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Abstract 
 

Background and Purpose: Self-care in religious texts is a comprehensive 
and unique system, which is derived from the surveillance of God upon one’s 
actions and control of one's own actions. Since self-care in Islamic teachings 
has a fundamental role in self-esteem, this study aimed to evaluate the rate of 
Islamic spiritual self-control in the students of the University of Medical 
Sciences of Mazandaran, Iran with respect to self-conditioning (Musharatah) 
in the academic year 2014-2015. 

Materials and Methods: This descriptive study was conducted on 269 
students of Mazandaran University of Medical Sciences, using stratified 
random sampling method. For data collection, a validated questionnaire, 
which was rated on a 5-point Likert scale was employed. The data were 
analyzed using ANOVA, independent t-test, one sample t-test, and 
regression through SPSS software version 16. 

Results: The results of this study demonstrated that the mean of Islamic 
spiritual self-care in terms of self-conditioning (Musharatah) with the value 
of 37.31 was lower than the average (df=269; P=0.001). In this study, the 
students of the Faculty of Dental Medicine had the highest self-control 
scores; however, those of the Faculty of Public Health had the lowest self-
control scores. Furthermore, the Islamic spiritual self-care showed a 
significant correlation with the age and different faculties; however, no 
significant relationship was found between the parental literacy level and 
other demographic characteristics including gender. 

Conclusion: As the findings of the present study demonstrated, the 
Islamic spiritual self-care regarding self-conditioning (Musharatah) was 
lower than the average in the students of Mazandaran University of 
Medical Sciences. Regarding this, future studies are recommended to focus 
on introducing and explaining the benefits of the self-conditioning for 
students to enable them improving their self-esteem and self-care. 
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 چكيده

بوده و  ، نظامي جامع و منحصر به فردمراقبتيخود نظام منابع ديني در سابقه و هدف:
هاي است. از آنجا كه در آموزهنظارت فرد بر اعمال خود  و نظارت خداوند متعالبرگرفته از 

مراقبتي جايگاه وااليي در سالمت نفس دارد، اين مطالعه با هدف بررسي اسالمي، خود
ر د مشارطه مراقبتي اسالمي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مازندران با توجه به مؤلفهخود
  .دشانجام  1393-1394سال 

هاي نفر از دانشجويان دانشكده 269ه توصيفي، تعداد در اين مطالع ها:مواد و روش
بندي تصادفي انتخاب شدند. ارزيابي گيري طبقهوسيله نمونهبه مازندران يپزشك علوم دانشگاه

 ايدرجه دانشجويان، با كمك پرسشنامه استانداردشده صورت گرفت كه براساس طيف پنج

آوري، ثبت و با استفاده از از جمعليكرت تنظيم گرديد. اطالعات حاصل از بررسي، پس 
 و هيتجزاي و رگرسيون تك نمونه tمستقل،  tهاي آناليز واريانس، ، آزمونSPSS 16فزار انرم
  .شدند ليتحل

اسالمي با مؤلفه  -مراقبتي معنوينتايج مطالعه حاضر نشان داد كه ميانگين خود ها:يافته
ويان دانشگاه علوم پزشكي مازندران با رقم مشارطه (شرط و پيمان بستن با خدا) در دانشج

. در اين تحقيق )=001/0P و 269با درجه آزادي ( تر بود، از حد متوسط پايين31/37
دانشجويان دانشكده دندانپزشكي، بيشترين و دانشجويان دانشكده بهداشت، كمترين مقدار 

با سن و  اسالمي-ي معنويمراقبتخود مراقبتي را به خود اختصاص دادند. ارتباط بيننمره خود
هاي با تحصيالت پدر و مادر و بقيه ويژگي هاي مختلف، معنادار بود؛ وليدانشكده

  .داري نداشتمعني دموگرافيك از جمله جنس رابطه
ي اسالمي در خصوص مؤلفه -مراقبتي معنويبا توجه به اينكه ميانگين خود استنتاج:

انشگاه علوم پزشكي مازندران كمتر از حد متوسط مهم و تأثيرگذار مشارطه در دانشجويان د
بود؛ شايسته است مطالعات بعدي معطوف به معرفي و تبيين فوايد مشارطه براي دانشجويان 

