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ABSTRACT
The purpose of this study was to 
predict suicidal ideation based on self-
awareness and self-esteem. The method 
of this research is descriptive correlation 
and regression analysis. The statistical 
population of this study included male and 
female students of one of the universities 
of Birjand in 13991397-.
The sample of this study was 375 people 
who were selected by available sampling 
method. Measurement tools were God-
awareness scales (Noor Alizadeh, 2011), 
suicidal ideation (Beck, 1961) and self-
esteem (Cooper Smith, 1957).
Findings showed that there is a significant 
negative relationship between self-
awareness and self-esteem and suicidal 
ideation. The findings also show that the 
rate of suicidal ideation, self-esteem and 

چکیده
هدف این پژوهش پیش بینی افکار خودکشی 
گاهی و حرمت خــود بود. روش  بر اســاس خداآ
ایــن پژوهــش توصیفــی از نــوع همبســتگی و 
تحلیــل رگرســیونی اســت. جامعــه آمــاری ایــن 
پژوهش شــامل دانشــجویان زن و مــرد یکی از 
در ســال 1398ـ1399  بیرجنــد  دانشــگاه های 
بــوده اســت. نمونــه ایــن پژوهش تعــداد 375 
نفر بودند که به روش نمونه گیری در دسترس 
انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، مقیاس های 
گاهی (نورعلیزاده، 1390)، افکارخودکشی  خداآ
(بــک، 1961) و حرمت خــود (کوپــر اســمیت، 
1957) بودنــد. یافته های پژوهش نشــان داد 
گاهی و حرمت خود و افکارخودکشــی  بین خداآ
رابطــه معنــی دار منفــی وجــود دارد. همچنین 
کــه میــزان افــکار  کــی از آن اســت  یافته هــا حا
گاهــی در میان  خودکشــی، حرمت خــود و خداآ
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مقدمه
افکار خودکشی یک عامل پیش گویی  کننده مهم برای اقدام به خودکشی است، لذا می توان 
که باعث اقدام به خودکشی می شوند را تأثیرگذار بر به وجود آمدن افکار خودکشی  عواملی 
اجتماعی،  عوامل  همچون  عواملی  دارای  خودکشی   .(1392 علیزاده،  و  (میرزایی  دانست 
فرهنگی، اقتصادی، و به ویژه عوامل و انگیزه های روانی و همچنین علل جسمی و منشأهای 
خودکشی  افکار  بر  تأثیرگذار  عوامل  دیگر  جمله  از   .(1387 (حسن زاده،  دارند  نیز  ژنتیکی 
و  متعلقات  از  جداشدن  خانواده،  از  دوری  بودن،  مجرد  خاص،  سنی  شرایط  می توان  را 
وابستگی های چندین ساله، رویارویی با مشکالت اقتصادی، اجبار در پدیدار کردن استقالل 
نسبی یا کامل، مشکالت درسی، زندگی با دوستان جدید و آینده کاری و زندگی نامعلوم و غیره 

نام برد (محمدی نیا و همکاران، 1391). 
بنا بر اطالعات موجود، خودکشی یکی از ده علت مهم مرگ و میر در جهان است. آمار باالی 
فعالیت های  تا  است  داشته  آن  بر  را  کشورهای مختلف جهان  به خودکشی،  اقدام کنندگان 
زیادی را در ارتباط با شناخت علل مؤثر بر اقدام به خودکشی متمرکز نمایند. این کشورها فراتر 

self-awareness is higher among women 
than men, and this figure was much higher 
among single people than married people. 
Based on the findings, it is predicted that 
by promoting self-awareness and self-
respect, it is possible to increase the 
mental health of individuals and prevent 
and counteract the formation of suicidal 
ideation. It is suggested that in future 
research, God-awareness package be 
applied to a group of people vulnerable to 
suicidal ideation and its effectiveness on 
reducing suicidal ideation be evaluated.
KEYWORDS: God-awareness, self-
esteem, suicide ideas, piety, depression

زنان بیشــتر از مردان اســت و این آمار در میان 
افــراد مجــرد بــه مراتــب بیشــتر از افــراد متأهل 
یافته هــا پیش بینــی  اســاس  بــر  اســت.  بــوده 
گاهی و حرمت خود  می شــود که با ارتقای خداآ
می تــوان بهداشــت روانی افــراد را افزایش داده 
پیشــگیری  افــکار خودکشــی  شــکل گیری  از  و 
در  می شــود  پیشــنهاد  کــرد.  مقابلــه  آن  بــا  و 
گاهی بر گروهی  پژوهش های آینده بسته خداآ
از افــراد آســیب پذیر بــه افــکار خودکشــی اجــرا 
شــود و اثربخشی آن بر کاهش افکار خودکشی 

ارزیابی شود.
افــکار  گاهــی، حرمت خــود،  کلیدواژه هــا: خداآ

خودکشی، دانشجویان.
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از تهیه آمار و مطالعات همه گیرشناختی، برای پیشگیری از خودکشی، اقدامات مؤثری انجام 
داده اند که دستاوردهای باارزشی داشته است(کاربردی، 1379).

