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:Emailپرستاري و مامایی                           دانشکده ریحانه فداکار سوقه، رشت،: نویسنده مسئول* Fadakar83@yahoo.com

عزت نفس و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانهاي شهر رشتمیزان بررسی

4احسان  کاظم نژاد لیلی،3فرزانه شیخ االسالمی، *2ریحانه فداکارسوقه،1مریم بابائی: پژوهشگران 

، ایرانمالیر، همدان، دانشگاه علوم پزشکی ، دانشکده پرستاري مالیر)اطفال(آموزش پرستاري)1
، مربی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران)اطفال(آموزش پرستاري)2
ایرانرشت،گیالن،پزشکیعلومشتی، دانشگاهسالمت، دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهبرموثراجتماعیعواملتحقیقاتمرکز، مربی،)روانپرستاري(پرستاريآموزش)3
گیالن، رشت، ایرانپزشکیعلومسالمت، دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی، دانشگاهبرموثراجتماعی، مرکز تحقیقات عواملدانشیارآمار حیاتی، )4

16/4/1392: تاریخ دریافت مقاله 
21/7/1392:تاریخ پذیرش مقاله 

چکیده
. گیرندمینظردرعاطفی–اجتماعیسازگارياصلیعاملعنوانبهآن رامتخصصانزت نفس یکی از نیازهاي حیاتی بشر است و اغلبع:مقدمه

.کاهش عزت نفس در دانش آموزان سبب افت تحصیلی، احساس تنهایی، سوء استفاده از مواد، دوري از واقعیت و رفتارهاي خود تخریبی می شود
.رشت انجام شده استشهردبیرستانهايآموزاندانشو عوامل مرتبط با آن درنفسعزتبا هدف تعیین میزان این تحقیق :هدف

نفر از دانش آموزان دبیرستانی شهر رشت به روش تصادفی انتخاب و مورد 419تحلیلی تعداد –در این بررسی مقطعی از نوع توصیفی :روش کار
بخش اول شامل پرسشنامه  استاندارد بررسی عزت نفس . داده ها پرسشنامه اي مشتمل بر دو بخش بودروش جمع آوري. بررسی قرار گرفتند

Cooper(کوپر اسمیت  Smith Self-steem Inventory ( حیطه 4بود که)را مورد بررسی قرار ) عمومی، تحصیلی، خانوادگی و اجتماعی
سن ، جنس، (رتبط با عزت نفس نوجوانان شامل دو قسمت عوامل فردي و خانوادگی بخش دوم شامل پرسشنامه محقق ساخته عوامل ممی داد و

قد، وزن، رتبه تولد، پایه تحصیلی، رشته تحصیلی، معدل سال قبل، انجام فرایض دینی، ابتال به بیماري جسمی وروحی، وجود مشکالت ظاهري 
جهت تجزیه و تحلیل . بود)  سط در آمد ماهانه خانواده و محل و شرایط زندگیآشکار، تعداد افراد خانواده، تحصیالت، شغل و سن پدر و مادر، متو

.یو استفاده گردیدویتنیوالیس و منداده ها از شاخص هاي آمار توصیفی و آزمونهاي کروسکال
همچنین بین عزت . نددرصد از واحد هاي مورد پژوهش داراي عزت نفس مطلوب بود8/37نتایج پژوهش نشان دهنده آن بود که فقط :نتایج

.ارتباط آماري معنی داري وجود دارد) >006/0p(و میزان در آمد ماهیانه خانواده ) =0001/0p(، مقید بودن به فرایض دینی )>04/0p( نفس و جنس
ت نفس نوجوانان ضروري به آن که اکثریت واحد ها فاقد عزت نفس مطلوب بودند، توجه بیشتر مربیان و والدین به رشد عزبا توجه :نتیجه گیري