  .گردد تا با بكارگيري آن در سالمت نفس و مراقبت بيشتر از خود، توانمند شوند
  

   كنترل دروني هايارمعي ،مشارطه، دانشجويان، مراقبتي اسالميخود هاي كليدي:واژه
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  همقدم
ترين شكل مراقبت از خـود  مراقبتي معنوي، مهمخود

رود و عملـي اسـت كـه شـخص، از باورهـا و      شمار مـي به
عنوان يك منبع كنترل اسـتفاده  عنوي خود بههاي مآموزه

نمايـد. محافظـت از   كرده و از سالمت خود محافظت مـي 
هـاي اسـالمي مسـتلزم برداشـتن     سالمت نفس در آمـوزه 

هـاي  يكـي از گـام  كه علماي بزرگ اخالق هايي است گام
شـرط   نام نهادند. مفهوم مشـارطه،  »مشارطه« اوليه آن را

هـايي  تـذكرات و يـادآوري   همراه بهكردن با نفس خويش 
و بهترين وقت آن را بعد  باشدميكه همه روز تكرار شود، 

از فراغت از نماز صبح و نورانيت به انوار اين عبادت بزرگ 
طـور كلـي، اسـالم بـراي برقـراري      به. )1( اندالهي دانسته

كنترل و نظارت در جامعه اسالمي، دو راهكار ارائه نمـوده  
، برقراري نظارت و كنتـرل عمـومي   است. يكي از راهكارها

باشد كـه نظـارت   از سوي حاكم اسالمي و افراد جامعه مي
شود؛ اما پـيش و بـيش از آن بـر لـزوم     بيروني خوانده مي

كنترل دروني و حسابرسـي آگاهانـه هـر فـرد نسـبت بـه       
ورزد كه در بيـان پيشـوايان   اعمال و كردار خود تأكيد مي

) 2شـود ( تعبير مي» نفسمحاسبه ال«عنوان دين از آن به
» مراقبتـي خـود « و در تعابير برخي نويسندگان، با عنوان 

) نام برده شده است. 5» (سيستم كنترل مؤثر«) و يا 3،4(
در دستورات اسالمي تأكيد شده، انسان بايد مراقب خـود  

كند؛ به اين معنا كه اگـر تصـميم گرفـت    باشد كه چه مي
يم را اجرا كنـد و اگـر   كار خوبي انجام دهد، زود اين تصم

تصميم گرفت كار بدي انجام دهـد، فـوري از آن برگـردد    
اگر آنچـه را در دل داريـد،   "). قرآن كريم با بيان اينكه 6(

آشكار سازيد يا پنهان، خداوند شما را بر طبق آن محاسبه 
ورزد كـه  )، بـر ايـن موضـوع نيـز تأكيـد مـي      7( "كندمي

و از مخالفت بـا   داندمي خدا ،بدانيد آنچه را در دل داريد"
). همچنين در روايـات از امامـان معصـوم    8( "او بپرهيزيد

تأكيــد فراوانــي شــده اســت. » محاســبه الــنفس«(ع) بــر 
چـون  "فرماينـد:  حضرت علي (ع) در پاسخ به سؤالي مـي 

رساند، به نفس خـود رجـوع   مؤمن روز خود را به شب مي
اي عمـرت  گويد: اي نفس، اين يكي از روزهـ كند و ميمي

گردد و خدا در مورد گاه برنميبود كه گذشت و ديگر هيچ

پرسد كه در چه راهي آن را مصـرف كـردي؟   آن از تو مي
)؛ بنـابراين  9( "در آن روز به چه كـاري مشـغول بـودي؟   

آدمي به منزله تاجر راه آخرت است كه سرمايه او عمـر و  
ل باشـد و او بايـد بـا تحصـي    نفس، ياور او در ايـن راه مـي  

اخالق حسنه و ترك صفات رذيله و گناه، بـه ايـن نجـات    
تواند راه تزكيـه و حركـت بـه    مراقبتي ميدست يابد. خود

). مشـارطه،  10سوي نعيم ابدي و سعادت سرمدي باشد (
روز، يك دفعه با عبارت از اين است كه انسان در هر شبانه

نفس خود شرط نموده و از آن عهـد و پيمـان گيـرد كـه     
معاصي نرفته و چيـزي كـه موجـب ناخشـنودي     پيرامون 

پروردگار است، از او صادر نشود. پس سـفارش بسـيار بـه    
خــود كنــد در خصــوص اينكــه، هــر رفتــاري كــه در آن  

خواهد انجام دهد، عاقبت آن را مالحظه كند. روز ميشبانه
مردي از حضرت رسول (ص) نصيحتي درخواسـت نمـود.   

