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چکیده:
ينوشتار حاضر دستاورد پژوهشی است که با هدف بررسی رابطه

گردد. هاي ساکن شیراز انجام میدینداري و عزت نفس در خانوادهمیان
ها از تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام و داده

نفري از زنان متأهل گردآوري شده است. در این پژوهش 600ي یک نمونه
کوپر دینداري با ابزار مشهور گالك و استارك و متغیر عزت نفس با ابزار 

متغیره ها نیز با بکارگیري فن رگرسیون تکگیري و واکاوي دادهاسمیت اندازه
انجام شده است. فرض اساسی نوشتار وجود ارتباط بین دینداري و عزت 

با احتمال نفس است که نتایج حاصله گویاي آن است که این فرضیه تأیید و
شود.درصد با افزایش دینداري به میزان عزت نفس نیز افزوده می99
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مقدمه و بیان مسأله
دررافردتواندکه میاستسالمزندگییکهايمؤلفهترینمهمازیکی١عزت نفس

کند. این مؤلفه   مقاومآنجزوروانیفشارهايزندگی،مسائلومشکالتانواعمقابل
در تواندمینیزودهدقرارثیرأتتحترافردهیجانیهايواکنشوتفسیرودركتواندمی

مجموع يمنزلهبهنفسباشد. عزتکنندهتعیینعاملیرویدادها،زاییاسترسمیزان
یعنیدارد،میابرازبیرونیدنیايباخویشتنروابطدرفردکهاستعقایديوبازخوردها

هايکنندهتعیینبهواکنشوپذیرشموفقیت،انتظاربهنسبتفردتأییدیاتأییدعدمبیان
.)702: 1387شخصی (پوردهقان و همکاران، 

مثبت بازخوردپذیرشاهمیتراجرزوآدلرمانندشخصیت،پردازاننظریهازبسیاري
عزت اهمیتبرنیزاجتماعیوبالینیشناسانروانکههمچنانداده،قرارنظرموردراخود
خود ازرضایتيدرجهکهاستمعتقدخصوصایندرلیماي.اندتأکید کردهخودنفس

شخص یکدرونیپویاییبرايورفتاربراياست،قائلخودبرايانسانکهارزشییا
ومرگيمسئلهياندازهبهخویشتن،ازفردارزشیابیبراندننظراز.داردبسزاییاهمیت
جریان درايبرجستهآثارخویشتن،ازشخصارزشیابیچوندارد،وي اهمیتبرايحیات

رفتارهاي تمامفهمکلیدوداردويهايهدفوهاارزشها،گرایشها،فکري، احساس
وطبیعتبهبایداوروحیاتبهبردنپیوانسانیروانیحاالتشناختمنظورو بهاوست

نفس عزتاهمیتویافت. ارزشآگاهیخویشتن،يدربارهويداوريمعیارهايمیزان و
نفس عزتبلکه،باشیم،داشتهبهترياحساسدهدمیامکانمابهکهنیستایندرصرفاً

بهتر زندگی،هايچالشباسازدمیقادرراماوکردهزندگیبهترتاکندمیفراهمفرصتی
عایق مانندنفس،عزتببریم.بیشترييبهرهمطلوب،هايفرصتازوشدهروبهرو

بمانند   مصونزندگیهايچالشوسختاوضاعدرافرادتاکندمیعملضخیمی
با توجه به اهمیت عزت نفس و ارتباط آن با رفتار و ). 34: 1390زاده و همکاران، مهرابی(

شود فرد احساس کند عضو عزت نفس باعث می"در بعد خانوادگی"اعمال انسان خصوصاً 
برايعامل مهمینفسعزتبرخوردار است.با ارزش خانواده خود و از محبت و احترام

معتقد٢است. ویرجنیا ستیرزناشویی زندگیدروکارهايهمهدرافرادموفقیتوپیشرفت
هاست آنفرديمیاننظامدرتغییرایجادمنظوربهخانوادهدرافرادنفسعزتافزایشبود

). 704: 1387(پوردهقان و همکاران، 

1 self-esteem
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عواملبا توجه به اهمیت عزت نفس پژوهشگران و متخصصان بر این باورند که 
از ١. در این میان دینداريباشدمیدخیلآنناصوابیاصحیحبنديشکلدرشماريبی

هاي بیشتر در این زمینه تواند باشد که نیاز به بررسیجمله عوامل تأثیرگذار بر آن می
شود. احساس می

عالمدررابطهایجاداینکهاستنامحسوسبا دنیاییمعنوييرابطهایجاددین
میاندرنامرئینظمیادراكبهوگرفتهصورتهاي وابستگیهمهازدوروتنهایی
هاي او یک اطمینان به خداوند و پذیرش تمام آفریدهبهرسیدنوهستیجهانهايپدیده

شد (خدایاري و همکاران، خواهدمنجررا"پذیرش و باور و حرمت به خود"از جمله 
اعمالپذیرشوخودپیروانبهنسبتمذهبحمایتی کهو)، همچنین تکریم13: 1385

راخودبهنسبتمثبتادراكايگونهبهآوردبه عمل میمذهبیاهدافجهتدرکهآنان
بامنطبقکهخودزندگیروشبهشودمیموجبکهطوريبهکندمیآنها ایجاددر

یکبعنوانمذهبیونجمعدرگرفتنقرارباکنند. به عالوهاعتماداستدینیموازین
است،کمالوسعادتبهنیلخود خواهانانسانیوفطريهايویژگیتمامباکهانسان

؛ به نقل از 1379نژاد، (رحیمیشدخواهدتقویتآندرخودحرمتوهویتاحساس
فرد و همکاران). خدایاري