.به نظر می رسد

، دانش آموزان،  نوجوانخودپندار: کلیدواژه

مقدمه
).1(استبزرگسالیبهکودکیازانتقالمرحلهنوجوانی

باخودپیوندهايگسیختنحالدرسو،از یکنوجوان
بهدستیابیيشیفتهدیگر،سويازوکودکیيدوره

در حالی که در حقیقت استسالیبزرگجوانی واستقالل
. جوان محسوب می شودکودك و نهکاملطورنه به

باکهاستوسیعیطیفاین دوره نوجوانی دارايبربنا
طیفانتهايدروشودمیمرتبطکودکیقلمروازبخشی

عمیق تغییراتدورهایندر.)2(پیونددمیجوانیدنیايبه
اجتماعی–روانیو شناختیجسمی،ابعاددرو سریعی

در نتیجه تغییرات، فرد با نیازهاي . دهدمیرخ
در بین این نیازها نیاز به . گسترده اي روبه رو خواهد شد

عزت نفس از جایگاه خاصی برخوردار است به طوري که 
آن می تواند بر روي سایر نیازها تاثیر مثبت داشته ءارضا
س به عنوان در بیشتر کتب و مقاالت از عزت نف. )3(باشد

احساس خود ارزشمندي نام برده شده است، در حالی که 
می توان گفت عزت نفس چیزي به مراتب بیش از احساس 
خود ارزشمندي است اگر دقیق تر بگوییم عزت نفس، 
اعتماد به توانایی خود در اندیشیدن و کنار آمدن با 
چالشها، اعتماد به حق خود براي موفقیت و شاد زیستن، 

ارزشمندي و شایسته بودن، داشتن حق ابراز احساس 
نیازها و خواسته ها و برخوردار شدن از ثمره تالشهاي 

.)4(خویشتن است
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اجتماعی،بعدبهتوانمینفسعزتابعاداز
اشارهعمومینفسعزتوخانوادگیجسمانی،تحصیلی،

مورددرفرداست کهاحساسیاجتماعی،نفسعزت. کرد
اودیگرانآیادارد؛دیگرانبرايدوستیکوانعنبهخود

اوآیاگذارند؟ ومیاحترامعقایدشبهدارند؟دوسترا
و دوستانهمساالنباارتباطاتشوهاواکنشبهنسبت

اشاجتماعینیازهايکهفردي؟کندمیرضایتاحساس
راحتیخود، احساسازجنبهشود، با اینمیبرآورده
باراخوداگر فردنیز،تحصیلیبعدوردمدر. کردخواهد

وبداندمنطبقتحصیلینفسعزتمطلوبمعیارهاي
سازد،برآوردهراخودتحصیلیپیشرفتاستانداردهاي

نفسعزت. استمثبتتحصیلینفسعزتداراي
هايقابلیتوفیزیکیوضعیتازفردرضایتبرجسمانی
.کید داردتارسد،نظر میبهکهآنگونهخودجسمانی

را دربارةفرداحساساتنفس،عزتخانوادگیيزمینه
اواگر. کندمیمنعکساز خانوادهعضويعنوانبهخود

باشد، احساسدیگرافرادمحبتوعالقهموردخانوادهدر
.استمثبتاونفسعزتگفتتوانمیوکندمیامنیت
کهاستخودازتريعمومیارزیابیعمومی،نفسعزت

.)5(پردازدمیهازمینهتمامدرخودازفردارزشیابیبه
عزت نفس باال با رفتار عقالنی، واقعیت گرایی، فراست، 
خالقیت، استقالل، انعطاف پذیري، توانایی قبول تغییر، 
تمایل به اصالح اشتباهات خیر خواهی، همکاري و تعاون 

تار اما عزت نفس پایین با رف. در ارتباط مستقیم است
غیرعقالنی، بی توجهی به واقعیتها، نداشتن انعطاف، ترس 
از چیزهاي بدیع و ناآشنا، سازگاري بی تناسب و یا 
سرکشی نامعقول، رفتار تدافعی، سر سپاري بیش از اندازه 

این افراد اغلب . یا رفتار به شدت کنترل شده رابطه دارد
یا منزوي شده و از ارتباط با دیگران اجتناب می کنند و

