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مقاله پژوهشی

ارتباط باورهای مذهبی با عزت نفس در دانشجویان

()Original paper
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چکیده:
مقدمه و هدف :یکی از مسایل مهمی که در سالمت روانی افراد مطرح میباشد عزت نفس است و
یکی از مولفههای موثر بر عزت نفس اعتقادات مذهبی میباشد .اخیرا به تاثیر باورهای مذهبی در سالمت
روان افراد توجه بیشتری میشود .هدف از این مطالعه "تعیین ارتباط باورهای مذهبی با عزت نفس در
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت" میباشد.
روش کار :این مطالعه توصیفی -تحلیلی بر روی  212نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه
علوم پزشکی جیرفت در سال  1381-82انجام شد .نمونهها به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.
دادههای پژوهش با استفاده از ابزار تحقیق که شامل  3پرسشنامه (مشخصات دموگرافیک ،اعتقادات
مذهبی جورج ،عزت نفس کوپر اسمیت) بود جمعآوری گردید.
یافتهها :یافتهها نشان داد  % 33/2از نمونهها زن و  % 22/4مرد با میانگین سنی  20/3±2/83سال بودند.
 22/2درصد از نمونههای زن و  29/8درصد از نمونههای مرد دارای باورهای مذهبی باال بودند که از
لحاظ آماری معنیدار بود ( .)p=0/033آزمون آماری پیرسون ارتباط مستقیم و معنیداری بین عزت نفس
با باورهای مذهبی نشان داد(.) p<0/001
نتیجهگیری :در نهایت نتایج این پژوهش نشان داد که بین باورهای مذهبی و عزت نفس در دانشجویان
ارتباط مستقیمی وجود دارد بر این اساس پیشنهاد میگردد که با آموزشهای مناسب و مستمر در زمینهی
افزایش آگاهیهای مذهبی دانشجویان تالش شود تا از این رهگذر بتوان آیندهای موفق و سالم را برای
افراد و در نهایت جامعه ترسیم نمود.
کلید واژهها :باورهای مذهبی ،عزت نفس ،دانشجو.
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مصعب قادری

