

همخوانی داشت و با هایی دارد همچنین با بخشی از تحقیقات انجام گرفته نظر جامعه و نمونه آماری همینطور شیوه اجرا تفاوت

  تعدادی دیگرناهمخوان بود.

 انیوجدانش یاجتماع رشیپذ م اعتکاف برعزت نفس وشرکت در مراس ریتأث یبررس که به  ،(۰۷۸۰) یو محمود یثمرپژوهش 

 رشیپذ ریمتغ رداما ت کننده شده اس رکتدار عزت نفس دختران ش یمعن شیباعث افزا اعتکافم ان داد مراسشپرداختند، ن

با توجه به یکی بودن متغیر وابسته )پذیرش اجتماعی( در این پژوهش با پژوهش ، دار نبود یمعن یتفاوت از نظر آمار یاجتماع

 دو پژوهش نسبت به توان گفتمیها پژوهشحاضر وحاصل شدن نتیجه تقریباً مشابه در ناهمسویی متغیرمستقل در هر یک از 

 باشند. هم در نتیجه دارای شباهت می

شی آموزش معنویت درمانی گروهی اثربخ به ارزیابی(، ۰۷۹۳) تقی زاده و همکاران نتیجه حاصل از یافته های پژوهشی

بهبود  در معنویت درمانی گروهینشان داد  سازگاری اجتماعی و پذیرش اجتماعی در بیماران زن مبتال به مالتیپل اسکلروزیسبر

ریزی مداخالت درمانی مانند تواند در برنامهگیری دارد و میثیر چشمأام اس ت سازگاری اجتماعی و پذیرش اجتماعی زنان مبتال به

 گرفته شود. بکار ت ورزی و بهبود روابط فردیأافزایش سالمت روان و تقویت اعتماد به نفس، جر

داری رابطه بین معنویت و پذیرش اجتماعی را معنا ،آمده در پژوهش حاضر این پژوهش با نتیجه بدستنتیجه حاصل از 

آوری  ببا تا گیدلبست یهابکس بین عزت نفس در رابطه اینقش واسطه یبررسدر پژوهش خود به  ،(۰۷۹۱)سعیدی .کندمی تأیید

س با عزت نف نیبو پذیرش اجتماعی در بین دانشجویان دختر عالمه طباطبایی پرداخت یکی از نتایج این پژوهش این است که 

باشند و با از آنجا که جامعه آماری این پژوهش دانشجویان می وجود دارد. میرابطه معنادار و مستق یاجتماع رشیو پذ یآور تاب

فت توان گبا وابسته با فرضیه پژوهش حاضر همخوانی دارد می باشد و همچنین متغیر مستقلکی میجامعه آماری پژوهش حاضر ی

  همسویی با پژوهش حاضر را رد کرد.پژوهش سعیدی دارای شباهت است اما معناداری در 

جایگاه معنویت در محیط کار و نقش آن بر عزت نفس در تحقیق خود با موضوع  (،۰۷۹۰)احمدی باالدهی و قربانی کوتنائی 

تیجه ، نبین معنویت در محیط کار و عزت نفس سازمانی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد به این نتیجه رسیدند کهسازمانی، 

(، که به بررسی موضوع ۰۷۹5)پژوهش حاضر دارای همسویی است. یافته های پژوهش قندهارینتیجه حاصل از این پژوهش با 

 که شرکت در جلسات پرداخت نشان داد ویان مهاجرجمذهبی بر افزایش عزت نفس و معنویت دانش-اثربخشی گروه درمانی معنوی

هر دو پژوهش جامعه آماری  گردد.معنویت دانشجویان مهاجر میو  مذهبی باعث افزایش عزت نفس -درمانی با رویکرد معنویگروه

و یکی از نتایج این تحقیق با پژوهش حاضر دارای همخوانی است و معناداری رابطه بین معنویت و عزت فضای دانشگاه  بود در 

  دهد.یرا نشان منفس 

و  اهترین قرابت را با محیط ها و نهادجامعه دانشگاهی بیشع است که وموض این نتایج بدست آمده در تحقیق حاضر مؤید

یی توانند فضاها دارد نیز در آماده سازی و ورود دانشجویان به جوامع کالن نقش بسزایی دارد مسئوالن محترم دانشگاه، میسازمان

 برگزاری کارگاهها غیر واحدهای درسی همچون  جهت آموزشهای

... تدارک ببینند. ضعف بزرگی کر خالق، مراقبه های اثر بخش وتفمهارتها و باالخص مهارتهای زندگی، جهت پرورش انواع ه ب

 و مشکالت را به سبب ضعف ئلاست که دانشجو پس از گذران ایام تحصیالت عالیه هنوز مهارت های کافی هنگام رویارویی با مسا

در سیستم آموزشی ندارد، چه بسا که ورود آن ها به محیطهای اجتماعی بزرگتر سالمت روانی آنها را به سرعت تحت تأثیر قرار 

همچنین با توجه به نتایج تحقیق حاضر و مشخص شدن ارتباط معنایی میان عزت نفس و معنویت که شامل خرده مقیاسهای  دهند.