مذاهب،  بین  در  خودکشی  نسبت  که  می دهد  نشان  تجربی  شواهد  و  قرائن 
خودکشی  نسبت  باالترین  آمریکا،  در  مذهبی  گروه های  اغلب  بین  در  است.  مختلف 
است.  شده  گزارش  مسلمانان  بین  در  نسبت،  پایین ترین  و  پروتستان ها،  بین  در 
خودکشی  خطر  کاهش  با  دین داری  باالی  درجه  که  است  این  مذاهب  مشترک  وجه 
معنوی وفاداری  که  کرد  پیشنهاد  بار  اولین  برای  دروکیم   1879 سال  در  است.   همراه 

 در بهزیستی هیجانی سهم دارد. 
در  می شود.  محسوب  تنش زا  شرایط  در  حمایتی  عامل  یک  عنوان  به  مذهب  ایران،  در 
گروه  و  بودند  کرده  را مسموم  که خود  کسانی  از  گروه  دو  بین  در شهر ساری  که  مطالعه  ای 
کنترل که به دالئل دیگری به بیمارستان مراجعه کرده بودند، مسئله خودکشی، خطر و عمل 
مذهبی بین دو گروه مقایسه شد و تفاوت معنی داری بین درجه قصد خودکشی و نمرات عمل 

مذهبی به دست آمد (ضرغامی و همکاران، 2008).
عوامل زیادی زمینه ساز اقدام به خودکشی و افکار مربوط به آن می باشند: از جمله عوامل 
آینده،  که بدبینی در مورد  از سبک پردازش شناختی است  با افکار خودکشی، عواملی  مرتبط 
حرمت خود پایین و خودکارآمدی پایین را می توان در این مقوله جای داد. این عوامل تأثیر خود 
را بر سالمت روان افراد گذاشته و باعث باال یا پایین رفتن آن می شوند (امیری و همکاران، 1395).
پژوهش ها نشان می دهد که افسردگی یکی از عوامل مهم ایجاد افکار خودکشی و در نتیجه 
اقدام به خودکشی است. بر اساس نظریه مسندمهارگری سالمت، حرمت خود بر ارتقای بهزیستی 
روان شناختی و کاهش نشانه های افسردگی اثر دارد. حرمت خود در کاهش نشانه های افسردگی نیز 
نقش دارد. کوپر اسمیت (1967) در پژوهش های خود به این نتیجه رسید که حرمت خود باال، فرد 
 را در مقابل انواع مشکالت و تنیدگی ها و از جمله افسردگی مقاوم خواهد ساخت. در پژوهش فرنهام
 و چنگ (2000) نشان داده شد، حرمت خود پایین به طور معناداری با سطح پایین شادکامی 
(آلوی پژوهش ها  برخی  یافته های  اساس  بر  است.  ارتباط  در  افسردگی  باالی  سطح   و 
 و دیگران، 2008؛ سومار و بومیستر، 2002)، افراد افسرده با داشتن بازخورد منفی نسبت به خود، 
نه تنها به رفع نیازهای اساسی روان شناختی شان تمایل ندارند، بلکه با حساسیت زیادتری نیز 

به حمایت اجتماعی می نگرند (مرادی و چراغی، 139۴).
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از دست  ارزیابی افکار خودکشی گرایانه، ممکن است با خطرات بسیاری چون  کوتاهی در 
و  بیماری ها، معلولیت ها  به دلیل  بلکه  گردد.  روبه رو  نیرو های مولد جامعه  از  دادن بخشی 
آسیب های جسمی و روحی و روانی _ اجتماعی ناشی از آن، بهداشت روانی اعضاء خانواده 
می گذارد  اجتماعی  زندگی  فضای  بر  سوئی  بسیار  تأثیرات  و  نموده  مخدوش  را  قربانیان 
که خود قدمی مهم در جهت  (میرزایی و علیزاده، 1392). لذا بررسی عوامل افکار خودکشی 
کنترل و از بین بردن آنها با برنامه ریزی در مورد بسته های آموزشی  کاهش این افکار و حتی 
افکار خودکشی  از  پیشگیری  و حتی  بردن  بین  از  در  تأثیرگذار  عوامل  زمینه  در  پژوهشی  و 

می باشد، کمک شایانی می کند. 
و  می  باشد  موفق  برای خودکشی  عوامل خطر  قوی ترین  از  یکی  عنوان  به  افکار خودکشی 
شناسایی گروه های در معرض خطر، نقش مهمی را در پیشگیری از خودکشی دارد (مدبر، ابراهیم، 
کاظمی، فالحی خشکناب، 1393). واسرمن،  جیانگ و راسموسن در تحقیق خود چنین عنوان 
می کنند که واژه افکار خودکشی، به افکار زودگذر نسبت به بی ارزش بودن زندگی و آرزوی مرگ تا 
طرح های عملی برای نابودی خود اشاره دارد (واسرمن، جیانگ و راسموسن، 1990). برخورداری 
کاهش افکار خودکشی ایفا می کند (رحیمی و  از سطح سالمت روانی و معنوی نقش مهمی در 
گاهی« به عنوان برترین شاخصه های دین داری و  اسداللهی، 1393). در این بین سازه »خداآ

معنویت که با سالمت روانی ارتباط دارد (نورعلیزاده میانجی، 139۴)، می تواند مطرح باشد.
آموزه های اسالمی برقراری ارتباط با خدا و ذکر و یاد او را عامل گشایش و تعالی روانی دانسته اند 
که آثار روان شناختی و سالمت بخشی بسیاری را به همراه دارد (گیالنی،1۴3۴). جیمز (1372) 
ارتباط و اتصال با قدرت الیزال الهی را آرام بخش و یونگ (شریفی نیا، 1388) اعتقاد به اینکه 
 »خداوند در همه جا حضور دارد« را در فرایند درمان، سالمت آفرین می دانند. در تحقیق گریلی
که با 1۴60 شرکت کننده درباره تجربه عرفانی تقرب و احساس معنوی حضور (امر   (1975) 
کرده بودند، از سالمت روانی  گزارش  که چنین تجربه هایی را  کسانی  گرفت،  متعالی) انجام 