مقدمه

09

کردند که رعایت آموزههای مذهبی باعث افزایش

مطرح میباشد عزت نفس است( .)1عزت نفس ارزش

نفس رابطه دارد( .)11بخشایش نیز در پژوهش خود

یا احترامی است که فرد برای خویش قائل است ،به

نشان میدهد که بین تمام مؤلفههای عزت نفس

عبارت دیگر دید مثبت یا منفی فرد نسبت به خودش

(خانوادگی ،اجتماعی ،تحصیلی و عمومی) و توکل بر

میباشد( .)2عزت نفس ،از دو بخش به هم مرتبط

خدا ارتباط معناداری وجود دارد(.)12

تشکیل میشود :یکی ،داشتن احساس اطمینان در

اخیرا به تاثیر باورهای مذهبی در سالمت روان افراد

برخورد با چالشهای زندگی و دیگری ،احساس داشتن

توجه بیشتری میشود زیرا که مشخص شده باورهای

صالحیت برای خوشبخت شدن( .)9-3برخورداری از

مذهبی مانع ایجاد نگرش منفی و در نتیجه ایجاد اختالل

عزت نفس یکی از ویژگیهای شخصیت بهنجار

تفکر و بیماریهای روانی در فرد میشود( .)13در

است( )2و شخصی که عزت نفس دارد خود را به گونه

دهههای اخیر ،مطالعه علمی دین و بررسی رابطه آن با

مثبتی ارزیابی نموده و برخورد مناسبی با خود و دیگران

متغیرهای روانشناختی ،کانون توجه پژوهشگران

دارد( .)3بنابراین نیاز به عزت نفس یا احترام به خود

مختلف قرار گرفته است .در واقع ،دین نیروی

یکی از نیازهای روانشناختی در انسان است که ارضای

روانشناختی است که میتواند روی نتایج زندگی

درست و واقع بینانهی آن منجر به پیامدهای مثبت و

انسانی تأثیر بگذارد( .)14نتایج کندلر نشان داده که

کارآمدی شده و از طرف دیگر عدم توجه به این نیاز

نگرش منفی افراد نسبت به زندگی که در اثر نداشتن

منجر به احساس حقارت و درماندگی گردیده و باعث

باورهای مذهبی بوجود میآید موجب افزایش ریسک

کاهش عملکرد فرد خواهد شد( .)3با افزایش عزت

ایجاد بیماریهای روانی میشود( .)19دویلیام جیمز

نفس ،احساس توانمندی در فرد به وجود میآید و

معتقد است در ایمان به خدا نیروی خارقالعادهای

تغییرات مثبتی همچون پیشرفت تحصیلی ،افزایش

وجود دارد که نوعی قدرت معنوی به انسان میبخشد و

تالش برای کسب موفقیت ،داشتن اعتماد به نفس باال،

در تحمل سختیهای زندگی به او کمک میکند(.)12

بلند همت بودن و تمایل به داشتن سالمت بهتر در فرد

داشتن معنا در زندگی و احساس تعلق به منبعی واال،

پدیدار میشود( .)9تری در پژوهشی نشان داد که

امید به کمک خدا در شرایط مشکلزای زندگی و

افزایش عزت نفس برای پیشگیری از مشکالتی که

بهرهمندی از حمایتهای اجتماعی و معنوی ،از جمله

ممکن است بر اثر عزت نفس پایین بوجود آید

منابعی هستند که افراد مذهبی با بهرهگیری از آنها

ضروری است(.)8

میتوانند در رویارویی با حوادث فشارزای زندگی،

عوامل متعددی از قبیل؛ فضیلت و پاکدامنی،

آسیب کمتری را متحمل شوند( .)13کسی که اعتقاد

صالحیت علمی و فرهنگی ،پذیرش جامعه ،توجه و

دارد همواره خدا با اوست و به او کمک میکند،

پذیرش دیگران و وجهه ظاهری میتواند بر شکلگیری

باعث احساس مثبت به محیط اطراف خود میشود و

عزت نفس تاثیر بگذارد( .)10یکی دیگر از مولفههای

این خود باعث بهبود بسیاری از اختالالت روانی می-

موثر بر عزت نفس اعتقادات مذهبی است .جوانبخت و

گردد( .)19اخیرا پژوهشهای متعددی در مورد اثر

همکاران در مطالعهای بر روی دانشجویان گزارش

مذهب و سالمت روان انجام شده و نتایج حاصل نشان
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یکی از مسایل مهمی که در سالمت روانی افراد

کارایی فرد میشود که بطور مستقیم با بهبود عزت

05

ارتباط باورهای مذهبی با ....

کاهندهی آن بر نشانههای بیماری بوده است(.)18،20

باورهای مذهبی جورج :باورهای مذهبی که به سنجش

تمایالت مذهبی و رفتارهای متناسب با آن موجت

جنبههایی از اعتقادات و شعائر مذهبی میپردازد .این

کاهش افسردگی ،احساس سالمتی بیشتر و کاهش

مقیاس بدنبال تالشهای چندگانه پارگامنت در مورد

مرگ و میر میگردد(.)21

نقش مذهب در فرایند مقابله با رویدادهای منفی

با توجه به مطالب فوق و اهمیت عزت نفس و نقش

زندگی ساخته شده است( .)22روایی آن توسط محقق

کلیدی آن در سالمت روان و همچنین رابطه مثبتی که

با توجه به فرهنگ اسالمی و نظر اساتید مجرب در

بین سالمت روان و باورهای مذهبی وجود دارد و از

زمینه معارف اسالمی بازنویسی گردید .اعتماد علمی

طرفی مطالعهای در زمینه ارتباط بین باورهای مذهبی و

آن توسط آزمون مجدد  R=0/99تعیین شد .این مقیاس

عزت نفس در جامعه مذکور انجام نشده است ،بر آن

شامل  19سوال  9گزینهای است که با استفاده از روش

شدیم تا مطالعهای با هدف "تعیین ارتباط بین باورهای

لیکرت از  0تا  4نمرهگذاری شد و مقابله مذهبی بر

مذهبی و عزت نفس در دانشجویان دانشگاه علوم

اساس میانگین و انحراف معیار در  3سطح ضعیف (19

پزشکی جیرفت انجام دهیم.