اینکه در ناامیدي تالش می کنند تا به دیگران و خود 
). 4(نشان دهند که فرد الیقی هستند

با تامین سالمت و آرامش روانی و افزایش عزت نفس 
می توان از بروز بسیاري از این مشکالت و آشفتگی هاي 

. )3(عاطفی و روانی سنین نوجوانی پیشگیري کرد
مروزه دانش آموزان در زمینه اساسی ترین مشکالتی که ا

سالمت روان با آن مواجه می باشند مسئله عزت نفس 
عزتبینارتباطتعیینهدفبادر پژوهشی)6(پایین است

ترینعمدهداده استنشاننوجوانانروانسالمتونفس
عزتبهنیازپژوهش،هاينمونهدرصد4/87درروانینیاز

بر روي نوجوانان،چیدر بررسی آکل. )7(باشدمینفس
14فقطسبزوار نیز نتایج نشان داد که شهردبیرستانی

مطلوبنفسعزتدارايبررسیموردجامعهازدرصد
).3(بودند

نفسعزترويبرمی توانندبسیاريعوامل
بهتوانمیجملهآنازکهگذار باشدتاثیرنوجوانان

محیطیعواملويفردمیانزیستی، روانی، تجاربعوامل
با توجه به اینکه عزت نفس پایین . )8(کرداشارهفرهنگیو

باعث بروز رفتارهایی از جمله کاهش عملکرد، احساس بی 
کفایتی، احساس تنهایی، سوء استفاده از مواد، دوري از 

با توجه به ) 3(واقعیت و رفتارهاي خود تخریبی می شود
مورد در  دانش این که تا کنون تحقیقات اندکی در این

آموزان مقطع دبیرستان در شهر رشت انجام شده است، 
این مطالعه با هدف تعیین عزت نفس و برخی عوامل 
مرتبط با آن در نوجوانان دانش آموز دبیرستانهاي شهر 

.رشت انجام شد
روش کار

–این پژوهش یک مطالعه مقطعی  از نوع توصیفی 
دانش آموزان دختر و را ن تحلیلی است که جامعه آماري آ

سال مشغول به تحصیل در مقاطع اول تا 17تا 15پسر 
سوم متوسطه دبیرستانهاي شهر رشت در پاییز سال 

حجم نمونه با در نظر گرفتن  . تشکیل می دادند1391
عزت نفس نامطلوب به استناد یافته هاي درصد50شیوع 

مینان درصد و با اط5و میزان خطاي )3(مطالعه اکل چی 
نفر بر آورد گردید که با در نظر 400درصد تعداد 95

نفر  80در صد نمونه ها، تعداد 20گرفتن احتمال ریزش 
نمونه 480به نمونه مورد بررسی اضافه شد که در نهایت 

.مورد بررسی قرار گرفت
ايخوشهبصورتپژوهشایندرنمونه گیريروش

جمعیته گیري، ابتدانمونروشایندر. استتصادفی–
،)2و1منطقه(پرورشوآموزشمناطقاساسبرجامعه
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و ) سومودوماول،( تحصیلی مقطع،)پسرودختر(جنس
شد،مشخص)انسانیوریاضیتجربی،(تحصیلیرشته
هرجمعیت مورد نظر از جامعه،کسراساسبرسپس
انیدانش آموزتعدادطریقایناز. گردیدمحاسبهکدام

شود،انتخابرشتهومقطعجنس،منطقه،از هربایدکه
میانگینبرآمدهبدستعددبعدمرحلهدر. شدمحاسبه

تعدادطریقاینازوتقسیمکالسیکآموزاندانش
بهکالس هاکلیهبهبعدمرحلهدر. شدمحاسبهکالس ها

کد2و1مناطقوجنستحصیلی،رشتهپایه،تفکیک
تصادفینمونه گیرياساسبرکالس23شد و داده

درخوشهعنوانکالس ها بهوگردیدانتخابسیستماتیک
نفر به دلیل عدم 61نفر ، 480که از تعداد . شدگرفتهنظر

