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  چکيده

هاي اصيل خود، رهنمودهاي متناسب با  توان ديد و با ارزش اسالم براي انسان جايگاهي قايل است که در هيچ مکتب ديگري نظير آن را نمي اهداف:

  تمامي مراحل و شرايط زندگي انسان دارد. هدف از اين مطالعه، بررسی ميزان خودارزيابي اسالمي دانشجويان دانشگاه اصفهان بود. 

عنوان نمونه به  نفر به ۳۰۰انجام شد.  ۱۳۸۹-۹۰هاي مختلف دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي  مطالعه توصيفي در دانشجويان رشتهاين  ها: روش

پاسخ برحسب طيف  گويه بسته ۲۰ساخته خودارزيابي اسالمي در قالب  نامه محقق گيري پرسش گيري هدفمند انتخاب شدند. ابزار اندازه روش نمونه

های  و آزمون SPSS 11افزار آماري  ها با استفاده از نرم تجزيه و تحليل داده. های مشارطه، محاسبه، مراقبه و معاتبه بود يکرت شامل مولفهاي ل درجه پنج

  اي انجام شد. نمونه تک Tضريب همبستگي، تحليل واريانس چندگانه و 

هاي خودارزيابي رابطه مثبت و  هر يک از مولفه). بين df=۲۹۹؛ p=۰۰۰۱/۰( هاي خودارزيابي باالتر از حد متوسط بود ميانگين همه مولفه ها: يافته

دار نداشت. ميانگين خودارزيابي اسالمي در زنان بيشتر از مردان،  شناختی رابطه معنی هاي جمعيت کدام از ويژگي دار وجود داشت. خودارزيابي با هيچ معنی

نظرات افراد بين ها بود.  شناسي بيشتر از ساير رشته هاي الهيات و روان و در دانشجويان رشتهکارشناسي بيشتر از مقاطع تحصيالت تکميلي  در مقطع

 دار نبود. وجود داشت، اما اين تفاوت برحسب جنسيت، تحصيالت پدر و شغل پدر، معنی دار تحصيلي تفاوت مثبت و معنی برحسب رشته و مقطع

تحصيلي بر ميزان  مرحله خودارزيابی اسالمی در وضعيت نسبتاً خوبی قرار دارند. رشته و مقطع ٤دانشجويان دانشگاه اصفهان از نظر : گيري نتيجه

  خودارزيابی اسالمی در دانشجويان موثر است، اما جنسيت، تاثيری در آن ندارد.

  هاي ديني خودارزيابي اسالمی، دانشجويان، شاخصخودارزيابی،  :هاکليدواژه
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Abstract 

Aims: In Islam, the place of people is so high that in no other belief can be seen and with its original values, it 
has guidelines and procedures in accordance with all conditions of human life. The aim of this study was to 

evaluate the level of Islamic self-evaluation in students of Isfahan University. 

Methods: This descriptive study was conducted in different field students of Isfahan University in 2010-11 

academic years. 300 students were selected by purposeful sampling method. The measurement tool was a 

researcher-made Islamic self-evaluation questionnaire included 20 closed-answer items in Likert’s 5 part 

spectrum consisted of stipulation, calculating, meditation and expostulation components. Data analysis was done 

by statistical software SPSS 11 and using the correlation coefficient, one sample T and MANOVA tests. 

Results: The mean of all self-evaluation components were above average (p=0.0001; df=299). A significant 

positive relationship was between each self-evaluation components. None of the demographic characteristics 

were significantly associated with self-evaluation. The mean of Islamic self-evaluation in women was more than 

men, in undergraduate students was more than postgraduate students and in theology and psychology were more 

than other fields. There was a significant difference in opinion regarding field and level of education, but there 
wasn’t any significant difference in terms of gender, father's education and father's occupation. 

Conclusion: Students of Isfahan University are in a nearly good position according to 4 steps of Islamic self-

evaluation. Field and level of education of students are effective on Islamic self-evaluation level, but gender does 

not affect it.  
Keywords: Evaluation, Self-Evaluation, University Students, Religious Indicators 
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   ۱۳۹۱ تابستان، ۲، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  مقدمه

هاي اصيل خود كه مبتني بر فطرت انسان  دين مبين اسالم با ارزش
ن است، رهنمودهاي متناسب با تمامي مراحل و شرايط زندگي انسا

دارد. با توجه به شمول احكام اسالمي، در مرحله تشكيل حكومت 
شان  كه سيره عملي (ع)و اميرالمومنين (ص)اسالمي توسط رسول اكرم

هاي اسالم در صحنه  مبتني بر اسالم و انعكاس اعتقادات و ارزش
دهد  جامعه است. در مرحله فرآيندها نيز يك نظام كاربردي  ارايه مي

  ها و جوامع شود.  راه بشريت در زمينه مديريت انسان تواند چراغ كه مي
اسالم براي انسان جايگاهي قايل است که در هيچ مکتب ديگري 