و کمتر از آن) ،در سطح متوسط ( 12تا  )33و در سطح
قوی ( 39تا  )20رتبهبندی شد .پرسشنامه عزت نفس

روش بررسی

کوپر اسمیت :کوپر اسمیت ( )1823مقیاس عزت نفس

این مطالعه توصیفی -تحلیلی بر روی  212نفر از

خود را براساس تجدید نظری که بر روی مقیاس

دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی

"راجرز و دیموند " در ( )1894انجام داد ،تهیه کرد.

جیرفت در سال  1381-82انجام شد .مشخصات ورود

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت دارای  99ماده است

به مطالعه شامل :نداشتن بیماری روانی شناخته شده،

که  9ماده آن یعنی شمارههای(2،13،20،23،34،41،49

داشتن تمایل برای شرکت در پژوهش و شاغل به

 )99،دروغ سنج است در مجموعه  9ماده آن به 4

تحصیل بودن در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در

خرده مقیاس عزت نفس کلی ،عزت نفس اجتماعی

هنگام انجام پژوهش بود .برای جمعآوری دادهها ،پس

همساالن ،عزت نفس خانوادگی (والدین) و عزت

از تأیید کمیته پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و

نفس تحصیلی تقسیم شده است شیوه نمرهگذاری این

ارایه مجوز ،نمونهها را به روش تصادفی ساده از بین

آزمون به صورت100است؛ به این صورت که ماده

دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی

شماره(،2،4،9،10،14،19،18،21،23،24،29،28،30،32

جیرفت انتخاب شدند .سپس با بیان اهداف مطالعه و

 )32،49،43،93پاسخ بله یک نمره ،پاسخ خیر نمره

دادن اطمینان به آنان در مورد محرمانه ماندن اطالعات

صفر میگیرد و بقیه سئواالت معکوس است یعنی

و کسب رضایت آگاهانه از آنان ،دادههای پژوهش با

پاسخ خیر آنها یک نمره و پاسخ بله نمره صفر می-

استفاده از ابزار تحقیق که شامل  3پرسشنامه بود

گیرد .بدیهی است حداقل نمرهای که یک فرد ممکن

جمعآوری گردید .پرسشنامه اول مربوط به مشخصات

است بگیرد صفر و حداکثر نمره  90خواهد بود چنانچه

دموگرافیک ،پرسشنامه استاندارد دوم مربوط به

پاسخ دهنده از  9ماده دروغ سنج بیش از  4نمره بیاورد

سنجش اعتقادات مذهبی جورج و پرسشنامه استاندارد

بدان معناست که نتیجه آزمون قابل اعتماد نیست و
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دهندهی اثر مثبت مذهب بر بهداشت روانی و اثر

سوم عزت نفس کوپر اسمیت میباشد .پرسشنامه

مصعب قادری

03

آزمودنی سعی کرده است که خود را بهتر از آن چه

مامایی % 3/8 ،بهداشت و  % 3/3نیز اتاق عمل بودند.

هست جلوه دهد( .)23نیسی به نقل از حجت خواه این

 % 93/9از نمونهها مجرد و  % 34/1بومی بودند بیشترین

پرسشنامه را نخست ترجمه و سپس برای آن ضرایب

درصد نمونهها از نظر محل زندگی ،شهری ( )% 94/3و

پایانی و روایی را محاسبه کرد .میزان روایی آزمون که

از نظر سکونت ،خوابگاهی ( )% 33/9بودند.