پاسخگویی کامل و دادن پاسخ غیر صحیح که توسط 
سواالت دروغ سنج مشخص شده بود، حذف شدند و در 

نفر پسر و 210(گرفتند نفر مورد بررسی قرار 419نهایت 
). نفر دختر 209

در این پژوهش از پرسشنامه عزت نفس کوپر 
و ) Coopersmith Self-steem Inventory(اسمیت 

پرسشنامه محقق ساخته عوامل مرتبط با عزت نفس 
نوجوانان که خود شامل دو قسمت عوامل فردي و 

ی، سن، جنس، قد، وزن، رتبه تولد، پایه تحصیل(خانوادگی 
رشته تحصیلی، معدل سال قبل، انجام فرایض دینی، ابتال 
به بیماري جسمی و روحی، وجود مشکالت ظاهري آشکار  

زبان، لکنتوپلکافتادگیصورت،درسوختگیآثارمثل
تعداد افراد خانواده، تحصیالت، شغل و سن پدر و مادر، 

) متوسط در آمد ماهانه خانواده و محل و شرایط زندگی
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت                            . استفاده گردیدبود،
بعد عزت نفس تحصیلی، خانوادگی، 4که سوال دارد 58

8و 0اجتماعی و عمومی را مورد سنجش قرار می دهد
جواب سواالت به صورت بله . سوال نیز دروغ سنج می باشد

دامنه . ندو خیر بوده که نمره صفر و یک دریافت می ک
امتیازات بعد عزت نفس تحصیلی، خانوادگی، اجتماعی

می باشد و براي عزت نفس کل 26تا 0و عمومی 8تا 0
حیطه می باشد به 4که مجموعه امتیازات کسب شده 

امتیازدهی می گردد البته تمام امتیازات 50تا صفرصورت 

جهت امکان مقایسه بهتر و یکسان سازي به درصد 
ردید و در صورتی که واحدهاي مورد پژوهش، از محاسبه گ

درصد را کسب کرده 50نمره کل عزت نفس کمتر از 
تا 75درصد متوسط و 75تا 50بودند به صورت نامطلوب،

چند روز . درصد به صورت مطلوب در نظر گرفته شد100
قبل از دادن پرسشنامه به دانش آموزان، فرم رضایت نامه 

انش آموز و والدینش به منزل جهت تکمیل توسط خود د
دانش آموز فرستاده شده و در صورت اعالم کتبی رضایت  

روانسنجی. پرسشنامه ها به دانش آموزان ارائه می گردید
و روایی و شدهانجامایراندراسمیتکوپرنفسعزتابزار

).9(پایایی نسخه فارسی آن  تایید شده است
spssزار نرم افتحتشدهآوريجمعاطالعات

درصد،فراوانی،برآورد(توصیفیآمارکمکبا16نسخه 
) باال وپایینحد،میانهومعیارانحرافمیانگین،محاسبه

والیس و من ویتنی یو کروسکالاستنباطیو آزمونهاي
علت استفاده از             . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

توزیع نرمال داده ها با آزمون هاي غیر پارامتري تایید عدم 
. استفاده از انجام آزمون کلمو گروف اسمیر نو بوده است

پس از آن در صورت وجود ارتباط معنی دار متغیرهاي 
فردي و خانوادگی با عزت نفس در بررسی چند گانه وارد 

backwardمدل رگرسیون لوجستیک چند گانه به روش 

). >1/0P(گردیدند
:نتایج 

نفر از دانش 419هاي مورد بررسی شامل نمونه 
- 92آموزان دبیرستانهاي شهر رشت در سال تحصیلی

پژوهش یعنیموردواحدهاياکثریت. بودند1391
سال16سنیگروهدرصد موارد در53/42

اولفرزنددرصد58/44قرار داشتند، )84/0±79/15(
و دبیرستانسومدرصد در پایه05/39خانواده  بوده، 

