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ها، کارکنان و بررسی میزان باورهای دینی در دانشجویان مامایی در عرصه، اینترن
 های بخش زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی بابلرزیدنت

 
 

  12/81/49 پذيرش مقاله:          18/6/49 دريافت مقاله:

 چکیده
 و دستورات طرفی از. است دیده خود به بشری جامعه که است نهادهایی ترینمهم و تریناساسی از یکی مذهب و دین سابقه و هدف:

 کنندمی زندگی نآ در که ایجامعه در را افراد شادکامی و سالمتی موجبات تواندمی شود گرفته کار به درستی به اگر مذهبی هایآئین

 کادر و زایمان و زنان هایرزیدنت ها،اینترن عرصه، در مامایی دانشجویان باورهای میزان بررسی به تا دارد نظر در مطالعه این. آورد فراهم

 .بپردازد بابل پزشکی علوم دانشگاه در زایمان و زنان هایبخش بهداشتی

 و دستیاران مامایی، دانشجویان کارورزی، مقطع در پزشکی دانشجویان از نفر 168 روی بر مجموع در حاضر مطالعه مواد و روش ها:

 توسط مذهبی باورهای میزان که صورت بدین گردید، انجام بابل پزشکی علوم دانشگاه زایمان و زنان هایبخش بهداشتی کارکنان

 تحلیل و تجزیه مورد SPSS19 افزارنرم از استفاده با نتایج و گرفت قرار بررسی مورد است، تأیید مورد آن پایایی و روایی که ایپرسشنامه

 .گرفت قرار

افراد در  %6/86. زن بودند %2/68و افراد مورد مطالعه مرد  %8/18. بود سال 42/46±75/5ش های پژوهنمونهمیانگین سنی  يافته ها:

افراد مورد مطالعه  %1/78 کردند.پزشکی تحصیل میهای علوم در سایر رشته %2/2 پرستاری و %8/17 مامایی، %7/21، رشته پزشکی

تر از سایر داری در فراگیران رشته پزشکی پایینشاغل بودند. میانگین نمره کل میزان باورهای مذهبی به طور معنی %9/28 دانشجو و

 افراد مورد مطالعه میزان باور مذهبی مطلوب داشتند. 8/92% .(>001/0P) های علوم پزشکی بودرشته

 و زنان هایبخش کارکنان و دستیاران مامایی، پزشکی، دانشجویان میان در مذهبی باورهای میزان داد نشان مطالعه این نتیجه گیری:

 .است برخوردار مطلوبی وضعیت از بابل پزشکی علوم دانشگاه زایمان

 نگرش بابل، باور، مذهب، دين، واژگان کلیدی:

 

 مقدمه
ترین نهادهایی است که رین و مهمتدین و مذهب یکی از اساسی

که هیچ گاه بشر خارج از این  جامعه بشری به خود دیده است، به طوری

چنین مذهب . هم(1)پدیده زیست نکرده و دامن از آن برنکشیده است 

در . (4)رود بر رفتار و شناخت افراد به شمار مییکی از عوامل تأثیرگذار 

جوامع امروزی و مدرن، مذهب به عنوان موضوعی غیر قابل انکار نگریسته 

شود میزان و تأثیرات آن به طور جامع مورد بررسی قرار شود و سعی میمی

ین اند افرادی که به رسوم، آی. حجم زیادی از مطالعات نشان داده(8)گیرد 

اند، به اجتماعی بودن، کنترل خود، و عقاید مذهبی وفادار مانده

اعتقادات دینی و مذهب به  .(2)پذیری و دل رحمی تمایل دارند مسئولیت

کند، خألهای اخالقی، دهد، امنیت فرد را تضمین میانسان آرامش می

عاطفی و معنوی را در فرد و اجتماعات استحکام داده و پایگاه محکمی 

 .(7)کند میهای زندگی ایجاد برای انسان در برابر مشکالت و محرومیت

دهد که مذهب در زندگی نقش مهمی داشته و در تحقیقات نیز نشان می

از طرفی  .(7)آورد میبسیاری از افراد احساس تعلق و آرامش را به وجود 

 تواند های مذهبی اگر به درستی به کار گرفته شود میدستورات و آئین

 