مثبتی برخوردار بودند. 
کله  گاهی به صورت سرشتی جزو ساختار وجودی و روانی انسان باشد، و در رأس شا گر خداآ ا
روانی اش توحید یافتگی  این رأس به نظام  که در  قرار داشته باشد،  او  و سازمان شخصیتی 
در شخصیت  انسجام  نبود  با  بود  برابر خواهد  گاهی،  و خداناآ غفلت  می بخشد،  انسجام  و 
رو،  از همین  او.  رفتار ظاهری  در  کنشوری  نا و  ناسازگاری  نتیجه  انسان، در  روانی  و ساختار 
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گاهی را مهمترین عامل به هم ریختگی نظام روانی انسان می دانند، که  آموزه های اسالمی، ناآ
این وضعیت با ایجاد اختالل در مهم ترین سازه های روان شناختی؛ یعنی نظام شناختی، و به 

طبع آن در نظام های هیجانی و رفتاری رخ می دهد (نورعلیزاده میانجی، 1396).
گریلی در مورد آن  که  که تجربه عرفانی تقرب و احساس معنوی  گفت  شاید بتوان چنین 
گاهی« است که نورعلیزاده آن را به شناخت، توجه و احساس حضور  گفته است، همان »خداآ
گسستنی با  خدا، پیوستگی و تعلق به خدا و همچنین تعلق به خدا و تداوم  بخشی با ارتباط نا

او تعریف کرده است.
در کشورهای مسلمان، شریعت اسالم مطابق با منطق قرآن، خودکشی را فعلی حرام، ممنوع 
و به تبع آن مرتکب شونده آن را دارای مجازات و عقوبت اخروی دانسته است. در آیه 209 
است مهربان  بسیار  به شما  نکشید، همانا خداوند  را  »یکدیگر  مقرر شده  نساء چنین   سوره 
«. امام باقر؟ع؟ می فرمایند: »همانا ممکن است مؤمن به هر بالیی مبتال شود و به هر (نوع) 
مرگی بمیرد، اما هیچ گاه خود را نمی کشد«. همچنین ایشان در حدیث دیگری عاقبت فردی 
کرده است را جهنم دانسته اند. پایه های نظام حقوق اسالم بر مبنای  که اقدام به خودکشی 
و  مسائل  با  مواجهه  در  و  اجتماعی  زندگی  در  مؤمن  فرد  است.  استوار  اخالقی  و  عقیدتی 
پروردگار  مرحمت  و  الطاف  از  هیچ گاه  ایمان،  نیروی  و  کوشش  و  تالش  با  روزمره،  مشکالت 

ناامید نخواهد شد تا اقدام به خودکشی نماید (میرزایی و علیزاده،1392).

ااهی« سثار روای ششارسی »رداس
تازمای ایی و انسجام شخصیخ

به  است.  گاهی  روانی، خداآ نظام  آن، وحدِت  رأس  در  و  انسجام  یکپارچگی،  اساسی  عامل 
(آذربایجانی،  جیمز، »دین داری«  و   (139۴ (شولتز،  عرفانی«  یا  اوج  مزلو، »تجربه های  گفته 
1387) و آلپورت، »جهت گیری درونی مذهبی« (دهقانی، 1386)، بهترین عامل برای انسجام 

شخصیت و کسب هویت یکپارچه است، که مهمترین عامل سالمت روانی نیز می باشد.
نورعلیزاده میانجی (1396) به نقل از مالبرانش می گوید:

... حقیقت، روح انسان بوده و به ظاهر به تن پیوسته است. هنگامی که فرد، از این هسته 
توحید یافتگی،  سازمان یابی،  به  جوید،  تقرب  او  به  و  یابد  گاهی  آ خود،  شخصیت  مرکزی 
باید  البته  می یابد.  دست  است،  گاهی  خودآ مهم  کارکرد  که  »خود«،  یکپارچگی  و  انسجام 
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که این هسته مرکزی شخصیت خود، جدا از خدا نیست و جلوه ای از انوار الهی است.  گفت 
را  ابعاد وجودی خود  که همه  گاهی می رسند  از خودآ گاه، به این سطح  افراد خداآ این گونه 
از شناخت ها،  اعم  را  روان شناختی شان  ابعاد  گسترده جست وجو می کنند و همه  به صورت 
هیجآن ها و رفتارها و در نتیجه گرایش ها، احساس ها و کارکردها را مطابق با محوریت »خوِد« 
گاهِی  جهت یافته در مسیر توحید، شکل و گسترش می دهند و فعال می سازند. اثربخشی خودآ
گاهانه در تحول، سازمان یابی و یکپارچگی »خود«، به عنوان هسته مرکزی شخصیت،  خداآ

گاهی است. گاهی بر خودآ از مهم ترین فرایندهای اثرگذاری خداآ

یهداشخ روانی
در آموزه های اسالمی، از برقراری ارتباط با خدا و ذکر و یاد او به عامل گشایش و تعالی روانی 
که ره آورد آن، آثار روان شناختی و سالمت بخشی فراوان دارد (شهید ثانی، 1۴00). از  یاد شده 
باعث اضطراب  گاهی)،  یاد خدا (خداناآ از  از منبع هستی بخش، و غفلت  قرآن، دوری  نظر 
من  یاد  از  »هرکس  ؛ 