 ،نویت با پذیرش اجتماعی( و همینطور ارتباط معنای معای معنوی و اهمیت اعتقادات معنویی، نیازهای معنوی، فعالیته)خود آگاه

یک  بعنوان های مرتبط با معنویت،ها و آموزشلممندی از کالسها، فیبهره مطالعه، به ارتقا میزان شود به همه افراد کهپیشنهاد می

مستحکم تر باشد بسیاری  های معنویت در زندگیچرا که هر چقدر پایهاهمیت دهند، ر زندگی خود برنامه مهم و الینفک روزانه د

های دیگر در ارتباط با آن از جمله پذیرش اجتماعی که همان همسو شدن فرد با سایرین و سایرین با فرد و در نهایت از مؤلفه

ارتقای هریک از این مؤلفه ها در بهبود  کند.ا جامعه را تقویت میکند اعم از خانه تبهنجاری فرد در محیطی که در آن زندگی می

افراد دارای درک از معنا، بهترین  شرایط جسمی و روحی و همینطور بهبود نگرش فرد به دنیای درونی و بیرونی قابل تأمل است.
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ش قدم خواهند بود. پیشنهاد این نگرش به سایرین پی انتقالنگرش را نسبت خود و جهان هستی دارند بالطبع در گسترش و

شود به افراد در جهت شناخت خویش همت کنند، و برای رسیدن به حال خوب در زندگی از کوچکترین و کم هزینه ترین می

هایشان استفاده کنند و منتظرآن نباشند تا دیگران پیش سازی و بهبود توانمندیتولید آگاهی و در جهت نیل به خودامکانات در 

 اقدامات الزم را برای رشد آنها فراهم کنند.زمینه و 
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 و مراجع منابع

بر عزت نفس  ، جایگاه معنویت در محیط کار و نقش آن(۰۷۹۰ .)مجید، قربانی کوتنائی ؛سیدمهدی ،احمدی باالدهی [۰]

اجتماعی ایران، قم، مرکز مطالعات و دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی  سازمانی،

 .۰-۸صص تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی،

(. بررسی تأثیر شرکت در مراسم اعتکاف برعزت نفس و پذیرش اجتماعی ۰۷۸۰)ثمری، علی اکبر؛ محمودی، عاطفه.  [5]

 .۰۵۰-۰۰۸دانشجویان، فصلنامه پژوهشهای تربیتی سال دوم، شماره نهم، صص

دومین  تی در دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه،یمعنویت با ویژگی های شخصرابطه  (.۰۷۹۱) .ستاره ،حسینی [۷]

 .کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، رشت، دانشگاه امام صادق )ع( پردیس خواهران

همایش  ابراز وجود بر پذیرش اجتماعی و کاهش کمرویی،ثیر آموزش أت (.۰۷۹5).گیتا ،خدابنده لو؛ طاهره ،حق طلب [5]

 .۰-5۰، صص ملی مدیریت و آموزش، مالیر، دانشگاه مالیر

کارکنان دانشگاه بررسی رابطه معنویت در کار با خالقیت  (.۰۷۹5)حقیقی، محمد علی؛ معینی کربکندی، منصوره. [۰]

صص  ،سسه سفیران فرهنگی مبینؤدومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه، تهران، م ،شهید بهشتی

۰۱-۰. 

بررسی رابطه پذیرش اجتماعی و پرخاشگری در دانشجویان  (.۰۷۹۸ .)امید ن،رستمیا ؛نرگس ،رستمیان [۱]

های مرکز توسعه آموزش، شیراز، دانشگاه پیام نور استان فارسنخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه،  مهاجر،

 .۰- ۱، صص نوین ایران )متانا(

مقایسه کیفیت زندگی، پذیرش اجتماعی و رفتار منطقی بین دو گروه (. ۰۷۹5)زحمت کش، نسرین؛ شجاع، علیرضا.  [۳]

سسه ؤمبا حمایت  پژوهش در علوم و تکنولوژی، دختران فراری از منزل و دختران درخانواده، کنفرانس بین المللی

 .۰-۰۷، صص ۰ دوره ، انجمن اقتصاد و انرژی ، مدیران ایده پردازان پایتخت ایلیا

آوری  بتا با گیدلبست یهابکس بین عزت نفس در رابطه ای نقش واسطه یبررسپایان نامه  (.۰۷۹۱) .دهیسع ی،دیسع [۸]