شود که: گونه استنتاج میي این پژوهش اینبا توجه به توضیحات فوق اساساً مسئله
زنان شیرازي به چه میزان است؟ آیا زنانی که به میزان دینداري و عزت نفس در بین 

میزان باالیی از باورهاي دینی برخوردارند کسانی هستند که اعتماد به نفس بیشتري نیز 
کند؟دارند؟ به عبارت دیگر با افزایش میزان دینداري زنان، عزت نفس آنان چه تغییري می

چارچوب نظري پژوهش
تأمینودستیابیروانشناختیمکاتبتمامیاصلیهدفوموضوعاینکهوجودبا
ارئهروانسالمتازرامتفاوتیتعریفمکاتبازیکهراماها ست،انسانروانسالمت

است. بر بیماريعالیمنبودمعنايبهروانیبهداشتشناختی،زیستدیدگاهاند. ازداده
اساسبر.شودنمیدیدهاودربیماريهاينشانهکهاستکسیسالمانسانالگو،ایناساس

.استبیماريهاينشانهازانسانو خالصیرهاییانسانیجوامعوانسانهدفدیدگاه،این
وهذیانوتوهمافسردگی،وسواس،اضطراب،قبیلازهاییپدیدهوهانشانهالگو،ایندر

1 religiosity
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احترام به نشده، و از همه مهمتر عدم برخورداري از عزت نفس و کنترلپرخاشگري
و غیرنابهنجارفردآنشوند،یافتکسیدراگروروندمیبشماربیماريينشانهخویشتن

میرود بشماربهنجاروطبیعیسالم،فردایننشوند،یافتفرديدرچنانچهوطبیعی است
).58: 1385ي، د(میردریکون

و هنجارهايآوردمیفراهمرابینیخوشوامیدمذهبکهاستباوراینسلیگمن بر
هاي آموزه).22: 1387، و همکاران(رحیمیکندمیایجادرااجتماعیوفرديمثبت

وزندگیمسایلبهاوعینیهاينگرشبرقطعاًفردبینشوتفکرکهکنندمیمذهب ثابت
هايمعرفتسريیکفراگیرياسالمرو،اینتأثیرگذارند. ازو احساساتشعواطفرفتار،نیز

امنیتعاملهمبنیادي،هايمعرفتاین.استنمودهواجبرافکرسالمتدرمؤثربنیادي
: 1386شود (علوي، میرفتاردرهنجارگراییوتصحیحعاملنیزوفرد درروانیبهداشتو

باآنيرابطهومذهبیهاينگرشداشتنوخدابینيرابطهاخیر،هايسالدر). 22
اعتقادکهاستشدهدادهنشانواستشدهشاملراهاپژوهشازايگسترهروانی،سالمت

ارزش ترس، بیافسردگی،اضطراب،هستی،نیروهايتمامازفراترنیروییبهمثبتنگرشو
نیکبختی وشادکامیو روان،جسمسالمتنشاط،ودورانسانازرا...شمردن خویشتن و 

باوراین). مطهري بر351-367: 2006، ١(میرسنشاندمیآنجايبهراو حرمت به خود
باراخویشمحدودنیرويدینی،هاينگرشوخداوندباارتباطایجادباانسانکهاست

ایجادسبباحساس،اینودهدمیافزایشخداوندقدرتچوننامحدوديمنبعبهتوسل
اساس،بر این.گرددمیانساننفسعزتافزایشوروانیوجسمیسالمتوآرامش

بتازگیوداردوجودمثبتیارتباطروانسالمتومذهببینشودمیتصورکههاستمدت
زندگیو سبکايمقابلهراهبردهاينقشبرايرازیادياهمیتمذهب،شناسیرواننیز

، و عزیزياست (شجرتشدهقایلآنهاروانیوجسمانیسالمتوضعیتچگونگیدرافراد
1387 :10 .(

باروانیسالمتازبرخورداريهايشاخصازیکیبعنوانخودحرمتبینيرابطه
حمایتوتکریمواقعاست. درکردهجلبخودبهراهاییپژوهشنیزافرادبودن درمذهبی
گرفتهقرارمذهبیاهدافجهتدرکهآناناعمالپذیرشوپیروان خودبهنسبتمذهب
درراخودبهنسبتمثبتادراكايگونهبهمرتکب شوند،راغفلتیوخطاچهاگرباشد،

موازینبامنطبقکهخودروش زندگیبهشودمیموجبکهطوريبهکندمیایجادآنها
کهانسانیکبعنوانمذهبیونجمعدرگرفتنقرارباکنند. همچنیناعتماداستدینی

1 Mears
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است، احساسکمالوسعادتبهنیلخودخواهانانسانیوفطريهايویژگیتمامبا
حمایتکهاعتقاد استاینبر١هاونوینشد. خواهدتقویتآندرخودحرمتوهویت

روابطيتجربهداشتنواقعاعتماد به نفس باال در افراد است، دردالیلازیکیاجتماعی
دیگرهايانسانبااجتماعیيرابطهيتجربهداشتنبهطرقی شبیهبهخداوندبااجتماعی

.)67- 59: 1385فرد و همکاران، (خدایارياست

پیشینه پژوهش
الف) تحقیقات داخلی

درمانتأثیربررسی")، در پژوهشی با عنوان 1390زاده هنرمند و همکاران (مهرابی
ينامهپرسشبهدانشجوپانصد"دانشجویاننفسعزتوافسردگیبراسالمیوجهیچند