مشغول به تحصیل بودند و تجربیدرصد در رشته09/37
14/17±93/1پژوهشموردمیانگین معدل واحدهاي

نظراز%)7/95(پژوهش موردواحدهاياکثریت.بود
ظاهريدرصد مشکالت77/98و سالمروحیوجسمی
لکنتوپلکصورت، افتادگیدرسوختگیآثارمثلآشکار
فرائضبهمقیدآنها همیشهرصد د45/29نداشتند،زبان
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بودند، میانگین قد و وزن آنها به ترتیب دینی
اعضايتعداد. بود) 52/61±17/14(و )48/9±48/169(

بین)%07/76(پژوهش موردواحدهايخانواده اکثریت
د پدران داراي درصد  موار8/35در بود،نفر6تا4

صیالتدرصد موارد تح8/35در تحصیالت متوسطه و 
درصد  موارد 50/39مادران در داشتند و تحصیالتعالی

درصد  موارد آزاد و 01/46شغل پدر در  . متوسطه  بود
متوسط.درصد موارد خانه دار بود11/87مادر در شغل

ششصد درصد واحد ها بین21/37ماهانه خانواده دردرآمد
واحد ها در درصد31/96.تومان بودمیلیونیکتاهزار

خود زندگیمادروپدرآنها بادرصد45/93شهر و
.کردندمی

یافته ها در رابطه با میزان عزت نفس نوجوانان موید 
عزت نفس واحدهاي مورد نمره آن بود که میانگین 

می باشد که نشان  می دهد که 81/68±72/13پژوهش 
داراي عزت نفس %)1/49(اکثریت واحدهاي مورد پژوهش 

درصد از آنها داراي عزت نفس 1/13ی باشند و متوسط م
.درصد داراي عزت نفس مطلوب بوده اند8/37نامطلوب و  

با توجه به آن که امتیازات به درصد تبدیل شده است 
نفسعزتامتیازاتمیانگینباارتباطدرهایافته

عمومی، نفسعزتابعاددرپژوهشموردواحدهاي
میانگینکهدهدمینشانوادگیخانواجتماعی، تحصیلی

خانوادگی نفسعزتابعاددرنفسعزتينمرهدرصد
) 52/63±78/21(تحصیلی نفسعزت،)98/15±94/71(

نفسعزت) 28/67±07/16(اجتماعینفسعزت
ازکهبوده و موید آن است که) 49/65±88/19(عمومی 

ازخانوادگینفسنفس، عزتعزتمختلفابعادمیان
امتیازکمترینازتحصیلینفسعزتوامتیازبیشترین
.)1شمارهجدول(باشدمیبرخوردار

فرديعواملو مقایسهتعیینباارتباطدرهایافته
موردواحدهايدرنفسعزتبامرتبطو خانوادگی

ایندرفرديمشخصاتبینازکهدهدمینشانپژوهش
فرایض بهبودندو مقی)P>04/0(جنسبینپژوهش
خانوادگی، بینعواملبینازو)= 0001/0P(دینی 
ارتباطنفسعزتو) P>006/0(خانواده آمددرمیزان

برآوردباارتباطدرهایافته.داردوجودداريمعنیآماري
و فرديو متغیرهاينفسعزتارتباطرگرسیونیضرایب

عزتباطمرتبعواملبینازکهدهدمینشانخانوادگی
خانواده داراي بیشترین ارتباط بوده آمددرنوجوانان،نفس
خانواده آنها بینآمددرکهافراديکهطوريبهاست،
افرادي که  کمتربرابر03/3بود،تومانهزار600تا300

باالترينفسعزتازهزار تومان در آمد داشتند300از
).2جدول شماره (بودندبرخوردار

یجه گیريو نتبحث
یافته ها نشان می دهد که از لحاظ کسب نمره 

درصد از واحدهاي مورد پژوهش داراي 8/37مطلوب تنها 
عزت نفس پایین یکی از عوامل .عزت نفس مطلوب بودند