سال آخر  230دانشآموز دختر و پسر بدست آمده

نمونههای مرد داراری باورهای مذهبی باال بودند که از

بود ،برای پسران  %89و برای دختران  %31است و

لحاظ آماری معنیدار بود( .)p=0/033ارتباط بین سایر

میزان پایایی نیز با روش آزمون ازمون مجدد برای

مشخصات دموگرافیک و باورهای مذهبی در جدول 1

پسران %80و برای دختران  %82بدست آمد( .)24در

آورده شده است 49/9 .درصد از نمونههای زن و 19/1

نهایت اطالعات جمعآوری شده از طریق نرمافزار

درصد از نمونههای مرد دارای عزت نفس باال بودند

 SPSS17و با کمک آزمونهای آماری کایاسکوئر و

که آزمون آماری فیشر ارتباط معنیداری را نشان داد.

دقیق فیشر و ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل شد.

( )p=0/023ارتباط بین سایر مشخصات دموگرافیک و

 p<0/09معنادار تلقی گردید.

عزت نفس در جدول  2آورده شده است .آزمون
آماری پیرسون ارتباط مستقیم و معنیداری بین عزت

یافتهها

نفس با باورهای مذهبی نشان داد

یافتهها نشان داد  % 33/2از نمونهها زن و % 22/4

(Pearson Correlation=0/242

)p<0/001 ,

مرد با میانگین سنی  20/3±2/83سال بودند %22/3 .از
نمونهها رشته پزشکی % 39/2 ،پرستاری% 30/2 ،

جدول شماره  :1فراوانی و درصد باورمذهبی بر اساس مشخصات دموگرافیک در دانشجویان
p-value
شدت

باور مذهبی
وضعیت

جنس

رشته

سال
تحصیلی

متوسط

جمع

قوی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

زن

12

3 /4

143

22/2

198

33/2

مرد

1

9

92

29/8

93

22/4

Fisher
P= 0.033

2

پزشکی

9

2 /3

42

20/4

48

22/3

بهداشت

1

9

12

3 /4

13

3 /8

مامایی

10

4 /2

92

29/8

22

30/2

پرستاری

1

9

39

34/3

32

39/2

اتاق عمل

0

0

9

3 /3

9

3 /3

چهارم

2

8

92

29/8

99

22/8

 2 =9.33

سوم

10

4 /2

92

29/8

22

30/2

دوم

9

2 /3

93

24/9

99

22/8

Df= 3
P= 0.025

=10.47

Df= 4
P= 0.033
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از طریق همبستگی میان نمرههای این آزمون با معدل

 22/2درصد از نمونههای زن و  29/8درصد از

04

ارتباط باورهای مذهبی با ....

تحصیالت

بی سواد

2

8

24

11/1

22

12/0

 2 =0.842

پدر

باسواد

19

2 /8

139

80

180

99/0

Df= 2
P= 0.656

تحصیالت

بی سواد

1

9

32

14/9

33

19/3

 2 =1.76

مادر

باسواد

12

3 /4

123

33/3

193

94/9

محل

شهری

19

2 /8

129

33/9

193

94/3

زندگی

روستایی

2

8

31

14/4

33

19/3

Df= 2
P= 0.413
Fisher
P= 0.502

سکونت

خوابکاه

2

8

38

32/2

91

33/9

غیرخوابگاه

19

2 /8

120

99/2

139

22/9

Fisher
P= 0.017

متاهل

3

1 /4

24

11/1

23

12/9

مجرد

14

2 /9

139

91

198

93/9

Fisher
P= 0.359

بومی

19

2 /8

149

23/1

120

34/1

غیربومی

2

8

94

29

92

29/8

Fisher
P= 0.133

تاهل
بومی

جدول شماره  :2فراوانی و درصد عزت نفس بر اساس مشخصات دموگرافیک در دانشجویان
عزت نفس
وضعیت