ً
ا

َ
َضنك  

ً
َمِعیَشتا ُه 

َ
ل َفِإّنَ  ِذكِری  َعن  عَرَض 

َ
أ َمن  می شود:  زندگی  در  نارضایتی  و 

رویگردان شود، زندگی ]سخت و[ تنگی خواهد داشت«. در مقابل، این ایمان به خدا و ذکر 
الّلِه  ِبِذكِر  ا 

َ
ل
َ
أ ارمغان می آورد:  به  را  اطمینان خاطر  و  آرامش  و  آرام می کند  را  که دل ها  اوست 

گاه باشید که تنها با یاد خدا دل ها آرام می گیرد«. وُب؛ »آ
ُ
لُقل

َ
َتطَمِئّنُ ا

و یونگ  (قائنی، 1372).  آرام بخش می داند  را  الهی  الیزال  با قدرت  ارتباط  ویلیام جیمز، 
اعتقاد به حضور همه جایی خداوند را در فرایند درمان، سالمت آفرین می پندارد (شریفی نیا، 
1388). در پژوهش پولنر (1989) آشکار شد که تقرب به خدا با رضایت و خشنودی از زندگی 

هم بستگی دارد.
می بخشد؟  سالمتی  انسان  روان  و  شخصیت  به  گاهانه  خداآ گاهِی   خودآ چگونه  واقعًا 
یِخ  کوه  ُنه دهم  آدمی،  گاه  ناخودآ و ضمیر  باشد  یخی  کوه  یک  شبیه  انسان  گر شخصیت  ا
گاه و  گم گشتگی شخصیت در تیرگی روابط خودآ گر  مستور و مخفی در آب را تشکیل دهد، ا
انتقال موضوعات  گاهی،  گام خودآ گر اولین  ا گردد،  گاه و ناپیدایی خوِد واقعی تلقی  ناخودآ
گاهی  و مسائل درون ناهشیار یا نیمه هشیار با سطح هشیار باشد، آنگاه معنا و اهمیت خودآ
گرفتن  کردن، خبر  گاهی و ذکراهلل، به طور خاص؛ یعنی با خبر  معلوم و روشن می گردد. خداآ
که در ناهشیار آدمی  از آن چیزی  گاه،  ارادی و معتمدانه رواِن هشیار و خودآ کردن  و توجه 
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گاِه  وجود دارد. ذکر؛ یعنی اعتراف به حضور خدا. به محض اینکه خدای حاضر در ناخودآ
گاه ابهام ها از بین می رود،  گاِه (هشیار) ذهن به یاد آورده می شود، نا آدمی، اما غایب از سطح آ
انسان گم گشته خود را باز می یابد، از احساس پوچی و تهی بودن (خأل وجودی) می رهد، طعم 
معناداری هستی اش را می چشد و احساس تعالی به او دست می دهد. در مقابل، زمانی که از 
گاه می شود، »اضطراب وجودی« همه وجود او را فرا می گیرد. اضطراب وجودی  خدا غافل و ناآ
که به معنای احساس تنهایی، از خودبیگانگی، ناامیدی، بی معنایی و خأل وجودی است   _
را به خطر می اندازد  که سالمتی روانی  _ خود منشأ روان آزردگی و اضطراب روزمره ای است، 

(نورعلیزاده  میانجی، 1396).

تشظیم ر سار و رودمهارادی
می آید  پدید  انسان  در  نفسانی خاصی  کیفیات  و  توجهات، حاالت  گاهی،  دنبال خودآ به 
می یابد،  الهی  صفات  به  که  توجهاتی  و  مخصوص  کیفیات  و  حاالت  این  مقتضای  به  که 
در  می گیرد.  او شکل  در  نظم یافته  رفتارهایی  محیطی،  موقعیت های خاص  چهارچوب  در 
را در خود  گاهی خاص خود، فرایند خودنظم بخشی  گاه به سبک خودآ افراد خداآ حقیقت، 
رفتارهای  می کنند.  تنظیم  الهی  استانداردهای  و  معیارها  با  را  خود  رفتار  و  می سازند  فعال 
گون  گونا گاهی شان، و شکوفایی »خود« قدسی آنها، از مراتب  افراد با توجه به درجات خداآ

نظم یافتگی و تعالی برخوردار است (طبرسی، 1372).
مذاهب،  بین  در  خودکشی  نسبت  که  می دهد  نشان  تجربی  شواهد  و  قرائن 
خودکشی  نسبت  باالترین  آمریکا،  در  مذهبی  گروه های  اغلب  بین  در  است.  مختلف 
است.  شده  گزارش  مسلمانان  بین  در  نسبت،  پایین ترین  و  پروتستان ها،  بین  در 
خودکشی  خطر  کاهش  با  دین داری  باالی  درجه  که  است  این  مذاهب،  مشترک  وجه 
معنوی وفاداری  که  کرد  پیشنهاد  بار  اولین  برای  دروکیم   1879 سال  در  است.   همراه 
 در بهزیستی هیجانی سهم دارد (پسکو سولیدو و جوجیانا، ترجمه علی بابایی، 1385). در 
ایران، مذهب به عنوان یک عامل حمایتی در شرایط تنش زا محسوب می شود. در مطالعه ای 
که به  کنترل  گروه  کرده بودند و  که خود را مسموم  کسانی  گروه از  که در شهر ساری بین دو 
دالئل دیگری به بیمارستان مراجعه کرده بودند، مسئله خودکشی، خطر و عمل مذهبی بین 
دو گروه مقایسه شد و تفاوت معنی داری بین درجه قصد خودکشی و نمرات عمل مذهبی به 
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دست آمد (ضرغامی و همکاران، 2008). 
در خالل نیم قرن گذشته، حرمت خود به عنوان یکی از سازه های اصلی شخصیت همواره 
مورد توجه روان شناسان بوده است. ویلیام جیمز از کسانی است که نخستین بار بر ضرورت 
کید کرد. اوج مطالعات  حرمت خود و نقش تعیین کنندگی آن شکل های متعدد رفتار آدمی، تأ
در این  باره و قلمداد کردن آن به مثابه یک سازه شخصیتی، در آثار انسان گرایانی مانند راجرز 