گر من، تو را نصيحتي ا"حضرت تا سه مرتبه به او فرمود: 
كنم به جاي خواهي آورد؟ و هر دفعـه آن شـخص عـرض    
كرد بلي. پس حضرت فرمود كه هر وقت اراده كاري كني 
در عاقبت آن تأمل كن، اگر نيك باشد بكن و اگر عاقبـت  

  ). 11( "نيكي نداشته باشد آن را ترك كن
مراقبتـي  تاكنون مطالعات انـدكي در خصـوص خـود   

سـيده اسـت. آقـا بابـايي و همكـاران در      ديني به انجـام ر 
مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند كه دانشجويان دانشگاه 
ــابي اســالمي در   ــه خودارزي اصــفهان در هــر چهــار مرحل

نسـبت خـوبي قـرار داشـته و رشـته و مقطـع       وضعيت به
تحصيلي بر ميزان خودارزيابي دانشجويان مؤثر است؛ ولي 

  ).12جنسيت تأثيري بر آن ندارد (
نفـر از   94نتيجه تحقيق باقري و همكـاران بـر روي   

دانشجويان دختـر و پسـر نشـان داد كـه اعتمـاد معنـوي       
سزايي در كاهش ميزان اضطراب انسان به خداوند، تأثير به

عنوان يـك  و افسردگي و اختالل در روابط فردي دارد و به
عامل دروني و معنوي، راهكـار مـؤثري در جهـت تـأمين     

  ). 13باشد (انشجويان ميسالمت رواني د
زاده و مشرفي نيز بيانگر ايـن اسـت   هاي حسينيافته

هاي دانشجويان دختر و پسر در ارتباط بـا  كه بين ديدگاه
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رسـانند، ارتبـاط   عواملي كه به تربيـت دينـي آسـيب مـي    
داري وجود ندارد و جنسـيت در ايـن نگـرش بـدون     معني

  ).14تأثير است (
ــات  ــا Pargamentمطالع ــه  و همك ــان داد ك ران نش

هاي مقابله مذهبي كـه بـراي دسـتيابي بـه كنتـرل      روش
شوند، نتـايج و سـازگاري بيشـتري نسـبت بـه      مطرح مي

 .)15كنند (بيني ميهاي سنتي غيرمذهبي پيشمقابله
و  Tittle) و نيــز 16در تحقيــق نخعــي و همكــاران (

كننـده مهمـي در   بينيمراقبتي، پيش)، خود17همكاران (
هاي رفتار مجرمانه و كج رفتاري تشخيص داده همه شكل

شد و جنسيت و سن نيز، ارتباط معناداري با بزهكـاري و  
  كج رفتاري نداشتند.

نژاد، از رابطه معكوس و نيا و صالحهاي عليوردييافته
ــابي و رفتارهــاي انحرافــي   ــين ميــزان خودارزي معنــادار ب

ين، حكايت دارد و نشانگر اين اسـت كـه خودارزيـابي پـاي    
باشـد؛ چراكـه   علت مشاركت در رفتارهـاي انحرافـي مـي   

مطابق با تئوري عمـومي جـرم، افـراد داراي خودارزيـابي     
ــه    ــواگر و وسوس ــات اغ ــل لحظ ــايين، در مقاب ــده، پ كنن

  ). 18پذير هستند (آسيب
مراقبتي خود هاي اسالمي،با توجه به اينكه در آموزه

هـر فـرد   و نياز به كنترل درونـي و حسابرسـي آگاهانـه    
نسبت به اعمال و كردار خود، از اهميت زيادي برخوردار 