کنند ای که در آن زندگی میموجبات سالمتی و شادکامی افراد را در جامعه

تواند ای که میمعتقدند که تنها روزنه . روانشناسان(7)آورد فراهم 

ها را خنثی کند داشتن ایمان به ا از بدن آدمی خارج سازد و یا آنها رناراحتی

اعتقادات به یک مبدأ حقیقت، یک قدرت مافوق انسانیت است، زیرا خدا و 

 .(8)تواند بر مشکالت فائق شود نیروی الهی است تنها نیرویی که می

 با مذهبی هایپدیدهو  مذهب یمطالعه از ستا عبارت دینی روانشناسی

 واقعیات و مذهب که دارد این به روانشناسی، اشاره مفاهیم از استفاده

 دینی، تمایل روانشناسی یحیطه در .پذیرندمی تاثیر یکدیگر از روانشناسی

 هایپژوهش یواسطهه ب تئوریکی، اندازهای چشم که دارد وجود ایفزاینده

 گوناگون هایزمینه در تحقیقات افزایش این رو از .شود حمایت تجربی

 و جسم سالمت در دین مذهب، تاثیر به بودن، نیاز مذهبی نمیزا نظیر

 محققان توسط دین موضوع .(5) است بوده چشمگیر بسیار غیره و روان

 .(6)است  شده آلپورت بحث یونگ و ، فروید ،زیمج همچون گامی پیش

 هایارزش نیز و نبایدها و اعتقادات، بایدها از ایمجموعه عنوان به مذهب

 رودمی شمار به روانی هایگاه تکیه موثرترین یافته، از یمتعم و اختصاصی

 8 محمد رحیمی

 *1(PhD) محمد هادی يداهلل پور

 1(PhD) غالمعلی جورسرايی

 9(PhD) خفری ثريا

 

 ایران بابل، بابل، پزشکی علوم دانشگاه .1

 علوم دانشگاه اسالمی، معارف آموزشی گروه. 4

 ایران بابل، بابل، پزشکی

 دانشگاه شناسی، جنین و میآناتو آموزشی گروه. 8

 ایران بابل، بابل، پزشکی علوم

 پزشکی علوم دانشگاه اجتماعی، پزشکی گروه. 2

 ایران بابل، بابل،

 
، پور يداهلل هادی محمد :نويسنده مسئول*

 علوم دانشگاه اسالمی، معارف آموزشی گروه

 ایران بابل، بابل، پزشکی

 

 +41 88 11841196تلفن: 

 +41 88 11841196فاکس: 

Email: baghekhial@gmail.com 
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 شرایط در و کند فراهم عمر هایلحظه در را زندگی معنای است قادر و

 معناییبی و تعلیق از را تبیینی، فرد هایگاه تکیه سازی فراهم با نیز خاص

 روان سالمت برای بالقوه عوامل از یکی را مذهب دهد. آلپورت نجات

 وحدت اصل یک عنوانه ب تواندمی مذهب که داشت عقیده و نستدامی

 .باشد کننده کمک و مفید روان سالمت برای عظیم نیروی یک و بخش

 انسان روح تظاهرات ترینعمومی و ترینقدیمی از یکی را دین یونگ

 یک عنوانه ب را دین اهمیت کم دست تواننمی رو، این از و دانست

 .(9)گرفت  نادیده یخیتار و اجتماعی یپدیده

ها به سزای دین بر ابعاد شخصیتی و رفتاری انسانبا توجه به نقش ب

عنوان یکی از عوامل اخالقی تأثیرگذار بر عملکرد و با توجه به فشارها و 

های بیش از اندازه بر روی کادر درمانی و تآثیر دین باوری در استرس

نظر دارد تا به بررسی میزان تحمل فشارها و ایجاد آرامش، این مطالعه در 

باورهای مذهبی در بین قشری از پرسنل بهداشتی که متحمل فشار و 

ها، )دانشجویان مامایی در عرصه، اینترن باشنداسترس ببیشتری می

های زنان و زایمان( در های زنان و زایمان و کادر بهداشتی بخشرزیدنت

 دانشگاه علوم پزشکی بابل بپردازد.

 
 ها شمواد و رو

 1892و  1898های تحلیلی که در سال -در این پژوهش توصیفی

در دانشگاه علوم پزشکی بابل صورت پذیرفت، ابتدا پس از مطالعه متون، 

ای با روایی و پایایی مورد قبول، متناسب با اهداف مطالعه پرسشنامه

)سن،  انتخاب گردید. این پرسشنامه در ابتدا شامل هفت سوال دموگرافیک

سیت، قومیت، وضعیت تأهل، رشته، مقطع و ترم تحصیلی( و سپس جن

باشد که توسط گیری مذهبی میسوال پیرامون جهت 86شامل 

Azarbaijani گیری مذهبی با تکیه بر اسالم تحت عنوان آزمون جهت

. این (10)های متعدد مورد استفاده قرار گرفته است تهیه و بارها در پژوهش

 موافق تا کامالً  )کامالً ای لیکرتپرسشنامه بر اساس مقیاس چهارگزینه

 مخالف( بوده است.