کهنفرشصتسپس.انددادهپاسخآیزنکنفسعزتينامهپرسشوبکافسردگی
کنترل) وگروه (آزمایشدوبهتصادفیطوربهداشتند،پایینینفسعزتوباالافسردگی

يشیوهبهاسالمیچند وجهیرویکردبادرمانکهدهدمینشاننتایجشدند.تقسیم
.باشدمؤثریاندانشجونفسعزتافزایشوافسردگیکاهشدرتواندمیگروهی

برو تأثیرآنقرآنحفظ")، با عنوان 1390در بررسی که توسط کیمیایی و همکاران (
مرکزازکریمقرآنحافظزنانازنفر90تعدادمنظوربدین"روانسالمتهايمؤلفه

.شدندانتخابنمونهبعنوانغیر حافظزنانازنفر92و"مشهدخواهرانالقرآنجامعه"
نشاننتایج.شداستفادهGHQ-28روان سالمتيپرسشنامهازهادادهآوريجمعبمنظور

حافظاناجتماعی،کارکردوافسردگیخواب،اختاللواضطرابهايمقیاسدرکهداد
بیندرکهدادندنشاننتایجدیگر،سويبودند. ازبرخورداربیشتريروانسالمتازقرآن

روانسالمتازبودند،حفظراقرآنازبیشتريتعداد جزءهايکهکسانینیزحافظان
.بودندبرخوردارباالتري

بادیندارييرابطه")، در نوشتاري با عنوان 1390قدرتی میرکوهی و خرمایی (
تصادفیروشبهکهنوجوان419پژوهشدرکنندگانمشارکت"نوجواناندرروانسالمت

انتخابتهرانواصفهانشهرهاييساله19تا16آموزاندانشمیانازايمرحلهچند
.دادندپاسخعمومیسالمتودینداريسنجشمقیاسهايپرسشنامهبهوشدند

1 Veenhoven
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معناداريومنفیروابطعمومیسالمتودینداريبینکهدادنشانپژوهشهايیافته
.داردوجود

ب) تحقیقات خارجی
"دینداري و سالمت کلی"که با عنوان در پژوهشی)، 2004(١فرانسیس و همکاران

از طریق (دبیرستانی به بررسی نقش نگرش مثبت به مسیحیتآموزدانش246بر روي 
.بر روي سالمت عمومی پرداختند) خواندن و خواندن انجیلمیزان حضور در کلیسا، دعا

سیحیت با میزان ارتباط مثبت و قوي بین نگرش مثبت به مها نشان داد کهتحلیل داده
.داردسالمت عمومی باالتر وجود

هاي دینداري و سالمت روان در بین امریکایی")، در پژوهشی با عنوان 2004(٢آمبر
95که از طریق پیمایش بر روي مسلمانان انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که "مسلمان

کنند ارتباط با مذهب تعریف میدرصد از مردم آمریکا به خدا باور دارند و هویت خود را در
و کسانی که میزان دینداري بیشتري دارند افرادي هستند که از سالمت روان بهتري 

برخورداند. 
دینداري و عزت نفس ")، تحت عنوان 2003(همکاران و٣بالتوسطکهبررسیدر

ونفسعزتودینداريبینتداعیرويتمرکزشده،انجام"سال شهريدر بین زنان بزرگ
باراهمبستگیترینبزرگدینداريجاهمهوگرفتهصورتعمومیشناختیروانکارکرد

نتایجرفته،همروياست.داشتهبهترشناختیروانکارکردهايوبیشترنفسعزت
شناختیروانکارکردهايونفسعزتوداريدینبینمعناداريهمبستگیيدهندهنشان
است.

ایران به دینداري و عزت نفس توجه نشده است و اساساً هیچ ي علمی در جامعه
تحقیق جامعی انجام نگردیده است که بتواند عمق اهمیت ارتباط بین این دو متغیر را 

ي دین و سالنت روان بطور کلی مربوط است و هاي انجام شده به حوزهنشان دهد. تحقیق
زنان و عزت نفسشان و اهمیت به موضوع خاص این مقاله مربوط نیست و بحث در مورد

اي ندارد. از آنجا که عزت نفس نقش بسیار مهمی در آن در ادبیات علمی ایران سابقه

1 Francis & et al
2 Amber, H
3 Ball, J. & etal
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کند؛ لذا این هاي زندگی افراد و بویژه زنان بعنوان مربیان نسل آتی بازي میموفقیت
پذیرد.پژوهش جهت پر کردن خالء موجود در مبحث سالمت روان انجام می

هاي پژوهشفرضیه
بین بعد اعتقادي دینداري و عزت نفس رابطه وجود دارد.-1
بین بعد عاطفی دینداري و عزت نفس رابطه وجود دارد.-2
بین بعد مناسکی دینداري و عزت نفس رابطه وجود دارد.-3
بین بعد پیامدي دینداري و عزت نفس رابطه وجود دارد.-4
رابطه وجود دارد.بطور کلی بین دینداري و عزت نفس -5

شناسی پژوهشروش
این تحقیق به روش پیمایش انجام شده است و واحد تحلیل در آن خانواده است. 