کند که تو  توان ديد. قرآن به انسان گوشزد مي نظير آن را نمي
شده پروردگار عالم هستي و استعداد آن را داري که به مقامي  تکريم

جايي برسي که  قُرب خداوند بهبرسي که مسجود مالئکه شوي و در  
 فرمايد: سوره اسرا مي ٧٠هيچ ملکي را توان آن نباشد. براي مثال آيه 

داشتيم و آنها را به مرکب بر و بحر   "ما فرزندان آدم را بسيار گرامي
سوار کرديم و از هر غذاي لذيذ و پاکيزه، آنها را روزي داديم و بر 

  ت بزرگ بخشيديم". بسياري از مخلوقات خود برتري و فضيل
عنوان ثقل  در باب معرفت نفس و کرامت آن، عالوه بر قرآن کريم به

توان به مواردی اشاره کرد.  اکبر، ميان کالم و سيره معصومين نيز مي
ارزش  فرمايد: "هر کسي که نزد خودش پست و بي مي (ع)امام هادي

فرمايند: "هر  مي (ع)امام علي]. ۱است، پس تو از شر او در امان نباش" [
]. ۲دارد" [ کس که شرافت و بزرگي يافت، خود را از امور پست باز مي

فرمايند "آنان که کرامت نفس دارند، هرگز با  همچنين مي (ع)امام علي
  ].۲کنند" [ ارتکاب گناه آن را پست و مرهون نمي

توان گفت که معرفت نفس و حفظ کرامت  با استناد به موارد فوق مي
رساند و  ي است که انسان را به قُرب الهي و کمال مطلوب ميآن، راه

حديث معروف "من عرف نفسه فقد عرف ربه" مويد ديگري بر اين 

مطلب است. در باب اهميت خودشناسي بايد گفت که خودشناسي 
گويد که هر  تنها به ما مي ساز خودارزيابي است. قرآن کريم نه زمينه

يش چه فرستاده است بلکه بهترين کسي بررسي کند ببيند براي فردا

داند. از آن جمله در  راه را همين معرفت نفس و سير و سلوک نفس مي
فرمايد: "يا ايها الذين آمنوا عليكم  سوره مباركه مائده مي ١٠٥آيه 

  انفسكم"

فراموشي اعمال و غفلت از محاسبه آنها، سبب هالک اکثر مردمان و 

حاسبه اعمال اعضا و جوارح خود اگر انسان به م خسران ايشان است. 
نپردازد و طاعات و حسنات خود را موازنه نکند و سود و زيان عمر خود 

را که سرمايه اوست، بررسي ننمايد عاقبت امر او به هالکت منجر 

فرمايد: "ترازوهاي عدل را در روز قيامت قرار  شود. خداوند تعالي مي مي
شود و همه اعمال ايشان را  ينفسي ظلم نم چيز و هيچ دهيم، به هيچ مي

و ديگر فرموده است:  ].۳) [٤٧حساب خواهيم آورد (سوره انبيا،  به
اي از  قدر ذره اي عمل خير كند آن را خواهد ديد و به قدر ذره "هركه به

و  )٨و  ٧هر كه عمل شر سر بزند به آن خواهد رسيد." (سوره الزلزله، 

ز همه ايشان سئوال خواهيم فرمايد: "قسم به پروردگار تو ا ديگر مي

  ].۳) [٩٣و  ٩٢كنند" (سوره حجر،  كرد از آنچه مي

فرمود: "به محاسبه خود برسيد پيش از آنکه حساب شما  (ص)پيامبر اکرم
را بکنند و اعمال خود را بسنجيد پيش از آنکه به ترازوي عرصه محشر 

با نفس  فرمايد: مي (ع)در همين راستا، حضرت علي]. ۴آنها را بسنجند" [

كشد  خود مبارزه كن و مانند شريكي كه از شريك خود حساب مي
حساب بكش و حقوق خدا را از او مانند دشمني كه از دشمن حقوق 

كند بخواه زيرا سعادتمندترين مردم كسي است كه بر  خود را طلب مي

  ].۵گير باشد [ محاسبه نفس سخت
كه در برخي از احاديث آمده است، پيشرفت  مالك اين ارزيابي چنان

فرمود که محاسبه  (ع)امام جعفر صادق ].۶نسبت به روز قبل است [

نفس خود را بکنيد پيش از آنکه از شما مطالبه حساب آن را بکنند. 