پس از تدوین این پرسشنامه در قالب یک مجموعه و چاپ و تکثیر، 

میان جامعه  1898اهه تابستان تا پاییز م 8پرسشنامه در طول بازه زمانی 

هدف یعنی دانشجویان پزشکی در مقطع کارورزی، دانشجویان مامایی در 

)سال دوم و سوم و چهارم(، دستیاران زنان و زایمان دانشگاه علوم  عرصه

های زنان و زایمان در چهار مرکز پزشکی بابل و کارکنان بهداشتی بخش

ا... روحانی  نژاد و آیتالزهرا، شهید یحییهفده شهریور مرزیکال، فاطمه

 بابل توزیع گردید. 

دهی به سواالت و پس از توضیح اهداف مطالعه و نحوه پاسخ

داری و عدم افشای عقاید فردی، پس از  بخشی از رعایت اصل رازاطمینان

آوری گردید که تعداد آن به تفکیک  شده جمع های تکمیلمدتی پرسشنامه

کارمند بهداشتی مرتبط با موضوع سقط جنین اعم از ماما،  51عبارتست از 

رزیدنت زنان و  9دانشجوی مامایی در عرصه و  22اینترن،  84پرستار و...، 

های خام با تعبیه کد سپس داده پرسشنامه(. 168)در مجموع  زایمان

شده و  Microsoft office Excel 2007افزار  مناسب وارد نرم

مورد تحلیل قرار گرفته  SPSS 19افزار  استفاده از نرمهای خام با داده

سازی کد سواالت معکوس  ها وارونهاست، گفتنی است در تحلیل داده

لحاظ شده است. به منظور دستیابی به یک تحلیل سهل و قابل فهم در 

ای لیکرت گزینه پرسشنامه مربوط به باورهای مذهبی که در مقیاس چهار

های اولیه، میانگین نمرات ها و تحلیلمیع دادهبوده است، پس از تج

به عنوان باور  7/4به عنوان باور مذهبی نامناسب و باالتر از  7/4تر از پایین

 مذهبی مناسب در نظر گرفته شد.

 

 ها يافته
نفر بوده که در مجموع  168تعداد افراد شرکت کننده در این مطالعه 

نفر، قومیت  155عیت تأهل نفر، وض 161به سواالت مربوط به جنسیت 

نفر  160نفر و وضعیت شغلی  168نفر، رشته و مقطع تحصیلی  164

با  اند.اند و سایر افراد پاسخی به سواالت دموگرافیک ندادهپاسخگو بوده

های پژوهش توجه به نتایج پژوهش حاضر میانگین سنی نمونه

کننده در  سال بود. سایر اطالعات دموگرافیک افراد شرکت 75/5±42/46

 مطالعه در جدول زیر آمده است.

 

درصد و تعداد افراد مورد مطالعه به تفکیک متغیرهای . 8جدول 

 دموگرافیک
 

 *درصد فراوانی متغیر

   جنسیت

 8/18 80 مرد

 2/68 171 زن

   تأهلوضعیت 

 1/22 56 متأهل

 9/77 99 مجرد

   قومیت

 4/91 188 فارس

 6/6 18 سایر قومیت ها

   ه تحصیلیرشت

 6/86 51 پزشکی

 7/21 58 مامایی

 8/17 46 پرستاری

 2/2 6 غیره

   مقطع تحصیلی

 1/80 110 کارشناسی و پایین تر

 9/89 58 کارشناسی ارشد و باالتر

   وضعیت شغلی

 1/78 101 در حال تحصیل

 9/28 59 شاغل
 

باشد.می %100*مجموع تمامی درصدهای داخل جدول 
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ی انگین نمره کل میزان باورهای مذهبی با توجه به رشتهمی. 1جدول 

تحصیلی
 

 میزان باورهای مذهبی ی تحصیلیرشته
Mean±SD 

 69/4±28/0 پزشکی

 81/8±84/0 مامایی

 25/8±46/0 پرستاری

 42/8±74/0 سایر رشته ها

P-value 001/0> 

 

نشان داد، بین  ANOVA، نتایج آزمون 4با توجه به جدول شماره 

ی تحصیلی با میانگین نمره کل میزان باورهای مذهبی از نظر آماری شتهر

 .(>001/0P) اختالف معنی داری وجود داشت

 

