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 تاثير روزه بر عزت نفس

  ، رضامؤمنی نصرت محمدي سليمانی

 

 :چكيده 

كند  روزه در اسالم عملي است كه انسان براي انجام  فرمان خدا از اذان صبح تا اذان مغرب از چيزهايي كه روزه را باطلمي

بركات فراواني با خود به ارمغان مي آورد واز  آثار ووروزه در فرهنگاسالم از جايگاه وااليي برخورداراست  خود داري نمايدو

روزه يكي از برنامه هاي تربيتيو تكاملدهنده انسان وضامن .استه معدود عباداتي است كه نصيب امّت اسالمي گشت

روزه رمز تقوا و پرهيزكاري؛ تهذيب نفسو پااليش درون؛ تمرين . سعادتدنيا و آخرت وسالمت جسمو روح آدمي است

روزه مكتب انسان ساز، آرامش .و ايستادگي دربرابر تمايالت اهريمني نفس سركش؛و مبارزه با شيطان است صبر،خودداري

دهنده روح و روان، تربيت دهنده نيروهاي دروني، و زيبا كننده چهرهشخصيت انسان در پرتو وصل به نيروي اليزال الهي 

روزه خانه تكاني دل از گناه و آلودگي، صفاي باطن، و .داست و جان انسان را در مسير نسيم هاي رحمتالهي قرار مي ده

عزت نفس از اصلى ترين عوامل رشد مطلوب شخصيت است و از جمله . شكوفاكننده نهااليمان در بوستانجان است

. مفاهيمى است كه درچند دههاخير مورد توجه پژوهشگران و صاحب نظران روان شناسى و علوم تربيتى قرار گرفته است

به گونه اى مگبت ارزشيابى كردهو برخورد ا تقاد روان شناسان،شخصيتى كه از عزتنفس بااليىبرخورداراست خود ربه اع

اما در مقابل كسى كه عزت نفس پايينى دارد اغلب نوعى نگرش مگبت . مناسبى با نظريات مگبت خودو ديگران دارد

از اينرواين .است كه غروركمى درخود احساس مى كنداين شخص اساساً فردى .تصنعى نسبت به جهان پيرامون خود دارد

به عمل آمده نتايج بدست آمده چنين 19مطالعه باهدف تاثيرروزه بر عزت نفس ازديدگاه مردم شهرستان جيرفت درسال

 سيكل تحصيلي درسطح و92-3 سني اكگردرگروه نفرمردكه00و زن نفر  3 كننده شركت نفر 9 9 بيناست كه از

 باشند مي

 . روح ، نفس عزت ، اسالم ، انسان ، روزه : كليدي ايه واژه
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