هـاي كارآمـد در   عنوان يكـي از روش تواند بهاست و مي
اصالح رفتاري دانشجويان و ارتقاء تحصيلي آنان تلقـي و  
مورد مطالعه واقع شود؛ بنابراين تحقيق حاضر بـا هـدف   

 مراقبتــي اســالمي و بــا نگــرش بــه مؤلفــهبررســي خــود
 سـال  دردر دانشـگاه علـوم پزشـكي مازنـدران      همشارط
  .صورت گرفت 1393- 1394 يليتحص

  
  ها مواد و روش

ــداد   ــيفي، تع ــه توص ــن مطالع ــر از  269در اي  900نف
هاي بهداشت، پيراپزشـكي، داروسـازي،   دانشجوي دانشكده

پزشكي و دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مازنـدران كـه   
به تحصيل بودنـد،  مشغول  1393- 1394 در سال تحصيلي

بنـدي تصـادفي انتخـاب شـدند.     گيري طبقهاز طريق نمونه

شرط ورود به مطالعه اين بود كه دانشجو تمايل به شركت 
بــراي ارزيــابي دانشــجويان، از  .در پــژوهش داشــته باشــد

سؤالي استانداردشده آقابابـايي و همكـاران    20پرسشنامه 
طريـق   ) و روايـي آن از 11استفاده شـد (  1391در سال 

روايي محتوايي، صوري و سازه، و نيز پايـايي آن بـا تأييـد    
متخصصــان و كارشناســان صــورت گرفــت. همچنــين در 

هاي پرسشنامه، اصالحات الزم صورت گرفت. قسمت گويه
پرسشنامه داراي دو بخش اصلي اطالعـات دموگرافيـك و   

گويـه در خصـوص مؤلفـه اصـلي      پنجبخش دوم در قالب 
براساس طيـف پـنج درجـه ليكـرت      باشد كهمي مشارطه

(كامالً مـوافقم، مـوافقم، نظـري نـدارم، مخـالفم و كـامالً       
 -1ترتيـب عبارتنـد از:   ها بـه گويه. مخالفم) تنظيم گرديد

 - 2هسـتم   خود با بستن پيمان و گذاشتن شرط به معتقد
 كنممي نيمع خود با بستن شرط يبرا را يزمان روز هر اول

 اسـت  خدا يناخشنود موجب نچهآ ،كنممي عهد خود با - 3
 كـه  دهم انجام را آنچه ،كنممي عهد خود با - 4 ندهم انجام

 عاقبـت  كـنم مـي  عهد خود با - 5 است خدا تيرضا موجب
 در هـا آن انجـام  از قبل ،روزشبانه مدت طول در را ميكارها
براي اطمينان از پاسـخگويي دانشـجويان، ابتـدا     .رميبگ نظر

نفــر از  30ت آزمايشـي، بــين  صــورپرسشـنامه مربوطــه بـه  
ــايي،    ــان اعط ــاي زم ــپس در انته ــع و س ــجويان توزي دانش

دهـي  آوري گرديـد و بـا مالحظـه پاسـخ    ها جمعپرسشنامه
دهي دانشجويان تمامي دانشجويان، اطمينان نسبي از پاسخ

هـاي پرسشـنامه، از   دست آمد. براي تعيين پايايي مؤلفـه به
كـه ضـريب پايـايي    ضريب آلفاي كرونباخ اسـتفاده گرديـد   

درصد) برآورد  1 درصد (آلفاي 94/0 پرسشنامه خودارزيابي
آوري، ثبت و بـا  اطالعات حاصل از بررسي پس از جمع .شد

 tهاي آناليز واريانس، آزمون و SPSS 16 فزارااستفاده از نرم
 ليـ تحل و هيـ تجزاي و رگرسيون، مورد تك نمونه t مستقل،

  .آماري قرار گرفت
  
 هايافته

دانشجوي  900نفر از  269در اين بررسي تعداد 
هاي بهداشت، پيراپزشكي، داروسازي، پزشكي و دانشكده

پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مازندران كه در سال دندان



  و همكاران نيامرتضي دارابي

  

  1395، بهار و تابستان 1شمــاره  ،4دين و سالمت، سال      16

  