میانگین نمرات میزان خداباوری با توجه به متغیرهای . 1ل جدو

 دموگرافیک
 

 میزان خداباوری متغیرهای دموگرافیک
Mean±SD 

P-value 

  قومیت

 16/8±21/0 فارس 240/0

 07/8±82/0 هاسایر قومیت

  تحصیلی مقطع

 82/8±88/0 تر پایین و کارشناسی <001/0

 91/4±22/0 باالتر و ارشد کارشناسی

  وضعیت شغلی

 02/8±22/0 دانشجو <001/0

 87/8±85/0 شاغل

  جنسیت

 47/8±88/0 زن <001/0

 68/4±25/0 مرد

  تأهل وضعیت

 06/8±27/0 مجرد <001/0

 80/8±86/0 متأهل

 

نشان داد میان میانگین نمره کل میزان  T-testنتایج آزمون 

داری وجود نداشت. گرچه میان خداباوری با قومیت اختالف آماری معنی

چنین وضعیت خداباوری با میزان تحصیالت و هم میانگین نمره کل میزان

-Tآزمون (. >001/0P) ی دیده شددارشغلی از لحاظ آماری اختالف معنی

test چنین نشان داد میان میانگین نمره کل نوع میزان خداباوری با هم

به طوری که ( >001/0P) دار آماری وجود داشتجنسیت اختالف معنی

داری ها به طور معنیمیانگین نمره کل نوع میزان باورهای مذهبی در خانم

میان وضعیت تأهل با  T-testچنین آزمون هم. بیشتر از آقایان بود

میانگین نمره کل میزان باورهای مذهبی از لحاظ آماری اختالف 

میانگین نمرات نوع  8جدول شماره  .(>001/0P) داری را نشان دادمعنی

نگرش به سقط جنین و میزان باورهای مذهبی را با توجه به متغیرهای 

ه منظور دستیابی در این مطالعه ب دموگرافیک به تفکیک نشان داده است.

به یک تحلیل سهل و قابل فهم در پرسشنامه باورهای مذهبی که در 

ها و ای لیکرت بوده است، پس از تجمیع دادهگزینه مقیاس چهار

به عنوان باور  7/4تر از های فوق الذکر، میانگین نمرات پایینتحلیل

نظر گرفته  به عنوان باور مذهبی مناسب در 7/4مذهبی نامناسب و باالتر از 

 حاصل گشت: 2شد. بدین ترتیب جدول شماره 

 

 درصد و تعداد افراد با انواع باور مذهبی. 9ل جدو
 

 درصد تعداد میزان باورهای مذهبی

 2/7 10 نامطلوب

 8/92 158 مطلوب

 

 گیری نتیجه و بحث
افراد مورد مطالعه میزان باور مذهبی مطلوب  %8/92در این مطالعه 

باور مذهبی نامطلوب داشتند. در مطالعه  %2/7داشته و تنها 

Navabakhsh 46در دانشگاه آزاد اسالمی گرمسار،  و همکاران% 

 %84پایبندی متوسط،  %80واحدهای پژوهش پایبندی مذهبی پایین، 

. در مطالعه (1)افراد جواب مشخصی ندادند  %10پایبندی باال داشتند و 

Pourghane  و همکاران در میان دانشجویان دانشکده پرستاری و

افراد مورد مطالعه دارای سطح  %9/65)س( شرق گیالن،  مامایی زینب

. در (11)دارای سطح اعتقادات متوسط بودند  %1/14اعتقادات باال و 

در بین دانشجویان  ZadehMohammadiو  Dehestaniمطالعه 

عه در حد دانشگاه پیام نور تهران، میزان دینداری شرکت کنندگان در مطال

در میان دانشجویان  Ranaee. در مطالعه (8)متوسط ارزیابی شده است 

افراد مورد مطالعه نسبت به نماز  %7/49دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 

عملکرد خوب داشتند در حالی که سایرین عملکرد ضعیف و متوسط داشتند 

داری در در این مطالعه میانگین نمره اعتقادات مذهبی به طور معنی .(14)

 Bayaniها بیشتر از مردان بوده است. در حالی که در مطالعات بین خانم

 و Beydokhtiو  (12)همکاران  و Musarezaie، (18)و همکاران 

دار آماری دیده میان جنسیت و اعتقادات مذهبی تفاوت معنی (4)همکاران 

و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی مازندران،  Sadeghiنشد. در مطالعه 

بین سطح مذهبی دختران و پسران دیده شد به طوری که  داراختالف معنی

در مطالعه . (17)دختران از سطح مذهبی باالتری برخوردار بودند 

Zerehpoush گیری جهت و همکاران در دانشگاه اصفهان میانگین

چنین در مطالعه هم. (2)مذهبی در زنان بیشتر از مردان بوده است 

Navabakhsh در دانشگاه آزاد اسالمی گرمسار، دیده شد  و همکاران

در این  .(1)که پایبندی مذهبی دختران دانشجو از پسران بیشتر است 

مطالعه میان رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی و وضیت شغلی با میانگین 