ي آماري این مطالعه بنا بر ضرورت موضوع و مسئله شامل زنان متأهل بوده است. با جامعه
ينفر بعنوان حجم نمونه مشخص شد. شیوه600استفاده از فرمول کوکران، تعداد 

نامه آوري اطالعات از پرسشباشد. براي جمعاي میبندي سهمیهگیري بر اساس طبقهنمونه
بوده است و براي اطمینان یافتن از ٢، روایی صوري١استفاده شده است. روایی پرسشنامه

هاي آن از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است. پایایی ابزار که از آن به پایایی بخش
ي شود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیلهدقت و اعتمادپذیري نیز تعبیر میاعتبار، به

گیري که براي سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان اندازه
شود؛ به عبارت دیگر، ابزار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل میدیگر مورد استفاده قرار می

است که از خاصیت تکرارپذیري و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد. معتبر یا پایا ابزاري 
کنند، مانند: هاي مختلفی استفاده میمحققان براي اطمینان از روایی و پایایی ابزار از روش

آزمون و ي موازي، روش مقایسه با معیار، استفاده از روش پیشهاي دوگانهاستفاده از روش
). براي سنجش 155: 1383نیا، ابزار سنجش (حافظهايهماهنگی درونی بین آیتم
توان استفاده هاي مختلفی میهاي مختلف یک ابزار از تکنیکهماهنگی درونی بین آیتم

1 validity
2 face validity
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ي نتیجه1). جدول 155: 1384کرد که ضریب آلفاي کرونباخ یکی از آنهاست (قاسمی، 
دهد. آزمون پایایی هر طیف به روش آلفاي کرونباخ را نشان می

نتایج گویاي آن است که ضریب آلفاي کرونباخ براي بعد اعتقادي، عاطفی، مناسکی، 
بوده 878/0و 656/0، 748/0، 731/0، 967/0پیامدي و دینداري کل به ترتیب برابر با 

گویه داراي ضریب 10شود متغیر عزت نفس با گونه که مالحظه میاست. در ادامه همان
باشد.می82/0آلفاي کرونباخ 

با توجه به سطوح سنجش، در دو SPSSافزار اطالعات گردآوري شده با استفاده از نرم
متغیره) پردازش گردیده سطح توصیف (توزیع درصد و فراوانی) و تبیین (رگرسیون تک

است.
)، عزت نفس را احساس ارزشمندي از 1967(١در تعریف متغیر وابسته کوپر اسمیت

است. این متغیر با ابزار بکار رفته توسط کوپر اسمیت از هاي خود تعریف کردهتوانایی
گویه سنجیده خواهد شد.10طریق 

٢جهت سنجش متغیر مستقل پژوهش نیز از مقیاس مشهور گالك و استارك

)، استفاده گردیده است. 1965(
ي محققان نیست. در شوند چندان مورد توافق همهتعاریفی که از دینداري ارائه می

جزء ٣شوند. تعریف رابرتسوني کارکردگرا و ذاتی تقسیم میتعاریف به دو دستهمجموع 
ایم، فرهنگ دین را  تعاریف ذاتی است و ما آن را بعنوان تعریف مورد نظر برگزیده

گیرد که مربوط به هاي ناشی از آن در نظر میاي از اعتقادات و نمادها و ارزشمجموعه
). 34: 1381عیت متعالی و فراتجربی است (تامبسون، تمایز بین واقعیت تجربی و واق

بعد تجربی، ایدئولوژیکی، بعد مناسکی و پیامدي دارد که در اینجا به توضیح 4دینداري 
پزدازیم.مختصري به ابعاد دینداري می

به درك آگاهی مستقیم از واقعیت غایی و عواطف و احساسات مذهبی بعد تجربی:
تواضع و ترس راجع است.ناشی از آن نظیر ستایش، 

شامل اعتقادات خاص به جا مانده از پیروان یک مذهب است که شخص بعد عقیدتی:
مذهبی باید آنها را بپذیرد.

1 Ciipersmith, S.
2 Glock & Stark
3 Robertson
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شامل یک سري اعمال مذهبی خاص است که پیروان یک مذهب انجام بعد مناسکی:
دهند.می

بر روي پیروان یک هاي مذهبی به تأثیر باورها، تجارب، اعمال و دانشبعد پیامدي:
: 1965سازد (گالك و استارك، ي فرد با دیگران را نیز متأثر میآیین اشاره دارد و رابطه

342.(

ي آن، عزت نفس و ضریب آلفاي کرونباخ آنانتوزیع درصدي دینداري و ابعاد چهارگانه:1جدول 
باال متوسط پایین هاگویهتعداد کرونباخآلفايضریب مستقلمتغیرهايووابستهمتغیر

7/11 2/73 2/15 10 697/0 دیندارياعتقاديبعد
0 0/87 0/13 6 731/0 دینداريعاطفیبعد

0/15 8/66 2/18 9 748/0 دینداريمناسکیبعد
5/19 3/63 2/17 8 656/0 دینداريپیامديبعد
8/15 0/67 2/17 33 878/0 کلدینداري
5/14 2/69 3/16 10 82/0 نفسعزت

هاي پژوهشیافته
آمار توصیفی

33سال و داراي میانگین 15-65ي سنی اکثریت زنان پاسخگوي این پژوهش در رده
دار درصد از این افراد خانه2/80باشد. سال می38سال هستند. میانگین سن همسران آنها 

است. اند. نوع شغل اکثریت افراد پاسخگو و همسرانشان کارمند بیان شده و بقیه شاغل
باشد. همچنین میانگین سال (یا دیپلم) می07/12میانگین تحصیالت زنان شهر شیراز 

سال 12و 44/5، 42/6تحصیالت پدر، مادر و همسر پاسخگویان به ترتیب برابر با تقریباً 
دهندگان داراي تحصیالت درصد از پاسخ34باشند؛ همچنین قابل ذکر است که می

شان فارس بیان شده تولد اکثریت آنان مرکز استان و قومیتباشند. محل دانشگاهی می
دانند.ي متوسط میدرصد افراد خود را از طبقه3/49است؛ همچنین 