درستي که براي قيامت، پنجاه موقف است که در هر موقفي  به
جويند. مستفاد از اين  دارند و حساب از او مي ميرا نگاه  هزارسال آدمي 

کند و  ها را مي حديث، آن است که محاسبه در دنيا کفايت اين موقف

نيز از آن حضرت نقل شده که "اگر در محاسبه روز قيامت هيچ هولي 
بود مگر حيا و خجلت عرضه اعمال به ملک متعال و بر افتادن  نمي

ور جميع مخلوقات، سزاوار اين بود پرده از روي کار و رسوايي در حض

ها نيايد و نياشامد و  ها مقام سازد و به آباداني در سر کوه  که آدمي

شدن محافظت نمايد. هر  قدري که او را از تلف نخورد و نخوابد، مگر به
که اعتقاد کامل داشته و از احوال قيامت مطلع است چنين رفتار 

برپا شده و در دل مشاهده  بيند که قيامت او كند و هر کسي مي مي

کند که در آن هنگام در حضور پروردگار ايستاده، پس چون اينها را  مي
شود که گويا او را فرا  تصور نمود، مشغول محاسبه نفس خود مي

 (ع)از حضرت موسي کاظم ].۷اند [ خوانده و در موقف سئوال قرار داده
را نکند. پس نقل شده كه شيعه ما نيست هر که هرروز محاسبه خود 

اگر عمل نيک از او سرزده باشد، از خدا طلب زيادتي کند و اگر عمل 
  ].۱بدي سرزده باشد توبه و استغفار نمايد [

به منزله تاجر راه آخرت است که سرمايه او، عمر و نفس،   پس آدمي

ياور او در اين راه است و او بايد با تحصيل اخالق حسنه و صفات 
نفع اين تجارت دست يابد.  له و معاصي بهفاضله و ترک صفات رذي

خودارزيابي از طريق مرابطه (مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه) 

سوي نعيم ابدي و سعادت سرمدي  تواند راه تزکيه نفس و حرکت به مي
   ].۸باشد [

روز يک دفعه با  عبارت از اين است که انسان در هر شبانه مشارطه:

عهد و پيمان گيرد که پيرامون معاصي نفس خود شرط نموده و از آن 
نرفته و چيزي که موجب ناخشنودي پروردگار شود از او صادر نشود. 

پس سفارش بسيار به خود كند در خصوص اينكه هر رفتاري كه در آن 

خواهد انجام دهد، عاقبت آن را مالحظه كند. مردي از  روز مي شبانه
ت تا سه مرتبه طلب وصيتي و نصيحتي نمود، حضر (ص)حضرت رسول

جا خواهي آورد؟ و هر دفعه  به او فرمود: "اگر من تو را نصيحتي كنم به

آن شخص عرض كرد: بلي. پس حضرت فرمود كه "هر وقت اراده 

كاري كني، در عاقبت آن تامل كن، اگر نيك باشد بكن و اگر عاقبت 
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 .]۷نيكي نداشته باشد آن را ترك كن [

روز متوجه نفس خود  د در تمام شبانهعبارت از آن است که فر مراقبه:

خواهد بکند، مراقب احوال آن باشد زيرا اگر  باشد و در هر کاري که مي

هاي گذشته را فراموش  آن را به خود واگذاري، همه آن سفارش

شکند. از جمله اموري كه در مراقبه الزم  کند و عهد و پيمان را مي مي
ت و سكون متوجه به است آن است كه انسان در هر حالي از حرك

جانب خدا باشد و او را مراقب خود دانسته و بداند كه خداي تعالي بر 

ضمير همه آگاه و به جميع اعمال و افعال آنها بينا بوده و اسرار دل در 
ا... يري"  فرمايد: "الم يعلم بان نزد او مكشوف و ظاهر است. خداوند مي

بيند (سوره  ه چيز را مييعني آيا انسان عالم نيست به اينكه خدا هم

). در حديث قدسي نقل شده است كه "اين است و جز اين ١٤علق، آيه 
شوند كه چون قصد  نيست كه در بهشت عدن كساني ساكن مي

معصيتي كردند عظمت مرا ياد آورده و متوجه من باشند و به اين 

  ].۷جهت آن را ترك كنند  [

را معين کند براي آن است که فرد در آخر هرروز وقتي  محاسبه:

محاسبه تا در آن وقت از نفس خود آنچه را که در اول روز شرط کرده 
بود و عهدهايي را که گرفته بود، حسابرسي نمايد. در احاديث متعددي 

كنند: عمري  وارد شده است كه در روز قيامت از هر فردي سئوال مي

به او اي؟ از جسمي كه  كه به تو داده شد چگونه آن را صرف نموده

اي؟ مالي كه داري از كجا تحصيل  عطا شده چگونه استفاده نموده

  ].۷اي؟ [ كرده و به چه مصرفي رسانده

عبارت از آن است که بعد از آن که در آخر روز، حساب نفس  معاتبه:

خود را رسيد و آن را خيانتکار و مقصر يافت، سزاوار نيست که مسامحه 
شود و معتاد  باعث جرات نفس مي کند و آن را مهمل گذارد. زيرا اين

شود. پس بايد در مقام عتاب نفس برآيد. امام  به خيانت و تقصير مي
اي که  حال بنده فرمايد: "خوشا به در باب تزکيه نفس مي (ع)جعفر صادق

با هواي نفس خود جهاد کند و هرکه لشکر هواي نفس خود را بشکند، 
اش غالب  او بر نفس اماره يابد و هركه عقل به رضاي پروردگار ظفر مي