و مازلو دیده می شود (شجاعی، 1383).
در ادبیات دینی، از این امر به عزت نفس و کرامت نفس تعبیر می شود (آذربایجانی و دیگران، 
1382). در واقع این سازه در متون دینی به احساس ارزشمندی نسبت به خود، بدون مقایسه 
گاه است،  و احساس برتری نسبت به دیگری، که در آن شخص نسبت به صاحب اصلی ارزش آ
لذا از اموری که منافی با مقام و منزلت اوست اجتناب می کند، تعریف شده است (بنیانی، 1392). 
کرده اند  که روان شناسان از آن به »ارزیابی فرد از خویشتن« تعریف  این همان مفهومی است 
که آثار زیادی بر آن مترتب  (قائدی و جوشن لو، 1387). این فضیلت از جمله فضایلی است 
از دنیا و آنچه در آن است، بهتر است. آثاری مانند ثبات و پایداری،  بوده و به همین جهت 
تحمل سختی ها و نامالیمات. انسان برخوردار از این فضیلت چون کوه استواری است که بادها 
نمی توانند او را به لرزه درآورند. به طور کلی این فضیلت دارای آثاری است و هر اثر آن به نوبه 
گفته نشده  گزافی  گر این فضیلت را ام الفضایل نامید، سخن  خود دارای آثار دیگری است و ا
گر این فضیلت جز آزادگی و خویشتن داری اثری دیگر نداشت، برای این فضیلت کافی  است. و ا
بود. راز این مطلب این است که فرد گنهکار ابتدا خود را کوچک و خوار می کند، سپس دست به 
گناه می آالید (مظاهری، 1388). حرمت خود از یک سو، یکی از بزرگ ترین فضیلت های اخالقی 
است و از سوی دیگر، محرک آدمی در اجرای دیگر برنامه های اخالقی محسوب می شود. به 
عبارت دیگر شرافت نفس عالوه بر آنکه خود از نظر فردی، صفت نیکو است، می تواند ضامن 
اجرای صفت های پسندیده دیگر در محیط خانواده و اجتماع باشد (فضل اللهی  قمشی، 1392).
کرامت انسان را مورد اهتمام بسیار قرار داده است. نخست آنکه او را جانشین  کریم  قرآن 
چون  »و  َخِلیَفةً؛  رِض 

َ
الأ فِی  جاِعٌل  ِإنِّی  ِة 

َ
ِللَملاِئك َك  َرّبُ  

َ
قال ِإذ  َو  می فرماید:  چنان که  دانسته  خدا 

گماشت«. نفِس همین خلیفه  گفت: من در زمین جانشینی خواهم  پروردگار تو به فرشتگان 
بودن، بدون در نظر گرفتن مستخلف، می تواند نقش بسزایی در افزایش حرمت نفس داشته 
جَمُعوَن؛ 

َ
ُهم أ

ُّ
َة ُكل

َ
باشد؛ دوم آنکه انسان را مسجود فرشتگان قرار داده است: َفَسَجَد الَملاِئك
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که تمام فرشتگان با آن  کردند«. انسان مخلوقی است  »پس فرشتگان همگی یکسره سجده 
عظمت و علو شأن و قرب الهی، مأمور به سجده بر او شدند و چه کرامتی برای انسان از این 
َقد 

َ
ل َو  که فرموده:  آنجا  را بر سر انسان نهاده است،  کرامت  باالتر خواهد بود. در نهایت تاج 

کرامت بخشیدیم«. در روایات نیز با بیان این  آَدَم ؛ » و به راستی ما فرزندان آدم را  َبِنی  مَنا  ّرَ
َ

ك
نکته که بهای انسان جایی کمتر از بهشت برین نیست، به او گوشزد می کند که چنین کرامت 
و جایگاه رفیعی در انتظار اوست و برای چنین مکان و هدفی خلق شده است، پس نباید شأن 
ُه 

َ
ّن

َ
أ ا 

َ
ل
َ
»أ کمتر از بهشت بفروشد (فضل اللهی قمشی، 1392).  خود را پایین آورده و خود را به 

ا ِبَها« (نهج البالغه، حکمت ۴56).
َّ
اَتِبیُعوَها ِإل

َ
َة َفل ا الَجّنَ

َّ
م َثَمٌن ِإل

ُ
نُفِسك

َ
یَس ِلأ

َ
ل

کاری  که انسان قدر خود را خواهد دانست و تن به هر  کرامت انسان است  با این نگاه به 
تو  »جان  می  فرماید:  علی؟ع؟  مؤمنان  امیر  مورد  این  در  می کند.  مهار  را  خود  و  نمی دهد 
کرامت روح در آن است که به  کار پست و فرومایه ای تن دهی.  گرامی تر از آن است که به هر 
گرچه کار پست در تو رغبت ایجاد کند و محبوبت باشد« (تمیمی آمدی، قرن  پست ننگری، ا
5 ه). و در مورد دیگر می فرمایند: »بزرگوارتر از آن باش که به پستی تن دهی، هر چند تو را به 
گرانمایه ات را داده ای و در  مقصود برساند؛ چون در این داد و ستد، ضرر می کنی؛ زیرا عمر 