جنس

رشته

سال تحصیلی

تحصیالت پدر

تحصیالت مادر

محل زندگی

p-value
شدت

پایین

باال

جمع

درصد

درصد

درصد

زن

23/9

49/9

33/2

مرد

9 /3

19/1

22/4

Fisher
P= 0.023

پزشکی

2 /3

18/8

22/3

2

بهداشت

3 /2

4 /2

3 /8

مامایی

12

19/9

30/2

پرستاری

12/9

22/3

39/2

اتاق عمل

9

3 /2

3 /3

اول

13/2

8 /3

22/8

دوم

20/4

10/2

30/2

سوم

19/3

11/2

22/8

چهارم

2 /9

12/8

19/3

بی سواد

3 /3

9 /3

12

 2 =1.291

باسواد

32/4

99/2

99

Df= 2
P= 0.524

بی سواد

4 /2

11/1

19/3

 2 =2.16

باسواد

31/8

92/3

93/9

شهری

30/2

94/2

94/3

روستایی

9 /2

8 /3

19/3

Df= 2
P= 0.339
Fisher
P= 0.560
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=1.72
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اول

0

0

34

19/3

34

19/3

مصعب قادری

سکونت
تاهل
بومی

00

غیرخوابگاه

24/1

39/4

22/9

متاهل

4 /2

9 /3

12/9

مجرد

31/8

99/2

93/9

Fisher
P= 0.463

بومی

22/4

43/3

34/1

غیربومی

8 /3

12/2

29/8

Fisher
P= 0.461

نتیجهگیری کردند که خانواده تاثیر ویژهای بر شکل-

بحث
این مطالعه به منظور بررسی ارتباط باورهای مذهبی

گیری ایمان و مذهب فرزند دارد(.)28

با عزت نفس در دانشجویان انجام گردید .نتایج حاصل

درصد باالتری از دانشجویان مجرد نسبت به

از این مطالعه نشان داد باور مذهبی در دانشجویان دختر

دانشجویان متاهل از اعتقاد مذهبی باالتری برخوردار

نسبت به دانشجویان پسر بیشتر بود .که این نتیجه همسو

بودند .در پژوهش گنجی و همکارانش ارتباط آماری

با مطالعه نوابخش ( )29طالبان ( )22و عظیمی ( )23و

معنیداری بین تاهل و باورهای مذهبی وجود

ماسوله ( )29میباشد .که از دالیل آن میتواند این

نداشت( .)30در مطالعه زکوی نیز میزان نگرش مذهبی

باشد که مذهب حاوی فرامین و دستوراتی است که

در دانشجویان متاهل  2/93نسبت به دانشجویان مجرد

متضمن جنبههای اخالقی و تربیتی است و این موارد با

 2/39بیشتر بود ولی از لحاظ آماری این اختالف معنی-

نقش زنان به عنوان مادر همخوانی بیشتری دارد و از

دار نبود ( )31که با نتایج پژوهش حاضر مغایرت دارد

طرفی عاطفی و احساسی بودن زنان و ارتباط قوی زنان

که ممکن است یه این دلیل باشد که تعداد نمونههای

با عوالم معنوی در این زمینه نقش دارد.

مجرد ( )% 93/9نسبت به نمونههای متاهل ()% 12/9

در پژوهش حاضر ارتباط مستقیمی بین سطح

بطور قابل توجهی بیشتر است باعث این تفاوت شده

تحصیالت خانواده و اعتقاد مذهبی دانشجویان وجود

است که توصیه میشود در تحقیقات بیشتری در این

داشت بطوریکه میزان اعتقاد مذهبی در دانشجویان با

زمینه انجام گردد.

سطح تحصیالت خانوادگی باالتر ،بیشتر بود .فرزندان

در پژوهش حاضر دانشجویان زن نسبت به

در خانواده چشم به دنیا میگشاید و همراه همیشگی

دانشجویان مرد از عزت نفس باالتری برخوردار بودند.