  ].۷كند، پس به تحقيق به فوز عظيم فاز گشته است [

سطح دينداري ] ۱۰[ آذربايجاني] و ٩و همکاران [ فر خداياري
 کند گزارش می علويدانند.  دانشجويان را باالتر از سطح متوسط می

دهند و  آموزان رفتار ديني مطلوبي از خود نشان مي دانش ٩/٠كه 

آموزان رابطه  همچنين بين رفتار ديني و نوع مدرسه و جنسيت دانش
آموزان و پايه تحصيلي آنان  ديني دانش رولي بين رفتا ؛وجود دارد

  ].۱۱[ ي وجود نداردا رابطه

 ،شناختي متغيرهاي جمعيت از نظر کند که همچنين گزارش می کشاورز
نگرش  برای مثال،. ردوجود دا تفاوت بين نگرش ديني دانشجويان

ديني دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشکده ادبيات و علوم انساني 

نگرش ديني دانشجويان متاهل از و تر  از دانشجويان مهندسي قوي

نگرش  ،مقطع تحصيلي ب افزايشتر است.  دانشجويان مجرد قوي
رابطه مثبتي بين وی  .کند به پايين ميل مي ني دانشجويان رودي

پذيري مذهبي و ميزان استفاده مذهبي از وسايل  متغيرهاي جامعه

دهد ضمن آنکه بين ميزان  ارتباطي با نگرش ديني نشان مي

دهد. بين شغل و  ماديگرايي و نگرش ديني رابطه منفي نشان مي
وجود ندارد اما بين  ای طهتحصيالت پدر و مادر و نگرش ديني راب

  ].۱۲[ هزينه و درآمد و نگرش ديني رابطه وجود دارد

 دانشجويان هاي بر نگرش دينداري كه و همکاران معتقدند برازلتون
 مفاهيم به نسبت آنان باورهاي بر و حرفه يك عنوان به علم، به نسبت

 قابل عامل دينداري دارد. همچنين بسزايي  تاثير علمي شواهد و

  ].۱۳علوم است [ آموزش ريزي برنامه در اي حظهمال
 سطح دهند كه می نشان طولي ای مطالعه همکاران طي و هانسبرگر
 بيشترين و است متوسط و متعادل حد در جوانان در ها شك ميانگين

 كتاب مصونيت افراد، ساختن بهتر در مذهب براساس ناتواني ها شك

است  مذهبي هاي قبول آموزش براي فشار و لغزش و خطا از مقدس
]۱۴.[  

 اظهار اياالت متحده نوجوانان بيشتر ،فاريسو  اسميتدر پژوهش 

كند.  مي بازي آنان زندگي در مهمي نقش اعتقادات ديني كه كنند می
 %٤٠ و مهم % تاحدودي٣٠ مهم، بسيار را ديني اعتقادات آنان %٣٠

روزانه،  صورت به % نوجوانان اياالت متحده٤٠ دانند. اهميت می كم

 و نيايش دعا به بيشتر اي ماهيانه صورت % به٩ هفتگي، صورت به %٢٢

 بخشي پردازند. نمي نيايش و دعا به اصالً %٢٢كه  درحالي پردازند؛ مي
 به نسبت و حتي اند بيگانه مذهب به نسبت اياالت متحده نوجوانان از

 اكثريت و بزرگ بخش كه درحالي دهند، مي نشان خشونت مذهب

 مذهب به نسبت مثبتي نگرش داراي %)٦٩( اياالت متحدهنوجوانان 
 دارد؛ جامعه در بسزايي تاثير و نقش كليسا كه هستند و معتقدند

% ١٠جامعه را بسيار کم و  بر كليسا تاثير نوجوانان %٢١ كه درحالي
  ].۱۵دانند [ بدون تاثير می

منظور سنجش ميزان  هدف از انجام اين مطالعه ساخت ابزاري ديني به
اي و بررسي ميزان  خودارزيابي اسالمی براساس مدل چهارمرحله

اي در دانشجويان  خودارزيابي اسالمي براساس مدل چهارمرحله

  دانشگاه اصفهان بود.

  
  ها روش

 -اين مطالعه که از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، توصيفي
شناسي،  هاي الهيات، روان دانشجويان رشتهكليه پيمايشي است در 

شناسي  شناسي و زمين مهندسي کامپيوتر، مهندسي مکانيک، زيست
مشغول به تحصيل  ۱۳۸۹-۹۰دانشگاه اصفهان که در سال تحصيلي 

عنوان نمونه به  نفر به ۳۰۰بودند، انجام شد. از ميان جامعه آماری، 

هايي  انتخاب شدند. سعي بر آن بود تا رشتهگيري هدفمند  روش نمونه

شناسي انتخاب شوند  شناسي و زمين شناسي، زيست مانند الهيات، روان

هاي  کنند و در مقابل رشته که ماهيتاً، فرد را بيشتر با ياد خدا مواجه مي
  فني نيز انتخاب شوند و نتايج آنها با هم مقايسه شد. 