مشغول به تحصيل بودند، از نظر  1393-1394 تحصيلي
). با 1مورد ارزيابي قرار گرفتند (جدول  مشارطه مؤلفه

ها، جامعه مورد ت هر يك از دانشكدهتوجه به تعداد جمعي
ترتيب در هر دانشكده عبارت بودند از: دانشكده آزمون به
نفر، دانشكده  101نفر، دانشكده پيراپزشكي  47بهداشت 
 نفر، 45نفر، دانشكده داروسازي  23مامايي - پرستاري

 20نفر و دانشكده دندانپزشكي  33دانشكده پزشكي 
  سال با  17- 21سني  نفر. بيشترين تعداد در گروه

  
مراقبتي اسالمي : ميانگين مؤلفه مشارطه در خود1جدول 

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مازندران به تفكيك 
  هاي مختلفدانشكده

  مشارطه  دانشكده
95/8±36/2  بهداشت  

47/9±18/2  پيراپزشكي  
71/10±30/2  داروسازي  
09/9±05/2  پزشكي  

21/10±61/2  پرستاري و مامايي  
1/11±35/2  دندانپزشكي  

=P  معناداريسطح   00/0  

  
  درصـد) و كمتـرين تعـداد در گـروه سـني      4/65نفر ( 176
  ).2درصد)، قرار داشتند ( جدول  6/2نفر ( 7سال با  34- 39
  

هاي سني از نظر گروهتوزيع فراواني و درصد : 2جدول 
اسالمي  مراقبتيتعداد و درصد آن در بررسي خود

  لوم پزشكي مازندراندانشجويان در دانشگاه ع
  درصد  تعداد  گروه سني

21 -17 176  4/65 
27 -22  67  25  
33 -28  19 7  
39 -34  7  6/2  

  100 269  جمع
  

نفـر مـرد    87درصد) و  7/67نفر زن ( 182از نظر جنسي 
دادند. همچنين درصد) جامعه آماري را تشكيل مي 3/32(

درصد) از دانشـجويان مـورد مطالعـه، در     6/63نفر ( 171
درصــد) در مقــاطع  5/36نفــر ( 98قطــع كارشناســي و م

كارشناسي ارشد و دكتري مشغول به تحصـيل بودنـد. بـا    
اي، ميانگين مؤلفه مشارطه در بين تك نمونه t استفاده از

) كمتـر از  =001/0Pو  269دانشجويان (با درجـه آزادي  

دست آمد و براساس آزمون آناليز واريانس، حد متوسط به
هـاي مختلـف   مشـارطه در بـين دانشـكده   ميانگين مؤلفه 

   .)>05/0P(دهد تفاوت معناداري را نشان مي
مراقبتي با ، بيانگر درصد ميانگين خود3جدول 

مؤلفه مشارطه در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي 
ها است. در ارزيابي مازندران بدون تفكيك دانشكده

 درصد)، 7/48نفر ( 131كارمندي با  شغل پدران،
  درصد) 5/1(نفر  4بيشترين ميزان و بدون كار با 

  
مراقبتي با مؤلفه مشارطه در درصد ميانگين خود :3 جدول

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مازندران بدون تفكيك 
  هادانشكده

دانشگاه علوم 
  پزشكي مازندران

نوع 
  مؤلفه

تعداد
درصد   ميانگين  سؤاالت

  ميانگين
انحراف 
  معيار

  35/2  31/37  82/9  5  مشارطه

  
كمترين ميـزان را نشـان داد؛ در حـالي كـه در مـادران      

 درصـد) بيشـترين   8/58نفـر (  158بـا   بدون كار بـودن 
درصـد) از كمتـرين    1/4نفـر (  11ميزان و كارگري بـا  

ــدول     ــود (ج ــوردار ب ــزان برخ ــي4مي ــاي ). از ويژگ ه
دمــوگرافيكي ذكرشــده، تنهــا ســن و دانشــكده رابطــه  

) و در بقيـه  >05/0Pي دارنـد ( مراقبتـ معناداري با خود
  ).5موارد رابطه معناداري مشاهده نشد (جدول 

  
توزيع فراواني و درصد شغل پدر و مادر در بررسي  :4جدول 
اسالمي دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي  مراقبتيخود