شود. اولین بعدي که در این قسمت به توصیف ابعاد مختلف دینداري پرداخته می
ر حسب ها را ب، توزیع درصدي پاسخ2شود بعد اعتقادي دینداري است. جدول بررسی می

طور که ارقام موجود در جدول نشان  هماندهد،میزان بعد اعتقادي دینداري نشان می
درصد از پاسخگویان بر این عقیده هستند که خداوند انسان را رها نکرده و در 98دهد، می

8/1درصد به این گویه اعتقادي ندارند و 5/0امور دنیا دائماً در حال تأثیرگذاري است، 
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درصد از پاسخگویان بر این باورند که خداوند همیشه در زندگی 5/99اند. رفطدرصد بی
درصد نیز نظري 5/0اند، ها حاضر است، هیچ یک از افراد با این گویه مخالف نبودهانسان

ي انسان به به نظر من شیطان باعث وسوسه"ي درصد از افراد گویه2/88اند. اعالم نکرده
درصد نیز مخالف این 7/6اند و موافقت خود را بیان داشته"شودسمت کارهاي زشت می

اند که به دهندگان اظهار داشتهدرصد از پاسخ8/85نظرند. درصد بی2/5اند و گویه
ي ادراك عقل ها رسیده هر چند خارج از حوزههایی که از طریق وحی به به انسانواقعیت

درصد نیز 8/11هایی معتقد نیستند و تدرصد به چنین واقعی3/2باشد، اعتقاد دارند، 
درصد 2/16درصد از زنان به وجود روح اعتقاد کامل دارند، 9/70اند. نظري بیان نداشته
دهندگان موافقت درصد از پاسخ5/97نظر هستند. درصد نیز بی0/13اعتقادي ندارند و 

"امالً درست استگوید کبه نظر من قرآن کالم خداست و هر چه می"ي خود را با گویه
درصد از 5/97نظرند. درصد نیز بی8/1درصد نیز با این گویه مخالف و 7/0اند و بیان کرده

ها قرار داده دارند که خداوند پیامبران و امامان را براي هدایت انسانپاسخگویان اظهار می
9/16اند. درصد نیز اظهارنظر نکرده2/1درصد از آنان چنین باوري ندارند و 3/1است، 

چون کسی آن دنیا را ندیده و خبر معلومی نیاورده، نباید نقد دنیا "درصد از افراد معتقدند 
درصد 3/6درصد از آنان مخالف چنین باوري هستند و 8/76، "ي آخرت بخشیدرا به نسیه

دهندگان مرگ را مالقات انسان با خدا      درصد از پاسخ90اند. نظرشان را بیان نکرده
نظر بودند. درصد نیز بی7/7درصد به این گویه اعتقادي ندارند و باالخره 4/2دانند، می
درصد از افراد بر این باورند که این دنیاي پر از ظلم و جور با ظهور مهدي موعود پر 2/92

نظر هستند.درصد بی2/6درصد مخالف و 6/1از عدل و داد خواهد شد، 
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صدي پاسخگویان بر حسب میزان پذیرش بعد اعتقادي دینداريتوزیع در:2جدول 

میانگین بسیار 
مخالفم مخالفم نظرمبی موافقم بسیار 

موافقم
میزان موافقت

گویه

74/4 2/0 3/0 8/1 5/21 5/76
به نظر من خداوند انسان را رها نکرده و در 

ي امور دنیا دائماً در حال تأثیرگذاري اداره
است

85/4 0 0 5/0 7/13 8/85 کنم خداوند همیشه در زندگی من فکر می
ها حاضر استانسان

36/4 0/1 7/5 2/5 0/33 2/55 ي انسان به به نظر من شیطان باعث وسوسه
شودسمت کارهاي زشت می

37/4 3/0 0/2 8/11 5/32 3/53
هایی که از طریق وحی به من به واقعیت

ي ها رسیده هر چند خارج از حوزهانسان
ادراك عقل باشد اعتقاد دارم

17/2 7/35 2/35 0/13 7/8 5/7 حقیقت "روح"کنم که وجود من فکر نمی
داشته باشد

84/4 0 7/0 8/1 7/10 8/86 گوید من قرآن کالم خداست و هر چه می
کامالً درست است

79/4 5/0 8/0 2/1 0/14 5/83 خداوند پیامبران و امامان را براي هدایت 
قرار داده استها انسان

02/2 5/47 3/29 3/6 7/7 2/9
به نظر من چون کسی آن دنیا را ندیده و خبر 

معلومی نیاورده، نباید نقد دنیا را به نسیه 
آخرت بخشید

47/4 2/0 2/2 7/7 8/30 2/59 من مرگ را مالقات انسان با آفریدگار خود 
دانممی

64/4 8/0 8/0 2/6 7/17 5/74
دنیاي پر از ظلم و جور با من معتقدم این 

پراز عدل و داد خواهد "مهدي موعود"ظهور 
شد

50حداکثر: 28حداقل: 86/44میانگین: 

ها را بر حسب میزان پذیرش بعد توزیع درصدي پاسخ3جدول بعد عاطفی دینداري:
درصد از افراد بر این 2/98شود، گونه که مالحظه میدهد. همانعاطفی دینداري، نشان می

درصد نیز 8/0درصد چنین باوري ندارند و 1، "ورزندبه خدا عشق می"باور هستند که 
ها به خود اند گفتنی است که این گویه باالترین میانگین را در بین سایر گویهنظري نداشته
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ر ظهور در زندگی انتظا"دارند که درصد از پاسخگویان اظهار می5/91اختصاص داده است. 
درصد افراد در چنین 6/1و "کندکشند و این انتظار آنها را امیدوار میامام زمان را می