مقابل چیز ارزنده ای نصیب تو نشده و برای جهان سرمدی توشه ای جمع نکرده  ای«.
بهزیستی  ارتقای  بر  حرمت خود   ،(1966 (راتر،  سالمت  مسندمهارگری  نظریه  مطابق 
روان شناختی و کاهش نشانه های افسردگی اثر دارد. حرمت خود در کاهش نشانه های افسردگی 
نیز نقش دارد. کوپر اسمیت (1967) در پژوهش های خود به این نتیجه رسید که حرمت خود 
باال، فرد را در مقابل انواع مشکالت و تنیدگی ها و از جمله افسردگی مقاوم خواهد ساخت. در 
پژوهش فرنهام  و چنگ (2000) نشان داده شد، حرمت خود پایین به طور معناداری با سطح پایین 
 شادکامی و سطح باالی افسردگی در ارتباط است. بر اساس یافته های برخی پژوهش ها (آلوی
و دیگران، 2008؛ سومار و بومیستر،  2002)، افراد افسرده با داشتن بازخورد منفی نسبت به 
حساسیت  با  بلکه  ندارند،  تمایل  روان شناختی شان  اساسی  نیازهای  رفع  به  تنها  نه  خود، 

زیادتری نیز به حمایت اجتماعی می نگرند (مرادی و چراغی، 139۴).
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ی رابطه حرمت خود با افسردگی
ّ
نمودار عل
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و دیگران، 2008؛ س���ومار و بومیس���تر،  2002(، افراد افس���رده با داش���تن بازخورد منفی نس���بت 
به خود، نه تنها به رفع نیازهای اساس���ی روان شناختی ش���ان تمایل ندارند، بلکه با حساسیت 

زیادتری نیز به حمایت اجتماعی می نگرند )مرادی و چراغی، 1394(.

ی رابطۀ حرمت خود با افسردگی
ّ
نمودار عل

       

 حمایت اجتماعی
 خودحرمت

نیازهای اساسی 
های نشانهشناختیروان

بهزیستی 
 شناختیروان

هرچند پژوهش های زیادی در زمینۀ بررس���ی عوامل تأثیرگذار بر افکار خودکش���ی انجام ش���ده 
گاهی و حرمت خود با افکار خودکشی به چشم  است، ولی بررسی در مورد وجود رابطۀ بین خداآ
گاهی و حرمت خود با افکار  نمی خ���ورد. بنابراین پژوهش کنونی به هدف بررس���ی رابط���ۀ خداآ
گاهی و حرمت خود آنها  خودکشی و پیش بینی افکار خودکشی دانشجویان از روی میزان خداآ

گرفته است. انجام 

روش  پژوهش
ع همبس���تگی اس���ت. جامعه آم���اری این پژوهش را دانش���جویان  ای���ن تحقی���ق توصیفی از نو
ک���ه در س���ال 1397_1398 مش���غول ب���ه تحصیل بودند، تکش���یل  دانش���گاه ش���وکت بیرجن���د 
گرفته از اداره آمار دانشگاه، کل دانشجویان در حال تحصیل در  می دهند. با اس���تعالم صورت 

سال 1398_1399، 12000 نفر می باشند.
ب���ا توجه به جدول م���ورگان1 )1970م(، ب���ه عنوان یک ابزار اس���تاندارد ب���رای تعیین حجم 
کافی دانس���ته، با توجه به اینکه جامعه مورد  که برای جامعه 15000 نفری، 375 نفر را  نمونه 
پژوهش 12000 می باش���ند، با رعایت جوانب احتیاط 375 نفر از دانش���جویان دانشگاه شوکت 

بیرجند، نمونه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند.
روش نمونه گیری در این پژوهش، ش���یوه نمونه گیری در دسترس بوده است. روش اجرای 
که پرس���ش نامه ها به یکدیگر پیوس���ت ش���ده، با یک  این پژوهش به این صورت بوده اس���ت 
خودکار در کاور گذاشته شده و به تعداد 400 عدد در اختیار دانشجویان گذاشته شد و در نهایت 

1 . Morgan.

هرچند پژوهش های زیادی در زمینه بررســی عوامل تأثیرگذار بر افکار خودکشــی انجام شــده 
گاهی و حرمت خود با افکار خودکشی به چشم  است، ولی بررسی در مورد وجود رابطه بین خداآ
گاهــی و حرمت خود با افکار  نمی خــورد. بنابرایــن پژوهــش کنونی به هدف بررســی رابطه خداآ
گاهی و حرمت خود آنها  خودکشی و پیش بینی افکار خودکشی دانشجویان از روی میزان خداآ

انجام گرفته است.