  مازندران
  وضعيت اشتغال

  مادر  پدر
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  26  70  7/48  131  كارمند
  1/4  11  3/6  17  گركار
  2/11  30  5/43  117  آزاد
  8/58  158  5/1  4  بيكار
  100  269  100  269  جمع

  
مراقبتـي  دهد كـه ميـانگين خـود   ، نشان مي6جدول 

دليل تفاوت اندك از لحـاظ  مردان باالتر از زنان بود؛ اما به
آماري تفاوت معناداري با يكديگر نداشتند. خودارزيابي بـا  

  داشت و هر چه سن باالتر بود نمـره  سن ارتباط معنادار
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  و خصوصيات دموگرافيكياسالمي دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي مازندران  مراقبتي: ضرايب رگرسيون رابطه بين خود5جدول 

  
 : فراواني و ميانگين خصوصيات دموگرافيكي جمعيت مورد بررسي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مازندران6جدول 

  
خودارزيابي فرد نيز باالتر بود. ميانگين نمره خودارزيابي 

اخـتالف داشـتند و    هاي متفاوت، با يكديگردر دانشكده
مراقبتــي و دانشــكده دندانپزشــكي بــاالترين نمــره خــود

مراقبتي را به خـود  دانشكده بهداشت كمترين نمره خود
بيشـتر   تحصـيالت پـدر و مـادر    اختصاص دادند. هر چه

طـوري كـه   مراقبتي دانشجويان بهتر بود؛ بهشد، خودمي
هـا در مقطـع تحصـيلي    دانشجوياني كه پـدر و مـادر آن  

هـا  مراقبتي آنكارشناسي ارشد و باالتر بودند، نمره خود
بيشتر بود؛ اما چون تفاوت موجود انـدك بـود، از لحـاظ    

  آماري معنادار نگرديد.
  

  بحث  
نشان داده شده است،  ،1همان گونه كه در جدول 

نپزشكي بيشترين مقدار نمره دانشجويان دانشكده دندا
مراقبتي و دانشجويان دانشكده بهداشت كمترين خود

نمره را به خود اختصاص دادند. با اين وجود، براساس 
، ميانگين مؤلفه مشارطه در 3هاي جدول داده
مراقبتي بين دانشجويان، كمتر از حد متوسط خود
دليل عدم و بيانگر اين است كه دانشجويان به باشدمي

مراقبتي اسالمي، در خصوص بكارگيري آشنايي با خود
نيا و آن رغبت كمتري دارند. در تحقيق عليوردي

درصد از دانشجويان مورد آزمون در  60نژاد، حدود صالح
مراقبتي خود را در حد متوسط و دانشگاه اروميه، خود

) و در 18زارش كردند (درصد در حد زياد گ 2/30
) در دانشگاه مشهد، 12مطالعه آقابابايي و همكاران (

هاي خودارزيابي در دانشجويان از حد متوسط همه مؤلفه

 t P  استانداردشده β  خطاي استاندارد Β  مدل

 001/0 17/10   86/2 23/31  مقدار ثابت
 287/0 -06/1 -065/0 70/1 -46/1  جنسيت

  03/0 -18/2  -14/0  07/0  15/0  سن
  04/0  7/1  13/0  43/0  7/0  دانشكده

 841/0 20/0 015/0 487/0 096/0  تحصيالت پدر 
 843/0 94/0  077/0 540/0 508/0  تحصيالت مادر

  انحراف معيار  ميانگين  فراواني  متغير  

  6/8  44/37  87  مرد  جنسيت
  05/8  69/35  182  زن

  دانشكده

  23/6  08/32  47  بهداشت
  76/7  22/35  101  پيراپزشكي

  97/9  39/37  23  پرستاري و مامايي
  42/9  20/40  45  داروسازي
  43/6  69/36  33  پزشكي