دهندگان درصد از پاسخ8/83اند. نظر بودهدرصد نیز بی8/6برند و انتظاري به سر نمی
درصد چنین اعتقادي نداررند و 5/2، "داردترس از قیامت آنها را از گناه باز می"معتقدند 

درصد از افراد موافقت خود را با این گویه اعالم   1/97اند. نظر بودهدرصد نیز بی7/4
خواهم براي کنم و از خدا میپس از هر نافرمانی و گناه، احساس پشیمانی می"اند. کرده

درصد که میزان بسیار اندکی ست نیز مخالف این 1، "جبران گناهانم به من کمک کند
دارند که گاهی از درصد از افراد اظهار می1/9اند. هارنظري نکردهدرصد اظ8/1گویه و 

درصد از آنان چنین 1/87کنند، اینکه دیندار و مسلمان هستند احساس حقارت می
اند شایان ذکر است که این گویه حداقل نظر بودهدرصد نیز بی7/3احساسی ندارند و 

یاد خدا و "کنند که ز افراد بیان میدرصد ا2/98دهد. میانگین را به خود اختصاص می
0/1درصد چنین باوري ندارند و 9/0. "بخشدباورهاي مذهبی به آنها قدرت و آرامش می

اند.عقیده بودهدرصد نیز بی

توزیع درصدي پاسخگویان بر حسب میزان پذیرش بعد عاطفی دینداري:3جدول 

میانگین بسیار
مخالفم مخالفم نظرمبی موافقم بسیار

موافقم
موافقتمیزان

گویه
81/4 8/0 2/0 8/0 0/14 2/84 ورزممیعشقخدابهمن

59/4 8/0 8/0 8/6 7/21 8/69 رازمانامامظهورانتظارزندگیدرمن
کندمیامیدوارمراانتظاراینوکشممی

55/4 3/0 2/2 7/4 8/27 0/56 گناهازرامنقیامتازترسمواقعبسیاريدر
داردمیباز

71/4 8/0 2/0 8/1 8/21 3/75
پشیمانیاحساسگناه،ونافرمانیهرازپس

جبرانبرايخواهممیخداازوکنممی
کندکمکمنبهگناهانم

63/1 8/63 3/23 7/3 8/4 3/4 احساسمسلمانمودینداراینکهازگاهی
کنممیحقارت

74/4 7/0 2/0 0/1 5/20 7/77 وقدرتمنبهمذهبیباورهايوخدایاد
بخشدمیآرامش

30حداکثر: 14حداقل: 77/27میانگین: 
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ها را بر حسب میزان پذیرش توزیع درصدي پاسخ4جدول بعد مناسکی دینداري:
6/18هاي پژوهش حاکی از آن است که که دهد. یافتهبعد مناسکی دینداري نشان می

افراد معتقدند که انسان باید قلبش پاك باشد و ضرورتی براي انجام فرائض دینی درصد از 
درصد از   6/18اند. نظر بودهدرصد بی7/9درصد با این گویه مخالف و 2/72نیست، 

درصد 8/70توان دیندار بود و دارند که بدون نماز خواندن هم میدهندگان اظهار میپاسخ
درصد از افراد بیان 8/77اند. نظر بودهدرصد نیز بی5/10د و اي هستنمخالف چنین عقیده

هر فرد مسلمان باید از محل اضافه درآمد سالیانه، خمس مال خود را "اند که کرده
درصد 8/70اند. درصد نیز نظري اعالم نکرده0/14اند و درصد مخالفت کرده1/8. "بپردازد

گرفتن در ماه رمضان به دینداري شخص لطمه روزه ن"اند که از پاسخگویان اظهار داشته
درصد 8/12زند و در این میان اي نمیدرصد نیز معتقدند که لطمه4/16، "زندمی

کنند نمازهاي خود را به جماعت درصد از پاسخگویان تالش می7/49اظهارنظر نکردند. 
8/44اند. درصد نیز نظري اعالم نکرده0/34درصد در تالش نیستند و 3/16بخوانند، 

ي افتد که نمازهاي یومیهبسیاري اوقات اتفاق می"دارند که درصد از پاسخگویان اظهار می
اند. نظر بودهدرصد نیز بی2/12درصد چنین چیزي بیان نکردند و 43. "شودما قضا می

درصد چنین تمایلی 4/17اند که در مسجد حضور یابند، درصد پاسخگویان متمایل8/61
دارند که درصد از افراد اظهار می7/57اند. درصد نیز نظري بیان نکرده8/20و ندارند 

5/30. "ي واجب ما در ماه رمضان قضا شودتاکنون اتفاق نیفتاده بدون عذر شرعی روزه"
شان در ماه رمضان قضا ي واجباند که با وجود نداشتن عذر شرعی روزهدرصد اظهار داشته

درصد از 74شود،گونه که مالحظه میاند. هماننظر بودهز بیدرصد نی8/11شده است و 
شود هاي مذهبی برگزار میدارند که در مراسمی که به مناسبتدهندگان اعالم میپاسخ

درصد نظري 3/15کنند و درصد از آنها در این مراسم شرکت نمی6/10کنند، شرکت می
اند.اعالم نکرده
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توزیع درصدي پاسخگویان بر حسب میزان پذیرش بعد مناسکی دینداري:4جدول 

میانگین بسیار
مخالفم مخالفم نظرمبی موافقم بسیار

موافقم
موافقتمیزان

گویه

20/2 7/34 5/37 7/9 8/9 8/8 وباشدپاكقلبشبایدانسانمننظربه
نیستدینیفرائضانجامبرايضرورتی