ای که میانگین دار دیده شد به گونهمذهبی رابطه معنی نمره میزان باور
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تر بوده و ها پاییننمره باورهای مذهبی در بین پزشکان از سایر گروه

تری نسبت به دانشجویان داشتند و شاغلین باورهای مذهبی مطلوب

تر بوده میانگین نمره باورهای مذهبی در مقاطع باالتر تحصیلی، پایین

و همکاران در دانشگاه آزاد اسالمی  Navabakhshاست. در مطالعه 

گرمسار بین گروه علمی دانشجویان و پایبندی مذهبی آنان رابطه 

و  Pourghaneچنین در مطالعه هم. (1)داری وجود نداشت معنی

)س( شرق  ویان دانشکده پرستاری و مامایی زینبهمکاران در میان دانشج

دار گیالن، بین رشته تحصیلی با اعتقادات مذهبی ارتباط آماری معنی

و همکاران نیز، بین  Beydokhtiمطالعه . در (11)مشاهده نشد 

گیری مذهبی متغیرهای وضعیت استخدامی و میزان تحصیالت با جهت

در این مطالعه میانگین نمره باورهای  .(4)داری وجود نداشت رابطه معنی

داری بیشتر از مجردین بوده است در مذهبی در میان متأهلین به طور معنی

داری بین و همکاران ارتباط معنی Pourghaneحالی که در مطالعه 

. در مطالعه (11)نشد وضعیت تأهل و باورهای مذهبی دیده 

Beydokhti شخص و همکاران در میان پرستاران شهرستان گناباد، م

گیری مذهبی درونی بیشتری نسبت به شد که افراد متأهل دارای جهت

ل پرسشنامه، ر در تکمیظعدم همکاری جامعه مورد ن .(4)مجردین هستند 

عدم دسترسی به نمونه کافی با انواع متغیرهای دموگرافیک، جنسیت غالب 

زن در واحدهای پژوهش و ترس درونی افراد در پاسخگویی به سواالت 

نتایج این مطالعه نشان داد که  های این مطالعه بودند.مذهبی از محدودیت

علوم پزشکی  میزان باورهای مذهبی در جامعه مورد مطالعه در دانشگاه

)کارورزان پزشکی، دانشجویان مامایی در عرصه، دستیاران و کارکنان  بابل

های زنان و زایمان( از وضعیت مطلوبی برخوردار است. آنچه این بخش

اندرکاران تواند این نتیجه را به محققان و دستپژوهش نشان داده است می

ها و به ویت تحلیلیادآوری نماید که تعمیق باورهای مذهبی و رشد و تق

کاربستن باورهای دینی در زندگی، می تواند تاثیر فراوانی در رفتارهای 

 دیندارانه داشته باشد. 

 

 تشکر و تقدير

از همه اساتید گرانقدر و کارکنان گرامی و دانشجویان عزیز دوره 

ها و دانشجویان رشته مامایی که با ما در انجام این تخصصی، اینترن

 اند کمال تشکر را دارد.نموده پژوهش همکاری
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Abstract 

Introduction: Religion is one of the most important entities for the human being. 

If the rules of the religion are properly implemented, health and happiness can be 

achieved in the community. This purpose of this study was to investigate the 

religious beliefs among the midwifery students, interns, gynecologic residents and 

obstetric staffs of Babol University of Medical Sciences. 

Methods: This study was conducted on 186 medical students who were midwifery 

students, residents of gynecology and obstetrics staff in Babol University of 

Medical sciences. Religious beliefs were evaluated using a valid and reliable 

questionnaire and the data were analyzed using SPSS 19. 

Findings: The mean age of persons in this study was 28.24±7.57. 16.6% and 

83.4% of studied people were men and women, respectively. In the current study, 

38.8%, 41.5%, 15.3% and 4.4% were medical students, midwives, nurses and 

undergraduate students in other medical sciences, respectively. 56.1% were 

students and 43.9% were practitioners. The mean total score of religious beliefs in 

medical students was significantly lower than in students with other fields of 

medical sciences (P<0.001). 94.6% persons had desirable religious belief. 

Conclusion: The present study showed that the religious beliefs are desirable in 

medical students, midwifery students, residents of gynecology and staff of 

obstetric department in Babol University of Medical Sciences. 

Keywords: Abortion, Religion, Belief, Student, Attitude. 
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