موثر در سوء مصرف مواد و بارداري مادران غیر متاهل 
و از طرف دیگر عزت نفس باال یکی )10(شناخته شده است

ترین منابعی است که نوجوان می تواند در اختیار از با ارزش
داشته باشد تا در زندگی به آن تکیه کند و از گزند 
بسیاري از آسیب هاي اجتماعی و روانی و فرهنگی در امان 

شاید بتوان مطلوب نبودن عزت نفس بیشتر . )11(باشد
واحدهاي مورد پژوهش در این مطالعه را به محدوده ي 

ات ناشی از بلوغ در این افراد نسبت داد و سنی آنها و تغییر
از طرف دیگر  شاید  کمبود توجه سیستم آموزشی و حتی 
خانواده ها نسبت به این امر توانسته باشد در عدم مطلوب 

پسبودن عزت نفس در اکثریت واحدها نقش داشته  باشد
نفسعزتافزایشجهتدربیشتريجدیتبااستالزم

کمینفسعزتکهافراديزیرابرداریمگامآموزاندانش
نیزراهیجانیبیماریهايهاينشانهازبرخیاغلبدارند
تنی،روانهاينشانهاستممکنودهندمینشان

..شوددیدهآنهادرتنشواضطراب
نتایج این مطالعه  نشان داد که بیشترین نمره 
عزت نفس مربوط به بعد خانوادگی و کمترین امتیاز 

نیزآکل چیمطالعهدر. بوط به بعد تحصیلی می باشدمر
مربوطشدهکسبنمرهکمتریننفس،عزتابعادبیندر
مربوطنفسعزتنمرهوبیشترینتحصیلینفسعزتبه
سادات مطالعهدرهمچنین. )3(بودخانوادگینفسعزتبه
تحصیلیپیشرفتبانفسعزتارتباطبررسیعنوانبا
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مربوطنمرهبیشترینبهشتیشهیدگاهدانشدانشجویان
نفسعزتبهمربوطکمترینخانوادگی ونفسعزتبه

حاضرمطالعهنتایجبهتوجهبا.)12(تحصیلی بوده است
یکراتحصیلینفسعزتاگراستمعتقدنیزپژوهشگر
تحصیلیتواناییوپیشرفتبهنسبتارزشیابیواحساس
انتظاراتیساختنوردهآبرباارتباطدرخودشازشخص

اهمیتشایدبدانیمدارند،اوازمدرسه، معلمانوالدین،که
آرمانوفرزندان خودنمراتبهوالدینحدازبیشدادن

تواند از علل آنان میتحصیلیپیشرفتبهنسبتگرایی
به نظر می آید در این زمینه به . عزت نفس پایین باشد

دورابطهآنجایی که یکازتحقیقات بیشتري نیاز است و
یادگیريتواناییوتحصیلینفسعزتبینقويجانبه
برتواندمیتحصیلینفسعزتدارد، کاهشوجود

نفسعزتتعریفبهتوجهبابگذاردتاثیریادگیري
شخصهرست کهارزشیاحساسازعبارتکهخانوادگی

ایدش)13(داردخودبهنسبتخانوادهاعضايازیکیبعنوان
فرهنگبهبررسیاینرا درباالخانوادگینفسعزتبتوان

ازحمایتدرخانوادهنقشبهدادناهمیتدرجامعه
.دانستمرتبط آناناستقاللزمانتافرزندان

نتایج نشان می دهد که بین عزت نفس با 
جنس، انجام فرایض دینی و میزان در آمد خانواده ارتباط 

عزتنمرهپژوهشایندر. ود داردآماري معنی داري وج
رابطهایندر.بوده استپسرانبیش ازدختراندرنفس
نتایجراستايدر.شودمیدیدهمطالعاتدرمختلفینتایج

باکه) Bagana(باگانامطالعهبهتوانمیپژوهشاین
بیندرامتحاندر اضطرابنفسعزتنقشتعیینهدف
اشارهگرفتانجامرومانیکشوردبیرستانیآموزاندانش