13/2 8/39 0/31 5/10 8/13 8/4 توانمیهمخواندننمازبدونمنيعقیدهبه
بوددیندار

07/4 3/2 8/5 0/14 0/38 8/39 اضافهمحلازبایدمسلمانفردهرمعتقدممن
بپردازدراخودمالخمسسالیانه،درآمد

13/2 8/35 0/35 8/12 7/12 7/3 ايلطمهرمضانماهدرنگرفتنروزهمننظربه
زندنمیشخصدینداريبه

46/3 3/3 0/13 0/34 7/33 0/16 راخودنمازهايکنممیتالشمعمولطوربه
بخوانمجماعتبه

95/2 7/14 3/28 2/12 0/37 8/7 نمازهايکهافتدمیاتفاقاوقاتبسیاري
شودمیقضامنيیومیه

35/2 0/25 8/36 8/20 2/13 2/4 ندارممسجددرحضوربرايچندانیتمایلمن

51/3 7/5 8/24 8/11 0/28 7/29 روزهشرعیعذربدونکهنیفتادهاتفاقتاکنون
شودقضارمضانماهدرمنواجب

89/3 8/0 8/9 3/15 0/48 0/26 هايمناسبتبهکهمراسمیدرمعموالًمن
کنممیشرکتشودمیبرگزارمذهبی

45حداکثر: 17حداقل: 17/33میانگین: 

ها را بر حسب میزان پذیرش درصدي پاسخ5ي جدول شمارهپیامدي دینداري:بعد 
درصد 66دهد. ارقام جدول حاکی از آن است که بعد پیامدي دینداري نشان می

درصد آن را ضروري 8/22دانند، پاسخگویان حجاب را امري ضروري براي دینداري می
درصد از پاسخگویان خرید و فروش 4نظر هستند. تنها درصد بی2/11دانند و نمی

6/91دانند که این درصد درصد بسیار کمی است، در مقابل مشروبات الکلی رامشکلی نمی
نظر درصد بی3/4دانند که درصد بسیار زیادي است و درصد آن را داراي اشکال می

یش دارند که عالقه ندارند خود را مانند جنس مخالف آرادرصد اعالم می9/69هستند. 
3/86درصد نظري بیان نکردند. 7/12مند هستند و درصد به این امر عالقه5/21کنند و 

اند که براي آنها در انتخاب همسر دینداري او اهمیت دارد و براي درصد از پاسخگویان گفته
درصد از 8/65اند. درصد نیز اظهار نظر نکرده0/6درصد از آنان اهمیتی ندارد و 7/7
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دعی آن هستند که در مواجه با منکرات در صورت امکان از وقوع آن پاسخگویان م
اند. در درصد نیز نظر خاصی نداده8/24درصد مخالف هستند و 3/9کنند و جلوگیري می

هاي دین اسالم در مورد رابطه با جنس مخالف درصد افراد معتقدند محدودیت5/76حدود 
فایده و شاید درصد آن را بی5/11ند و دانکننده به سالمت فرد و جامعه میرا کمک

درصد زنان اظهار      3/83باشند. نظر میدرصد بی0/12خواهان روابط آزاد هستند و 
درصد 7/7دارند که به دلیل رعایت مسائل مذهبی با خانواده و اطرافیان مشکلی ندارند، می

به "ي صد از افراد به گویهدر1/74نظر بودند. درصد بی0/9از آنها داراي مشکل هستند و 
نظر من بسیاري از قوانین و احکام اسالمی مربوط به زمان گذشته است و مناسب زمان 

نظر بودند.درصد بی7/13درصد موافق این گویه و 1/12، پاسخ منفی و "حال نیست

توزیع درصدي پاسخگویان بر حسب میزان پذیرش بعد پیامدي دینداري:5جدول 

میانگین بسیار
مخالفم مخالفم نظرمبی موافقم بسیار

موافقم
موافقتمیزان

گویه

33/2 5/30 5/35 2/11 8/15 0/7 دینداريبرايضروريامريحجابمعتقدممن
نیست

49/1 8/64 8/26 3/4 3/2 7/1 اشکالیالکلیمشروباتفروشوخریدمننظربه
ندارد

73/3 3/10 2/11 7/12 2/27 7/38 مخالفجنسمانندراخودکهندارمعالقهمن
کنمآرایش

74/1 8/50 5/35 0/6 5/4 2/3 اهمیتاودینداريهمسرانتخابدرمنبراي
نداردچندانی

73/3 0/4 3/5 8/24 0/45 8/20 ازامکانصورتدرمنکراتبامواجههدراغلبمن
کنممیجلوگیريآنوقوع

95/1 2/44 3/32 0/12 2/7 3/4
رابطهمورددراسالمکههاییمحدودیتمننظربه

وفردسالمتبهاستدادهقرارمخالفجنسبا
کندنمیکمکیجامعه

13/4 0/2 7/5 0/9 3/44 0/39 اطرافیانوخانوادهبامذهبیمسائلرعایتدلیلبه
ندارممشکلیهیچ

05/2 3/37 8/36 7/13 3/8 8/3 مربوطاسالمیاحکاموقوانینازبسیاريمننظربه
نیستحالزمانمناسبواستگذشتهبه

40حداکثر: 15حداقل: 03/32میانگین: 



94ستان تاب، 4، شمارهنهم، دورهاجتماعیفصلنامه توسعه 102

آمار استنباطی
ي میان ابعاد دینداري و عزت نفس متغیره رابطهبه آزمون رگرسیون تک6در جدول 