آنان خانواده و بخصوص پدر و مادر هستند ،بنابراین در

هرمزی نژاد و همکاران در مطالعهای گزارش کردند

تمام مسائل فرهنگی و مذهبی از آنها متاثر هستند و

که میانگین نمره عزت نفس در دانشجویان دختر نسبت

خانواده جزء الینفک زندگی وی میباشد( .)29نتایج

به دانشجویان پسر بیشتر بود( .)32رحمانی و همکاران

حاصل از پژوهش نصیرزاده و همکاران نشان داد

نیز در مطالعهای دیگر میانگین نمره عزت نفس در

فرزندان بیشترین اطالعات را در مورد خداوند از طریق

فرزندان جانبازان زیر  90درصد دختر ( )30/32را بطور

والدین خود به ویژه مادر کسب میکنند ،آموزگار به

معنیداری بیشتر از فرزندان پسر ( )23/91گزارش

عنوان منبع کسب اطالعات درباره مذهب سهمی به

کردند ( )33که هم راستا با نتایج پژوهش حاضر می-

مراتب کمتر از والدین بر عهده دارد در ادامه آنها

باشد .که از دالیل آن در دانشجویان میتواند این باشد،
از آنجا که عزت نفس زنان به طرز معناداری با روابط
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خوابکاه

12

29/9

33/9

Fisher
P= 0.211

00

ارتباط باورهای مذهبی با ....

بیش از مزدان قادر به تجربه کردن صمیمیت در روابط

اقتصادی و میزان درآمد خوبی برخوردار نیستند بنابراین

با دیگران و نشان دادن شایستگیهای خود در سنین

این تنگناهای اقتصادی افراد متاهل را به دلیل مسئولیت

جوانتر هستند( )39که الزمه رشتههای علوم پزشکی

در قبال زندگی مشترک بیشتر تحت تاثیر قرار میدهد.

است و میتواند باعث افزایش عزت نفس در زنان

نتایج حاصل از پژوهش درانی و همکاران بر روی

نسبت به مردان در این گروه دانشجویان گردد.

مربیان مرکز پیش دبستانی دانشگاه تهران حاکی از آن

با باالتر رفتن سال تحصیلی دانشجویان درصد عزت

بود که میانگین نمره عزت نفس در مربیان متاهل نسبت

نفس باال نیز در آنها بیشتر میشود .نتایج مطالعه شریفی

به مربیان مجرد بیشتر بود هرچند از لحاظ آماری معنی-

نیستانک و همکاران نیز هم راستا با مطالعه ما بود(.)32

دار نبود( )41که مخالف نتایج مطالعه ما میباشد که

در این راستا مطالعات نشان دادهاند از آنجا که

این میتواند به دلیل دانشجو بودن نمونههای مطالعه ما

تحصیالت میتواند موجب آگاه بیشتر ،تغییر در افکار،

در قبال کارمند بودن نمونههای مطالعه درانی باشد که

عقاید ،ارزشها و شیوه تفکر گردد بر میزان عزت نفس

آنها بدلیل کارمند بودن از وضعیت اقتصادی بهتری

موثر خواهد بود(.)33

برخوردارند .البته نتایج مطالعه شریفی نیستانک و

دانشجویان با خانوادههای باسواد نسبت به

همکاران هم راستا با مطالعه ما بود بطوریکه نمونهها در

دانشجویان با خانواده بیسواد از عزت نفس باالتری

مطالعه آنها همانند مطالعه حاضر اکثرا بدون همسر و

برخوردار بودند .نتایج حاصل از پژوهش نجارپور

بدون شغل ( 22/9درصد شاغل و  39/9درصد بدون

استادی نیز نشان داد که خانواده نقش مهمی در عزت

شغل) بودند ( )32که میتواند از دالیل هم راستا بودن

نفس فرزندان دارند همچنین ارتباط معنیداری و

با مطالعه حاضر باشد.