ساخته خودارزيابي اسالمي در  محققنامه  گيري شامل پرسش ابزار اندازه
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   ۱۳۹۱ تابستان، ۲، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

 ۴اي ليکرت شامل  درجه پاسخ برحسب طيف پنج گويه بسته ۲۰قالب 

  ). ۱مولفه (مشارطه، محاسبه، مراقبه و معاتبه) بود (جدول 
مورد تاييد  ، صوري و سازهروايي محتواييطريق روايي ابزار از 

 ۲۳ نامه در قالب متخصصان و كارشناسان قرار گرفت. ابتدا پرسش

سئوال طراحي شده بود که پس از اجراي مطالعه مقدماتي و تعيين 
سئوال تقليل داده شد. همچنين نتايج تحليل  ۲۰روايي و پايايي به 

مولفه آن را تاييد کرد که در آن  ۴نامه خودارزيابي،  عاملي پرسش

 KMOها استخراج شده بود. طبق آزمون  % واريانس سئوال۶۴/۰
م نمونه کافي بود و عوامل مورد نظر در جامعه ) و بارتلت، حج۶/۰(

از ضريب آلفاي  ،نامه پرسشهاي  مولفهبراي تعيين پايايي وجود داشت. 

% ۹۴/۰نامه خودارزيابي  شد. ضريب پايايي پرسشكرانباخ استفاده 
   دار بود. % معنی۱برآورد شد که در سطح آلفاي 

  
 نامه خودارزيابي اسالمی پرسش) ۱جدول 

  ها گويه
کامالً 

  موافقم
  موافقم

نظري 

  ندارم
  مخالفم

کامالً 

  مخالفم

  مشارطه

            .کنم اول هر روز زماني را براي شرط با خود معين مي -۱

            معتقد به شرط و شروط گذاشتن و عهد و پيمان بستن با خود هستم.-٢

            شود را انجام ندهم. کنم آنچه موجب ناخشنودي پروردگار مي با خود عهد مي -٣

            کنم آنچه را انجام دهم که رضايت پروردگار را در پي داشته باشد. باخود عهد مي -٤

            روز را قبل از انجام آنها درنظر بگيرم. کنم عاقبت کارهايم در طول شبانه باخود عهد مي -٥

  محاسبه

            در تمامي لحظات متوجه اعمال خود هستم تا خطايي از من سر نزند. -٦

            دانم. در هر حالي خداوند را مراقب بر اعمال خود مي -٧

            گذارم. گاه نفس را به حال خود وا نمي هيچ-٨

            ها بيناست. به نظر من خداوند بر ضمير، اعمال و افعال انسان -٩

            کنم. گناه را به سبب ترس از خداوند ترک مي -١٠

  مراقبه

            به انجام حسابرسي اعمال معتقد هستم. -١١

            دهم. اختصاص مي روز آخر هر روز زماني را براي حسابرسي اعمال خود در شبانه -١٢

            معتقد به حسابرسي روز قيامت پيرامون چگونگي گذر عمر هستم.-١٣

            به خود حسابرسي قبل از حسابرسي ديگران اعتقاد دارم. -١٤

            به حسابرسي جزء به جزء روز قيامت اعتقاد دارم. -١٥

  معاتبه

            کنم. گيري نمي پس از محاسبه نفس اگر آن را خيانتکار يافتم، سهل -١٦

            کنم. پس از محاسبه نفس اگر آن را خيانتکار يافتم، سرزنش مي -١٧

            دهد. گيري در قبال نفس به آن جرات مي عقيده دارم سهل -١٨

            گرداند. اعتقاد دارم عدم عتاب به نفس آن، را معتاد به خيانت و تقصير مي-١٩

            عقيده دارم جهاد با نفس، رضاي پروردگار را در پي دارد. -٢٠

  

يب همبستگي، ها در سطح آمار استنباطي (ضر تجزيه و تحليل داده

اي و غيره) با استفاده از  نمونه تک Tتحليل واريانس چندگانه، آزمون 
  صورت گرفت. SPSS 11افزار آماري  نرم

  

  نتايج

هاي  ای، ميانگين همه مولفه نمونه تکTبراساس نتايج آزمون 

). باالترين df=۲۹۹؛ p=۰۰۰۱/۰خودارزيابي باالتر از حد متوسط بود (

)، سپس t=۱۰۳؛ ۴/۱۹±۷۵/۲( لفه مشارطهميانگين مربوط به مو
؛ ۸۷/۱۸±۶۳/۲)، بعد از آن محاسبه (t=۹۶؛ ۹۵/۱۸±۸۸/۲مراقبه (