بیشترپسرانبهدختران نسبتنفسعزتآندرکهکرد
عنوانبازکیتوسطکهدیگرايمطالعهدر).14(بود

دانشجویانبیندرنفسعزتباآنرابطهوزندگیکیفیت
گردید، تفاوتانجاماصفهاندانشگاهپسرودختر
نفعبهدانشجویاننفسعزتزمینهدار آماري درمعنی

در حالیکه سیالین).15(وجود داشتدختردانشجویان
Cia - lian)(معنیتفاوتدر پژوهش خود بهو همکاران

).16(دست نیافتندپسرانودختراننفسعزتبینداري

در یافته هاي  پژوهش نتایجاختالفاینپژوهشگرنظربه
شورهاي جهان اخیر با مطالعات انجام شده در سایر ک

جامعهدیدگاهوايمنطقهفرهنگازناشیممکن است
.باشدمختلفمطالعاتدرپسرانیادخترانبهنسبت

یکی دیگر از مشخصات دموگرافیک که با عزت 
نفس رابطه آماري معنادار داشت مقید بودن به انجام 
فرایض دینی بود به طوري که افرادي که در این پژوهش 

قید به انجام فرایض دینی می دانستند همیشه خود را م
نسبت به افرادي که هرگز فرایض دینی را انجام نمی دادند 

رایس رابطهدر این. از عزت نفس باالتري برخوردار بودند
)Rice(دینیباورهايواعتقادات،داشتناستمعتقدنیز
خودوروانیسالمترويمثبتیتأثیرمذهبیو

مذهبیومعنويفعالیتهايدرشرکتوداردارزشمندي
ویژگیهايبنابراین. می شودمثبتارزیابیخودبهمنجر

باعثجسمانیوفیزیکیویژگیهايازبیشترمعنوي
باکهبخشایشمطالعهدر). 10(شودمینفسعزتافزایش
پیشرفتونفسعزتخدا،برتوکلرابطهبررسیعنوان

متوسطهطعمقدخترآموزاندانشبیندرتحصیلی
بینمعناداريمثبتگردید رابطهانجامیزدشهرستان
دیدهبر خداتوکلونفسعزتوتحصیلیپیشرفت

مطالعه اي دیگرکه با عنوان ارزشهاي مذهبی، . )17(شد
امیدواري و عزت نفس در بین نوجوانان استرالیایی انجام 
شد نیز ارتباط معنی دار ارزشهاي مذهبی و عزت نفس در 

هايیافتههمچنین).18(نوجوانان نشان داده شدبین 
پژوهش حاضر در این مورد با یافته هاي پژوهش آدامز

)Adams(هم راستا می باشد)هایافتهمجموع،در. )19
ازباالتريکه افراد داراي سطوحاستمسئلهاینمؤید
مختلفمتغیرهاينظرازمذهبیاعتقاداتوتوکل
مطالعهدر.دارندقراربهتريوضعیتدرتیشناخروان

اقتصادينژاد، وضعیتعنوانبا)Maxine(ماگزین
وضعیتومذهبفاکتوردوکهنفسعزتواجتماعی
وافریقاي- امریکایینژادرويبررااجتماعیاقتصادي

همچنینوسفیدپوستاننشان داده شدپوستانسفید
کتاب مقدس اعتقاد بهکهتبار هاییافریقایی- امریکایی
ایندرهمچنین.)20(داشتندباالترينفسعزتداشتند
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پیشگروهدوهربراياجتماعیاقتصاديمطالعه، وضعیت
بود به طوري که افرادي با وضعیت نفسعزتکنندهگویی

اقتصادي باال و متوسط از عزت نفس باالتري نسبت به 
لعه افراد کم در آمد برخوردار بودند در مطا

نیز وضعیت اقتصادي اجتماعی باال ) Maxine(ماگزین
پزوهشگرعقیدهبه).20(پیش گویی کننده عزت نفس بود

ازشایدهستندفشارتحتاقتصادينظرازکهوالدینی
بیشتريکنندهطردرفتارهايوناهمسانتربیتیروشهاي
نشانکمتريحمایتیوپرورشیرفتارهايوکننداستفاده