مستقیمی بین عزت نفس فرزندان و وضعیت اقتصادی و

در پژوهش حاضر بین باورهای مذهبی و عزت

اجتماعی (تحصیالت باالتر) خانواده آنها وجود

نفس ارتباط آماری معنیدار و مستقیمی وجود داشت

دارد( )39که هم راستا با نتایج گزارش شده در مطالعه

جوانبخت و همکاران در مطالعهای بر روی دانشجویان

ما دارد .تحقیقات نشان داده که نفوذ والدین تنها در

گزارش کردند که رعایت آموزههای مذهبی باعث

جنبه ارثی خالصه نمیشود و انتخاب سبک فرزند

افزایش کارایی فرد می شود که بطور مستقیم با بهبود

پروری مناسب میتواند تاثیر مهمی در شکلگیری

عزت نفس رابطه دارد( .)11رحیمی در تحقیقی

عزت نفس داشته باشد و از طرفی شیوه فرزند پروری

گزارش کرد که میان تمامی مولفههای دینداری

ارتباط معنیدار با سطح تحصیالت والدین دارد( )38که

(دانش دینی ،نگرش دینی و رفتار دینی) با عزت نفس

این میتواند از دالیل نتیجه حاصل از تحقیق ما باشد.

رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد( )42انصاری

دانشجویان مجرد در پژوهش حاضر نسبت به

جابری نشان داد که روزه داری بعنوان یکی از فرائض

دانشجویان متاهل از عزت نفس باالتری برخوردار

دینی باعث ارتقاء عزت نفس دانشجویان میشود()43

بودند .در این راستا مطالعات نشان دادهاند که وضعیت

همچنین

محمدی(،)44

اشتغال افراد میتواند به عنوان یک عامل اجتماعی

کامرفورد( )49و همکاران هم راستا با نتایج تحقیق

باعث افزایش عزت نفس افراد شود( .)40ممکن است

حاضر میباشد.
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میان فردی با دیگران پیوند خورده( )34و از طرفی زنان

به این دلیل باشد از آنجا که دانشجویان از وضعیت
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.است

در نهایت نتایج این پژوهش نشان داد که بین

 مقاله فوق نتایج طرح تحقیقاتی:تشکر و قدردانی

باورهای مذهبی و عزت نفس در دانشجویان ارتباط

مصوبه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به شماره طرح

مستقیمی وجود دارد بر این اساس پیشنهاد میگردد که

 در پایان از کلیه مسئولین دانشگاه.پ میباشد/81/8

با آموزشهای مناسب و مستمر در زمینهی افزایش

 کلیه، معاونت پژوهشی،علوم پزشکی جیرفت

آگاهیهای مذهبی دانشجویان تالش شود تا از این

دانشجویانی که ما را در این پژوهش یاری نمودهاند

رهگذر بتوان آیندهای موفق و سالم را برای افراد و در

.تشکر و قدردانی مینماییم

 که برای رسیدن به این مهم.نهایت جامعه ترسیم نمود
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Abstract
Background and aims: Self-esteem is one of the important issues in mental health. Religious
beliefs are one of the factors affecting self-esteem. Recently, the impact of religious beliefs on
mental health has become the subject of heated debate. The purpose of this study was assessing
the relationship between religious beliefs and self-esteem on Medical University students of
Jiroft.
Methods: This cross-sectional study was done on 216 students of Jiroft Medical University in
2012-2013. Samples were selected randomly. Data were collected via a survey instrument that
involved three questionnaires (demographic, religious beliefs of George and self-esteem of
Copeer Esteem).
Results: The results showed that 73.6% and 26.4% of the subjects were females and males
respectively who had a mean age of 20.7±2.93 years. 66.2 percent of the women and 25.9
percent of the men had high levels of religious belief, which were significant statistically (p =
0.033). Pierson statistical test showed a direct and significant correlation between self-esteem
and religious beliefs (p< 0.001).
Conclusion: The results of this study showed a direct correlation between religious belief and
self-esteem in students. Therefore, it is recommended that proper and continuous training in the
field of religious awareness is carried out on Students. Thereby, we can reach the goal that
people and society have successful and healthy future.
Keywords: Religious beliefs, self-esteem, students.
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