۱۰۴=t) ؛ ۳/۱۷±۳۸/۳) و کمترين ميانگين مربوط به مولفه معاتبه

۸/۳۸=t.بود ( 

دار وجود  هاي خودارزيابي رابطه مثبت و معنی هر يک از مولفهبين 

داشت. بيشترين ميزان ارتباط بين مولفه محاسبه و معاتبه با ضريب 

٠٠٠١/٠( ٤١/٠=p ١٨/٠) و کمترين ارتباط بين مشارطه و معاتبه با 
)٠٤٥/٠=p ٢) بود (جدول.(    
  

  رزيابيهاي خودا ضريب همبستگي بين هر يک از مولفه) ٢جدول 

 متغير مراقبه مشارطه محاسبه معاتبه

   - r 
 مراقبه

   - p  

  - ٣٢/٠ r 
 مشارطه

  - ٠٠٠١/٠ p  

 - ٢١/٠ ٣٤/٠ r 
 محاسبه

 - ٠٤/٠ ٠٢/٠ p 

- ٢٢/٠ ١٨/٠ ٤١/٠ r 
 معاتبه

- ٠٤/٠ ٠٤٥/٠ ٠٠٠١/٠ p 
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هاي  ضرايب رگرسيون رابطه بين خودارزيابي و هر کدام از ويژگي) ٣جدول 

 شناختی جمعيت

سطح 

  داري معني
t β 

خطاي 

  استاندارد
B مدل  

 مقدار ثابت ٨/٧٧ ٣  ٩/٢٥ ٠٠٠١/٠

 جنسيت ٤٥/٠ ١ ٠٢/٠ ٤٤/٠ ٦٦/٠

 مقطع تحصيلي ٧٥/٠ ٧٤/٠ ٠٦/٠ ٢/١ ٣١/٠

 رشته تحصيلي ٢٤/٠ ٣/٠ ٠٥/٠ ٨/٠ ٤٢/٠

 تحصيالت پدر ٢٣/٠ ٣٤/٠ ٠٤/٠ ٦٨/٠ ٥/٠

  شغل پدر ٤٨/٠ ٥/٠ ٠٦/٠ ٩٨/٠ ٣٣/٠

  

 شناختی هاي جمعيت تحليل توصيفي هر يک از ويژگي) ٤جدول 

انحراف 

 استاندارد
 ميانگين

فراوانی 

 مطلق
 متغير

 مرد 126 ٨٢/٧٣ ٩/٠
 جنسيت

 زن 174 ٥/٧٤ ٨٤/٠

 کارشناسي 165 ١٧/٧٥ ٨/٠
مقطع 

 تحصيلي
 ارشد کارشناسي 117 ٧/٧٤ ٩/٠

 دکتري 18 ٦/٧٢ /٥٣

 الهيات 51 ٦/٧٦ ٣٧/١

رشته 

 تحصيلي

 شناسي روان 66 ٩/٧٥ ١

 شناسي زمين 36 ٦٥/٧٤ ٤٤/١

 شناسي زيست 60 ١٨/٧٤ ٥٣/١

 مهندسي کامپيوتر 51 ٥/٧٣ ٤/١

 مهندسي مکانيک 36 ١٦/٧٣ ٤/١

 ابتدايي 69 ٩/٧٤ ٢

تحصيالت 

 پدر

 متوسطه 66 ٦٨/٧٣ ٤٧/١

 ديپلم 42 ٣٨/٧٥ ٣٥/١

 کارشناسي 99 ٤٣/٧٥ ٣٥/١

 ارشد و باالتر کارشناسي 21 ١٨/٧٣ ٢٤/١

 حوزوي 3 ٣٨/٧٢ ٦٨/١

 کارمند 114 ٧٤ ٣/١

  شغل پدر
 شغل آزاد 129 ٦٨/٧٤ ٩٦/٠

 فرهنگي 24 ٣/٧٥ ٧٣/١

 کارگر 33 ٧/٧٢ ٣١/١

  

تحليل واريانس چندگانه برای مقايسه ميانگين نظرات افراد برحسب ) ٥جدول 

  شناختی هاي جمعيت ويژگي

سطح 

  داري معني
F 

ميانگين 

 مجذورات

درجه 

 آزادي
 منبع مجذور کل

 مقدار ثابت ٢٨/٨٤٣٣٣٤ ١ ٢٨/٨٤٣٣٣٤ ١٥/١ ١

 جنسيت ٦/٣٠ ١ ٦/٣٠ ٤٢/٠ ٥٢/٠

 مقطع تحصيلي ٤/١٧٦ ٢ ٧/٨٣ ١٤/٢ ٠٢/٠

 رشته تحصيلي ٤٦/٦٤٤ ٥ ٩/١٣٢ ٢٢/٢ ٠١٧/٠

 تحصيالت پدر ٤٢/٢٥١ ٥ ٢٨/٥٠ ٧/٠ ٦٣/٠

 شغل پدر ٤٣/١٨١ ٣ ٤٨/٦٠ ٨٣/٠ ٢٢٨/٠

 خطا ٠٩/٢٠٧١٥ ٢٨٣ ٢/٧٣ - -

 مقدار کل ١٦٨٨١٣٦ ٣٠٠ - - -

دار  طه معنیشناختی راب هاي جمعيت کدام از ويژگي خودارزيابي با هيچ

  ).٣نداشت (جدول 
 ميانگين خودارزيابي اسالمي در زنان بيشتر از مردان، در مقطع
کارشناسي بيشتر از مقاطع تحصيالت تکميلي و در دانشجويان 