یا حتی به علت درگیري هاي متعدد امکان توجه دهند و 
از طرف . به عزت نفس فرزندان براي انها مهیا نبوده باشد

دیگر افراد داراي سطوح باالي وضعیت اجتماعی اقتصادي 
دایره ارتباطات بزرگتري نسبت به افراد دیگر دارند که 
شاید این  ارتباطات گسترده سبب حمایت هاي بیشتر و 

با توجه به اهمیت عزت . نفس باالتري گردددر نتیجه عزت
در انتها پیشنهاد می گردد در نفس در زندگی انسان 

موثر جهت افزایش عزت نفس مداخالت مطالعات بعدي 
.با یکدیگر مقایسه گرددنوجوانان 

تشکر و قدردانی
این پژوهش در قالب طرح تحقیقاتی و پایان نامه 

نت پژوهشی دانشگاه با پشتیبانی مالی معاودانشجویی و
لذا بدین وسیله . علوم پزشکی گیالن انجام پذیرفته است

ن محترم به عمل می آید و از نهایت سپاس از مسئولی
و محترمی که در پژوهش شرکت کردند آموزان دانش

.صمیمانه قدردانی می گرددهمچنین مسئولین مدارس 
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امتیازات عزت نفس واحدهاي مورد پژوهش در ابعاد مختلفمیانگین و انحراف معیار): 1(جدول شماره 

هاي آماريشاخص
ابعاد

%95فاصله اطمینان )درصد(میانگین و انحراف معیار
حداکثرحداقل

49/6572/6325/67±88/19عزت نفس عمومی
52/6358/6145/65±78/21عزت نفس تحصیلی
28/6785/6570/68±07/16عزت نفس اجتماعی
94/7152/7036/73±98/15عزت نفس خانوادگی

رگرسیون عوامل مرتبط با عزت نفس نوجوانان دبیرستانهاي شهر رشتنتایج آنالیز ): 2( جدول شماره

سطح
معنی داري

%95فاصله اطمینان  شانس 
نسبی خطاي معیار

βضریب  برآورد
متغیرهاي

حد باالپیش بینی کننده حدپایین

004/0 42/6 42/1 03/3 38/0 11/1 1میزان درآمد 
تومان) 600000-300000(

عوامل فردي،
خانوادگی

005/0 14/6 38/1 92/2 37/0 07/1 2میزان درآمد 
تومان) 1000000-600000(

004/0 19/7 44/1 2/3 41/0 19/1 3میزان درآمد 
تومان) 1000000بیشتر از ( 
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Abstract
Introduction: Self-esteem is one of the necessities of human life and most professionals consider it
as a major factor in social and emotional adjustment. Low self-esteem in students causes academic
failure, loneliness, drug abuse, away from reality and self-destructive behaviors.
Objective: This study aimed to determine the level of self-esteem and its related factors in high
school students in Rasht city.
Methods: In this descriptive-analytical study, 489 high school students in Rasht city were randomly
chosen and surveyed. Method of data collection was a questionnaire consisting of two parts. Part
one included standard questionnaire of Cooper Smith Self-esteem Inventory which surveyed 4
domains (general, education, familial and social) and second part was a researcher made
questionnaire covering related factors to self esteem including two parts of personal and familial
factors (age, gender, height, weight, order of birth, grade level, major, last year’s Great Point
Average, religious activities, physical and emotional illness, apparent problems, number of family
members, education, occupation and age of parents, family monthly income, place and condition of
living). For data analysis descriptive statistics and   Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests were
used.
Results: Findings indicated that only 37.8% of cases studied had good self-esteem.
Also a significant relationship was shown between self-esteem, sex P< 0.04), bound to religious
practice (p=0.0001) and family monthly income (p<0.006).
Conclusion: Considering the low level of self esteem among most cases, more attention of teachers
and parents is necessary to promote adolescents’ self esteem
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