روش   ژوها
دانشجویان  را  پژوهش  این  آماری  جامعه  است.  همبستگی  نوع  از  توصیفی  تحقیق  این 
تکشیل  بودند،  تحصیل  به  مشغول   1398_1397 سال  در  که  بیرجند  شوکت  دانشگاه 
می دهند. با استعالم صورت گرفته از اداره آمار دانشگاه، کل دانشجویان در حال تحصیل در 

سال 1398_1399، 12000 نفر می باشند.
با توجه به جدول مورگان1 (1970م)، به عنوان یک ابزار استاندارد برای تعیین حجم نمونه 
که برای جامعه 15000 نفری، 375 نفر را کافی دانسته، با توجه به اینکه جامعه مورد پژوهش 
12000 می باشند، با رعایت جوانب احتیاط 375 نفر از دانشجویان دانشگاه شوکت بیرجند، 

نمونه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند.
روش نمونه گیری در این پژوهش، شیوه نمونه گیری در دسترس بوده است. روش اجرای 
با یک  پیوست شده،  یکدیگر  به  که پرسش نامه ها  است  بوده  این صورت  به  پژوهش  این 
در  و  گذاشته شد  دانشجویان  اختیار  در  ۴00 عدد  تعداد  به  و  گذاشته شده  کاور  در  خودکار 

نهایت تعداد نمونه مورد نیاز (375 نفر) نمره گذاری و استخراج صورت گرفت.
پرسش نامه   ،(1390) نورعلیزاده  گاهی  خداآ مقیاس  از:  عبارت اند  اندازه گیری  ابزارهای 

1 . Morgan.
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حرمت خود کوپر اسمیت1 (1957) و پرسش نامه افکار خودکشی بک2 .
ااهی در سال 1390 توسط نورعلیزاده میانجی به پشتوانه تحلیل های نظری و  مقیاد رداس
گاهی و آموزه های وحیانی و مستندهای اسالمی (قرآنی و حدیثی) جامع نگر  دین شناختی سازه خداآ
و با رعایت اصول آزمون سازی در 25 ماده و با پاسخ نامه ای به صورت چهار درجه ای لیکرتی تهیه 
شده است. این مقیاس به سه شیوه روایی، محتوایی3 و صوری بر اساس کارشناسی متخصصان 
در حوزه دینی و روان شناسی، روایی مالکی۴ با خرده مقیاس حضور خداانگاره5 الرنس6 (1997)، 
به میزان توافق باالی (R=0/ 708 ) و روایی سازه با بررسی ساخت درونی آن روایی سنجی شد و هر 
یک از گزاره ها همبستگی معنادار و مطلوبی با نمره کل داشتند. اعتباریابی این مقیاس به سه شیوه 
بازآزمایی (R=0/ 77 )، همسانی درونی آلفای کرونباخ (0/905) و دونیمه سازی (با ضریب اسپرمن _ 
گاهی از ویژگی های روان سنجی  براون و گاتمن، برابر با 0/91) انجام گرفت. در نتیجه مقیاس خداآ

(اعتبار7 و روایی8) رضایت بخش و در سطح باالیی برخوردار است (نورعلیزاده، 139۴).
است  چهارگزینه ای  ماده   58 شامل   (1957) اتمیخ9  کو د  حدمخ رود   دتا نامه 
کنش های فرد را توصیف می کند. این پرسش نامه مشتمل بر پنج  که احساسات، عقاید یا وا
خورده مقیاس عمومی در 26 ماده، اجتماعی در 8 ماده، خانوادگی در 8 ماده، آموزشگاهی در 
8 ماده، و دروغ در 8 ماده، می باشد (فتحی آشتیانی، 1388). فرم کوتاه شده این پرسش نامه 
از  خارج  و  ایران  در  بررسی ها   .( (شجاعی،1387  دارد  پرسش   25 و  می شود  نامیده   B فرم 
و                   هرز10  است.  برخوردار  قبولی  قابل  روایی  و  اعتبار  از  آزمون  این  که  است  آن  بیانگر  ایران 
گزارش کرده اند. همچنین جهت  گولن11 (1999) ضریب آلفای 0/88 را برای نمره کلی آزمون 
سنجش روایی بین نمره کل آزمون با خرده مقیاس روان آزردگی در آزمون شخصیت آیسنک، 

1. Cooppersmith Self-esteem Inventory.
2. Beck Suicide Scale Ideation.
3. Content validity.
4. Criterion related.
5. Presence subscale God image.
6. Lawrence, J. 
7. Reliability.
8. Validity.
9. Cooppersmith Self-esteem Inventory.
10. herz, L.
11. gullone, E.
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گرای منفی و معنادار و با خرده مقیاس برون گرایی روایی همگرای مثبت معنادار به  روایی وا
دست آمده است. ادموندسون1 و همکاران (2006) نیز ضریب همسانی درونی 0/86 تا 0/90 
کرده اند. پورشافعی (1370) با روش دو نیمه  گزارش  کوپر اسمیت  را برای آزمون حرمت خود 

کردن، ضریب 0/87 را گزارش کرده است (فتحی آشتیانی، 1388).
 دتا نامه ا کار رودکنی بک،2 یکی از ابزارهای مورد استفاده برای مطالعات مربوط 
به افکار خودکشی می باشد که به منظور آشکارسازی و اندازه گیری شدت نگرش و طرح ریزی 
برای ارتکاب به خودکشی تهیه شده است. این مقیاس یک ابزار خودسنجی 19 سؤالی است 
و بر اساس سه درجه ای نقطه ای از صفر تا دو تنظیم شده است (نمره صفر یعنی هیچ، نمره 
یا  بودن  زنده  به  آزمودنی  میل  اول،  سؤال  پنج  زیاد).  یعنی   2 نمره  و  تاحدودی  یعنی  یک 
مردن را اندازه  می گیرد. سؤال 6 تا 9 خودکشی منفعل و سؤال های 10 تا 19 خودکشی فعال را 
می سنجد. همبستگی درونی این آزمون 0/89 و پایایی بین آزماینده 0/83 گزارش شده است. 
کردن 0/75  کرونباخ، اعتبار 0/95 و با روش دونیمه  آلفای  از روش  با استفاده  ایران نیز  در 
گزارش شده است (انیسی و همکاران، 1383). حیدری شرف و همکاران (1395) در پژوهش 