  ).٤ها بود (جدول  شناسي بيشتر از ساير رشته هاي الهيات و روان رشته
 ي و مقاطعنظرات افراد در مورد خودارزيابي برحسب رشته تحصيلبين 

وجود داشت، اما اين تفاوت برحسب  دار تحصيلي تفاوت مثبت و معنی

 ).٥دار نبود (جدول  جنسيت، تحصيالت پدر و شغل پدر، معنی

  

  بحث 

هاي خودارزيابي باالتر از  نشان داد ميانگين هر يک از مولفه T آزمون

هاي  حد متوسط است. به عبارتي دانشجويان در هر يک از مولفه
خودارزيابي داراي وضعيت نسبتاً خوبي هستند. باالترين ميانگين 

و کمترين ميانگين مربوط  ۴/۱۹با ميانگين  مربوط به مولفه مشارطه

دهد مولفه  است. اين نشان مي ۳/۱۷با ميانگين  به مولفه معاتبه
مولفه ديگر قرار دارد.  ۳تري نسبت به  مشارطه در وضعيت مطلوب

هاي  هاي فرضيه اصلي پژوهش حاضر با يافته پژوهش يافته

همسويي و  فاريسو  اسميتو  آذربايجانيو همکاران؛  فر خداياري
در تحقيقات خود به اين نتيجه  آذربايجانيو  فر خداياريمطابقت دارد. 

رسيدند که سطح دينداري دانشجويان باالتر از سطح متوسط بوده 
 اياالت متحده نوجوانان اكثر نشان دادند که فاريسو  اسميت است.

 بازي آنان زندگي در مهمي نقش اعتقادات ديني كه بودند كرده اظهار
  .]۱۰، ۹[ كند مي

هاي خودارزيابي رابطه مثبت و  فههر يک از مولنشان داد بين  ۲جدول 

محاسبه و معاتبه  دار وجود دارد. بيشترين ميزان ارتباط بين مولفه معنی
 است. ١٨/٠و کمترين ارتباط بين مشارطه و معاتبه با  ٤١/٠با ضريب 

دهد دانشجويان در بعد مشارطه به نسبت هرروز، زماني  اين نشان مي

کنند آنچه  با خود عهد مي کنند و را براي خودشان شرط تعيين مي
شود را انجام ندهند و کاري را انجام  موجب ناخشنودي پروردگار مي

دهند که رضايت پروردگار را در پي داشته باشد. عاقبت کارهاي خود را 

گيرند و معتقد به شرط  روز قبل از انجام آنها در نظر مي در طول شبانه
هستند. در بعد مراقبه با و شروط گذاشتن و عهد و پيمان بستن با خود 

روز قبل از  کنند عاقبت کارهاي خود را در طول شبانه خود عهد مي

انجام آنها در نظر بگيرند، در تمامي لحظات متوجه اعمال خود هستند 

تا خطايي از آنان سر نزند، در هر حالي خداوند را مراقب اعمال خود 
ارند و معتقدند خداوند گذ گاه نفس را به حال خود وا نمي دانند، هيچ مي

سبب ترس از  ها بيناست و گناه را به بر ضمير، اعمال و افعال انسان
کنند. در بعد محاسبه به انجام حسابرسي اعمال  خداوند ترک مي

روز  معتقدند؛ آخر هرروز زماني را براي حسابرسي اعمال خود در شبانه

ن چگونگي دهند، معتقد به حسابرسي روز قيامت پيرامو اختصاص مي

گذر عمر هستند، به خود حسابرسي قبل از حسابرسي ديگران اعتقاد 

دارند و  به حسابرسي جزء به جزء روز قيامت اعتقاد دارند. در بعد 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ــ راضيه آقابابايي  ۱۲۴

   ۱۳۹۱ تابستان، ۲، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

گيري   معاتبه پس از محاسبه نفس اگر آن را خيانتکار يافتند، سهل

گيري در قبال  نمايند، عقيده دارند سهل کنند و آن را سرزنش مي نمي
دهد، اعتقاد دارند عدم عتاب به نفس آن را معتاد  فس به آن جرات مين

گرداند و باور دارند جهاد با نفس، رضاي  به خيانت و تقصير مي

  مرحله با هم ارتباط دارند. ۴نوعي اين  پروردگار را در پي دارد و به
براساس استنباط پژوهشگر، علت ارتباط قوي بين محاسبه و معاتبه و 