 .۰-۰5۷ی،صص تیو علوم ترب یدانشکده روان شناس یدانشگاه عالمه طباطبائو پذیرش اجتماعی، 

ررسی تاثیر آموزش آموزه های قرآنی بر ب (.۰۷۸۸ صالح صدق پور، بهرام؛ محمودیان، مجید؛ سلمانیان، حمیدرضا.) [۹]

 . ۰۳-5۱صص  ، فصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآنی، سال اول، شماره دوم،بهبود پذیرش اجتماعی

رابطه بین هوش هیجانی و رضایت از زندگی با نقش  (.۰۷۹۸) .فاطمه ،صغری سینا ؛سیده صدیقه ،علوی اندارجمی [۰۵]

پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در  ا،میانجی عزت نفس در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد نک

 .۰-۰۰صص ، درمانی، تهران، دانشگاه شمس گنبد توانمندسازی با محوریت روانروانشناسی،کاربردها و 

ن ویاجمذهبی بر افزایش عزت نفس و معنویت دانش-اثربخشی گروه درمانی معنوی(. پایان نامه ۰۷۹5قندهاری، لیال.) [۰۰]

 .۰-۹۳ی، دانشگاه فردوسی مشهد، صص شناس نو روا یتیبره علوم تددانشک ،مهاجر

 یبررس انیدانشجو تیو ارتقای معنو تیعوامل مؤثر بر تقو یبررس(. ۰۷۸۹) محمدی، عبدالرضا؛ عباسیان، محمد. [۰5]

، مقاله ششم، ۷۹ی )ع(، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی، شماره دانشگاه افسری امام عل انیموردی دانشجو

  .۰۱۷-۰۹5صص

 کودکان یاجتماع رشیو پذ یبا بلوغ اجتماع یرابطه نگرش به زندگ پایان نامه (.۰۷۹۰ موقرافضلی، فاطمه السادات. ) [۰۷]

واحد مرودشت دانشکده علوم  یدانشگاه آزاد اسالم ،کرمان یلمقانید یو نوجوانان تحت پوشش کانون پرورش فکر

 .۰-۳۷ی، صص و روانشناس یتیترب

با کیفیت زندگی  مقابله ای رابطه معنویت، تاب آوری و راهبردهای(. ۰۷۹5)مؤمنی، خدامراد؛ شهبازی راد، افسانه.  [۰5]

 . 5شماره ،نشریه علوم رفتاری، دانشجویان

بین گرایش به تفکر انتقادی و پذیرش اجتماعی به واسطه  رابطهبررسی  (.۰۷۹۱) .کورش نیا، مریم؛ الهام ،ناصری [۰۰]

مشاوره و علوم رفتاری،  نوآوری های اخیر در روانشناسی،  چهارمین کنفرانس بین المللی هوش اخالقی در دانشجویان،

 .۰-۰۵، صص  نیکانتهران، دانشگاه 

به واسطه هوش  یاجتماع رشیو پذ یبه تفکر انتقاد شیگرا نیب رابطه یبررس(. پایان نامه ۰۷۹۰ ) .الهام ی،ناصر [۰۱]

 .     ۰-۹۰ی، صصو روانشناس یتیواحد مرودشت دانشکده علوم ترب یدانشگاه آزاد اسالمی،اخالق
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بررسی رابطه بین رشد معنویت و شادکامی  (.۰۷۹۷) .مصطفی ،خرازی ارا ؛محمد ،سیدجمال الدین؛ خرازی افرا ،نبوی [۰۳]

اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری،  دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی تهران،

 .۰-۰5صص  سسه همایشگران مهر اشراق، مرکز همایشهای دانشگاه تهران،ؤتهران، م

، مجله علوم بررسی ارتباط خود پنداره وعزت نفس دردانشجویان خالق و غیر خالق(، ۰۷۸۰یارمحمدیان؛ احمد. ) [۰۸]

 .۰۵۹ -۰55، صص 5شمارهتربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال سوم، 

[19] Brown, D. Carney, J. Parrish, M. Klem, J. (2013). The Relationship between 

Spirituality and Mental Health, Journal of Spirituality in Mental Health, 15(2), 107-

122.  
[20] Jung, JM & kyung, JH. ( 2015). Relationship between Self-Esteem and Mental Health 

According to Mindfulness of University Students, Indian Journal of Science and 

Technology, 8(21 

[21] Shantibala Devi, K & Zevina Chanu, N. (2019).  Relationship between   Self- Esteem 

and Aggressive  Behaviour among Youths, Journal Of Medical Science And Clinical 

7 (3) , 14-17.                                  
 

http://www.psyj.ir/