  5/7  45/40  20  دندانپزشكي

  تحصيالت پدر 

  66/7  42/34  57  ابتدايي
  51/9  16/36  24  متوسطه
  39/8  34/36  86  ديپلم

  05/8  08/37  61  كارشناسي
  34/8  48/37  41  كارشناسي ارشد و باالتر

  تحصيالت مادر

  5/7  1/34  76  ابتدايي
  04/10  6/36  25  متوسطه
  3/8  62/36  98  ديپلم

  3/7  9/37  53  كارشناسي
  5/9  17/38  17  ركارشناسي ارشد و باالت
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باالتر بود كه نتيجه هر دو مطالعه با تحقيق حاضر 
خواني نداشت. در مطالعه آقابابايي، باالترين ميانگين هم

گين مربوط به مربوط به مؤلفه مشارطه و كمترين ميان
مؤلفه معاتبه بود؛ اما نكته قابل توجه اين است كه در هر 
دو مطالعه، معاتبه كمترين ميانگين را به خود اختصاص 
داد. بر اين اساس، دانشجويان در مراقبت از اعمال خود، 
ناظر دانستن خداوند بر رفتار و كردار و ترس از انجام 

كه اين امر  گناه، بيشترين موافقت را ابراز داشتند
تواند نشانگر باورمندي مستحكم به خدا و اعتقاد به مي

اين اصل كه انسان در هر حال زير نظارت خدا قرار دارد، 
باشد؛ ولي در مؤلفه معاتبه كه مربوط به توبيخ و 
سرزنش نفس و عادت كردن نفس به خيانتكاري در 

گيري است، دانشجويان با وجود باور به برابر سهل
عمل، از توبيخ و مؤاخذه و تنبيه نفس  نادرستي

كنند و اين امر ممكن است به زايل شدن خودداري مي
اثرات مثبت مشارطه، مراقبه و محاسبه منتهي شود. 

هاي پژوهش حاضر با مطالعه خداياري فرد و يافته
آذربايجاني نيز مطابقت نداشت. خداياري فرد و 

سيدند كه آذربايجاني در مطالعه خود به اين نتيجه ر
سطح خودارزيابي دانشجويان باالتر از حد متوسط قرار 

  ). 19،20دارد (
طور كلي هاي اين تحقيق نشان داد كه بهيافته

دانشجويان با شرط بستن با خود (مشارطه) موافق هستند. 
 1دانشجويان مورد آزمون با پاسخ مثبت دادن به سؤال 

معتقد به شرط گذاشتن و «ه مؤلفه مشارطه، مبني بر اينك
، موافق پيمان بستن با خود »پيمان بستن با خود هستم

عنوان دومين تعداد به 4بوده و پس از آن در پاسخ به سؤال 
كنند، آنچه را انجام دهند كه فراواني، با خود عهد مي

موجب رضايت خدا است. كمترين تعداد موافقت نيز مربوط 
ني را براي شرط بستن با خود اول هر روز زما(« 2به سؤال 
باشد. در مطالعه آقابابايي و همكاران، مي») كنممعين مي

بيشترين همبستگي بين مؤلفه محاسبه و معاتبه و كمترين 
دست آمد. اين همبستگي بين مؤلفه مشارطه و معاتبه به

دهد كه هر چه دانشجويان در حسابرسي يافته نشان مي
ص زماني براي حسابرسي، كردن از خود، از قبيل اختصا

اعتقاد به حسابرسي روز قيامت، باور به حسابرسي خود قبل 
تر باشند، بيشتر به معاتبه؛ يعني از حسابرسي ديگران، راسخ

آورند و هر چه اين سرزنش و توبيخ نفس خيانتكار روي مي
ها در دانشجويان ضعيف باشد، با سرزنش نكردن حسابرسي

نفس، به آن ميدان داده و به  و مقاومت نكردن در برابر
  كنند.عبارت ديگر، نفس را معتاد به خيانت مي

نشان  5از طرف ديگر مدل رگرسيوني در جدول 
هاي با سن و دانشكده مراقبتي اسالميخود دهد كه بينمي

تحصيالت پدر  با مختلف، ارتباط معناداري وجود دارد؛ ولي
جنس  هاي دموگرافيك مانندو مادر و بقيه ويژگي

ندارد. وجود رابطه معنادار بين  دار وجودمعنا يرابطه
دهد كه مؤلفه مشارطه، نشان مي 5گروه سني با سؤال 