يف بين مشارطه و معاتبه اين است که اگر روندي براي ارتباط ضع

طورکه در مقاله نيز به آن  خودارزيابي اسالمي در نظر بگيريم، همان
صورت  اشاره شده است، مشارطه، محاسبه، مراقبه و معاتبه به

گيرد دو  اند. هنگامي که مشارطه صورت مي اي مشخص شده زنجيره

به برسد و اگر مراقبه انجام نشود حلقه ديگر بايد طي شود تا به معات

يابد. لذا چون  احتمال انجام مراحل ديگر به خودي خود کاهش مي
محاسبه و معاتبه دو حلقه کنار هم هستند، هنگامي که محاسبه انجام 

گيرد هدف از آن تلنگر خويشتن بوده و درصورت عدم رسيدن به  مي

 هدف، فرد خود را سرزنش و معاتبه خواهد نمود.

هاي  نشان داد بين خودارزيابي و هر کدام از ويژگي ٣ل جدو

توانند در مدل رگرسيوني  دار وجود ندارد و نمي دموگرافيک رابطه معنی

کننده زيادي در خودارزيابي  قرار گيرد. يعني اين عوامل نقش تعيين

 کشاورزو  علوياسالمي ندارند. نتايج تحقيق با نتيجه تحقيق 
آموزان و پايه  بين رفتار ديني دانشفت که دريا علويهمسويي دارد. 

و پايه تحصيلي از نظر  داري وجود ندارد تحصيلي آنان رابطه معني

به اين نتيجه  کشاورزکننده در خودارزيابي ندارد.  آماري نقش تعيين
رابطه  انها بين شغل و تحصيالت پدر و مادر و نگرش دينيرسيد که 

اما بين هزينه و درآمد و نگرش ديني رابطه  ،داري وجود ندارد معني
  ].١٢[ داري وجود دارد معني

دهد در خودارزيابي اسالمي، ميانگين خودارزيابي  نشان مي ٤جدول 
ن تمايل بيشتري به خوارزيابي زنان بيشتر از مردان بوده است و زنا

کارشناسي بيشتر از  خود دارند تا آقايان. اين خودارزيابي در مقطع

مقاطع تحصيالت تکميلي بوده است. به عبارت ديگر، هرچه 
روند نسبت به فرآيند خودارزيابي فاصله  دانشجويان به مقاطع باالتر مي

نسبت به ساير شناسي  هاي الهيات و روان گيرند. دانشجويان رشته مي

ها تمايل بيشتري به خودارزيابي اسالمي دارند که شايد در اين  رشته
زمينه بتوان گفت که نقش دروس، برنامه درسي و محتوي درسي 

انکارناپذير است. دانشجوياني که تحصيالت پدر آنها ديپلم و 

فرهنگي بودند به خودارزيابي گرايش  کارشناسي بوده و داراي شغل
دهد که خانواده و فرهنگ آن نقش  ند. اين نشان ميبيشتري داشت

هاي فرهنگي در مقايسه  مهمي در ديانت و مذهب فرد دارد و خانواده

 اند. آزمون با ساير اقشار جامعه، در اين زمينه نقش و تاثير زيادي داشته

نظرات افراد در نشان داد بين  ۵تحليل واريانس چندگانه در جدول 
تحصيلي تفاوت  ب رشته تحصيلي و مقاطعمورد خودارزيابي برحس

هاي تحصيلي متفاوت و  وجود دارد و افراد با رشته دار مثبت و معنی

مقاطع تحصيلي گوناگون، نگرش متفاوتي نسبت به خودارزيابي و دين 

دارند. اما اين تفاوت برحسب جنسيت، تحصيالت پدر و شغل پدر، 
بين نگرش  دار نيست. به عبارت ديگر، مثبت است ولي معنی

دانشجويان در مورد خودارزيابي برحسب جنسيت، تحصيالت پدر و 

شغل پدر تفاوت وجود دارد اما اين تفاوت از نظر آماري مهم نيست 
همسويي دارد  کشاورزيعني ناچيز است. نتايج تحقيق با نتيجه تحقيق 

نگرش ديني دانشجويان شاغل به تحصيل در  ]. وي دريافت١٢[

تر بوده  و علوم انساني از دانشجويان مهندسي قويدانشکده ادبيات 
ضمن آنکه نگرش ديني دانشجويان متاهل از دانشجويان مجرد 

تر بوده است. همچنين بررسي رابطه بين مقطع تحصيلي و  قوي

يابد،  قدر مقطع تحصيلي افزايش مي دهد هر نگرش ديني نشان مي

  .کند نگرش ديني دانشجويان روبه پايين ميل مي

  

  گيري يجهنت

مرحله خودارزيابی اسالمی در  ٤دانشجويان دانشگاه اصفهان از نظر 
تحصيلي بر ميزان  وضعيت نسبتاً خوبی قرار دارند. رشته و مقطع

خودارزيابی اسالمی در دانشجويان موثر است، اما جنسيت، تاثيری در 

  آن ندارد.
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