متغیر مستقل و میزان همبستگیRگردد ستون گونه که مالحظه میپردازیم. همانمی
دهد، مقادیر ضریب تعیین (دومین و سومین ابعاد آن (دینداري) با عزت نفس را نشان می

کنندگی متغیر مستقل و متغیر وابسته به ترتیب در جمعیت ستون) میزان قدرت تبیین
ي آماري را به نمایش گذاشته است. نمونه و جامعه

ي مستقیم بین این متغیر و یانگر رابطهمقادیر مثبت بتا در تمامی ابعاد دینداري ب
باشد؛ به عبارتی با افزایش میزان ابعاد اعتقادي، احساسی، مناسکی، متغیر عزت نفس می

هر یک از متغیرها به عزت نفس افزوده Bي اندازهپیامدي و به طور کلی دینداري به
گردد. می

متغیرهاي مستقل تمامی و سطوح معناداري براي هر یک از Fبا توجه به مقادیر 
درصد، مورد تأیید پژوهش 95درصد، به جز بعد مناسکی با احتمال 99روابط با احتمال 

ي بین دینداري افراد با میزان عزت نفس ي وجود رابطهگردد و بنابراین فرضیهواقع می
شود. آنان تأیید می

دینداري کل و عزت نفسي میان ابعاد متغیره رابطهبه آزمون رگرسیون تک: 6جدول 
Sig F Beta B Std.E R2.Ad R2 R نفسعزت
000/0 821/14 156/0 251/0 065/0 023/0 024/0 023/0 اعتقاديبعد
002/0 026/10 128/0 309/0 097/0 015/0 016/0 128/0 احساسیبعد
005/0 855/7 114/0 131/0 047/0 011/0 013/0 114/0 مناسکیبعد
000/0 612/17 058/0 245/0 058/0 027/0 029/0 169/0 پیامديبعد
000/0 362/18 173/0 081/0 019/0 028/0 030/0 173/0 کلیبطوردینداري

گیريبحث و نتیجه
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط میان دینداري و عزت نفس صورت گرفت. بدین 

سایر محققان تعدادي متغیر منظور با استفاده از نظریات و تحقیقات انجام شده از سوي
مستقل در قالب تعدادي فرضیه طرح گردید و سپس متغیرها در قالب یک پرسشنامه در 

نفر از افراد بانوان شیرازي قرار گرفت. سپس   600ي مورد بررسی شامل اختیار نمونه
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هاي گردآوري شده به منظور آزمون فرضیات در سطح توصیف و تحلیل مورد بررسی داده
قرار گرفت.

ي سنی    اکثریت زنان پاسخگوي این پژوهش در ردهبر اساس نتایج بدست آمده 
سال     38سال هستند. میانگین سن همسران آنها 33سال و داراي میانگین 15- 65
اند. نوع شغل اکثریت افراد پاسخگو دار و بقیه شاغلدرصد از این افراد خانه2/80باشد. می

مند بیان شده است. و همسرانشان کار
باشد؛ همچنین میانگین (یا دیپلم) می07/12میانگین تحصیالت زنان شهر شیراز 

12و 44/5، 42/6تحصیالت پدر، مادر و همسر پاسخگویان به ترتیب برابر با تقریباً
دهندگان داراي تحصیالت دانشگاهی پاسخدرصد از34باشند و نیز قابل ذکر است که می
شان فارس بیان شده است؛ ند. محل تولد اکثریت آنان مرکز استان و قومیتباشمی

دانند.ي متوسط میدرصد افراد خود را از طبقه3/49همچنین 
ومثبتنفسدینداري با عزتبینيرابطهدهدمینشانپژوهشاینهايیافته

با توجه به اهمیت عزت نفس و ارتباط آن با رفتار و اعمال انسان خصوصاً است.مستقیم
ي شود فرد احساس کند عضو با ارزش خانوادهعزت نفس باعث می"در بعد خانوادگی"

و از طرفی با توجه به نقشی که عزت نفس بر ؛ برخوردار استخود و از محبت و احترام
انواده و در مدارس و مراکز آموزش عالی و خشود دررضایت زناشویی دارد پیشنهاد می

هاي توجه شده و با باال بردن آگاهیهاي گروهی نسبت به این امرهمچنین در رسانه
آن و تأثیر آن بر رضایت هاي دستیابی بهعمومی نسبت به اهمیت عزت نفس و راه

.زناشویی الزم است بستري مناسب فراهم گردد
آموزش.استافزایش دینداري مؤثربرمناجات)وروزهعملی (نماز،ونظريدینداري

خوابی،بیناامیدي،غمگینی،دلشوره،نظیرگردد حاالتیمیموجبدینداريفرهنگ
نمازنظیرشوند. عبادتیبرخوردارکمترينمراتازاشتهایی و عدم اعتماد به نفسبی

کند و همین میایجادفرددررابودنخوبحساستسازينوعی آرامخودکهخواندن
گردد. عامل موجب افزایش خودباوري و حرمت نفس می

مداومطوربهکهکانادادرآنازباالتروساله65نفر4132رويبرايمطالعهدر
دچارکمترافراداینشدمعلومپیوستندمیمذهبیتجمعاتبهوکردندمیعبادت

افسردگی باعزت نفس و بینايرابطهکهحالیدرشدند،افسردگی و عدم خودباوري می
.)9: 1383نشد (نوغانی و همکاران، دیدهآنانفرديعبادت
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)، به این نتیجه رسیدند که دین با هیجانات مثبت 2004کیم و دیگران (همچنین 
ي مثبت دارد (قمري، خلقی، مهربانی، اعتماد به نفس، توجه و آرامش رابطهمانند خوش

1389 :4.(
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