 طول در را كارهايم عاقبت كنممي عهد خود با« يگزينه
 در» بگيرم نظر در هاآن انجام از قبل روزشبانه مدت
 تياهم يدارا ،مطالعه مورد يآمار جامعه مختلف نيسن
اند. نبود رابطه نشان داده توجه آن به انيدانشجو و تاس

دهنده هاي جنسي زن و مرد نشاندار در بين گروهمعني
اين است كه جنسيت دانشجويان در مؤلفه مشارطه بدون 

و  3هاي دار بودن رابطه سؤالتأثير است. همچنين معني
متغير مشارطه با تحصيل، حاكي از اهميت تأثير سطح  4

لدين در شرط بستن دانشجو با خود، انجام ندادن سواد وا
رفتاري كه موجب ناخشنودي خداوند و انجام عملي كه 

  موجب رضايت او است.
نژاد نيز، تفاوت نيا و صالحدر مطالعه عليوردي

اساسي و معناداري ميان دو گروه جنسي دختر و پسر 
داري دختران اندكي گزارش نشد، هر چند خويشتن

). با اين حال، در 18ران مشاهده گشت (باالتر از پس
مطالعه آقابابايي و همكاران ميانگين نمره خودارزيابي 
زنان بيشتر از مردان بود و زنان تمايل بيشتري نسبت به 
آقايان به خودارزيابي داشتند كه با مطالعه حاضر 

 ديني رفتار بين كه دريافت خواني نداشت. علويهم
 داريمعني رابطه آنان، پايه تحصيلي و آموزاندانش
 نقش نظر آماري از تحصيلي پايه و ندارد وجود
دهد كه از خود نشان نمي خودارزيابي در كنندهتعيين

 ).21با نتايج برآمده از اين تحقيق همسويي نداشت (
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 بين كه نتيجه رسيد اين به كشاورز در مطالعه خود
 رابطه هاآن ديني نگرش و مادر و پدر تحصيالت و شغل
 نگرش و درآمد و هزينه بين اما ندارد؛ وجود داريمعني
داري وجود دارد كه با نتيجه مطالعه رابطه معني ديني

). همچنين در مطالعه 22باشد (حاضر همسو مي
 براساس در مورد خودارزيابي افراد نظرات آقابابايي بين

 دار وجودمعني و تفاوت مثبت تحصيلي مقاطع و رشته
 گوناگون، تحصيلي ها و مقاطعرشته اب افراد داشت و
ديني داشتند كه  مراقبتيبه خود نسبت متفاوتي نگرش

  .)6با مطالعه حاضر همسو است (جدول 
  
  گيرينتيجه

مراقبتي اسالمي در با توجه به اينكه ميانگين خود
خصوص مؤلفه مهم و تأثيرگذار مشارطه در دانشجويان 

ز حد متوسط بود، دانشگاه علوم پزشكي مازندران كمتر ا
شايسته است مطالعات بعدي عالوه بر تحقيق در ساير 

مراقبتي اسالمي، معطوف به بررسي هاي خودمؤلفه
مراقبتي اسالمي در راهكارهاي معرفي و تبيين فوايد خود

بين دانشجويان با ذكر مصاديق علمي و عملي آن گردد 
 تا دانشجويان با بكارگيري آن قادر باشند ضمن انجام

هاي نفس، در ارتقاء رويالعمل به موقع در برابر كجعكس
  سطح علمي خود نيز توانمند گردند.

  
  حمايت مالي

پژوهش حاضر با حمايت مالي دانشگاه علوم پزشكي 
  .مازندران صورت گرفته است

  
  مالحظات اخالقي

صورت شوندگان بهدر اين تحقيق، شركت پرسش
آوري نان بوده و جمعداوطلبانه و با محفوظ ماندن هويت آ

  كنندگان انجام شد.ها بدون نام و نام خانوادگي شركتداده
  

  تضاد منافع
  تضاد منافعي با مجله دين و سالمت وجود ندارد.

  
  تشكر و قدرداني

از مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي معاونت 
هاي دانشگاه علوم آموزشي دانشگاه و دانشجويان دانشكده

كه در انجام اين بررسي همكاري نمودند،  پزشكي مازندران
  .آيدعمل ميتشكر و قدراني به
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