خود، ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه و 0/82 به دست آوردند.
آمار  شاخص های  از  توصیفی  آمار  شاخص های  بر  عالوه  داده  تحلیل  و  تجزیه  برای 
پیش بینی  منظور  به  همچنین  می گردد.  استفاده  پیرسون  همبستگی  جمله  از  استنباطی 

متغیر مالک (افکار خودکشی) از تحلیل رگروسیون ساده بهره گرفته می شود.

ا سه ها
افکار  و  مستقل  متغیر  عنوان  به  گاهی  خداآ متغیر  از:  عبارت اند  تحقیق  این  متغیرهای 
به  مذکور  متغیرهای  به  مربوط  توصیفی  شاخص های  وابسته.  متغیر  عنوان  به  خودکشی 

صورت جدول ذیل می باشد:

1. edmondson, J.
2. Beck Suicide Scale Ideation.
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جدول ۱.  شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق

گاهیافکار خودکشیمتغیرها حرمت خودخداآ
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کارشناسی
56527156۴۴52۴91مجرد

281621029161036متأهل

ارشد
19150122112۴30مجرد

1192021010121متأهل

دکتری
100000100مجرد

21100۴002متأهل

جمع
7667727855828121مجرد

۴126512۴3261159متأهل

مرد

کارشناسی
6756۴1178۴723107مجرد
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ارشد
۴00001313مجرد
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000000000مجرد
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165111135517متأهل

20۴15۴1751122013968307جمع کل

N375375375

مقاطع  در  مؤنث  و  مذکر  جنسیت های  از  کدام  هر  که  است  این  نشان دهنده   1 جدول 
کدام از متغیرهای پژوهش، چه میزان  تحصیلی مختلف (کارشناسی، ارشد و دکتری) در هر 
نمره را به خود اختصاص داده اند. این جدول بر اساس داده ها تنظیم شده است و می توان 
آمار  بیشترین  که  می دهد  نشان  پژوهش  یافته های  کرد.  درصدی هم مشخص  به صورت 
افرادی که دارای افکار خودکشی هستند به ترتیب، زنان مجرد (%17/86) و بعد از آن مردان 
مجرد (%1۴/93) و در مرتبه بعدی زنان متأهل (%6/93) و بعد از آن مردان متأهل (1/33%) 
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است  مردان  از  بیشتر  زنان  میان  در  افکارخودکشی  به  مبتال  افراد  میزان  واقع  در  هستند. 
کارشناسی،  در  میزان  این  است،  جدول مشخص  در  که  همان طور   .(16/26%>2۴/79%)
بیشتر از ارشد و در ارشد بیشتر از دکتری مورد مشاهده است. همچنین یافته های پژوهش 
گاهی باال هستند به ترتیب، زنان مجرد  نشان می دهد که بیشترین آمار افرادی که دارای خداآ
(%15/۴6) و بعد از آن مردان مجرد (%13/33) و در مرتبه بعدی زنان متأهل (%6/93) و بعد 
گاهی در میان زنان به مراتب باالتر  از آن مردان متأهل (%1/33) هستند. در واقع میزان خداآ

از مردان است (22/39%<1۴/66%). 
با توجه به نتایج پژوهش حاضر، میزان حرمت خود کسانی که بین نمره 50_26 (متوسط به 
باال) را کسب کرده اند در میان زنان نسبت به مردان، باالتر بوده است (۴9/99%<% 33/86). 
که زنان نسبت به مردان، از حرمت خود باالتری برخوردارند. در  این نتیجه با این معنا است 

این مورد پژوهشگر تحقیق همسویی یافت نکرده است.
و  گاهی  خداآ میزان  بین  رابطه ای  آیا  که  سؤال  این  بررسی  دنبال  به  تحقیق  این  در 
گردید  حرمت خود و افکار خودکشی وجود دارد یا نه؟ از ضریب همبستگی پیرسون استفاده 

که نتایج آن در جدول 2 آمده است. 
گاهی، حرمت خود و افکار خودکشی جدول ۲. همبستگی بین خداآ

گاهیافکار خودکشیآمارهمتغیرها حرمت خودخداآ

افکار خودکشی
ضریب همبستگی 

1.00000پیرسون

-----سطح معنی داری

گاهی خداآ
ضریب همبستگی 

0.298371.00000-پیرسون

-----0.00000سطح معنی داری

حرمت خود
ضریب همبستگی 

0.378۴50.۴55551.00000-پیرسون

-----0.000000.00000سطح معنی داری

گاهی (0/29637)، حرمت خود  بر اساس ضریب همبستگی محاسبه شده بین میزان خداآ
گاهی و حرمت خود با افکار خودکشی، رابطه  و افکار خودکشی، مشخص می شود که بین خداآ
گاهی و حرمت خود، افکار خودکشی  منفی و معناداری وجود دارد به نحوی که با افزایش خداآ
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او در لحظه لحظه  افراد توجه شان به خدا و حضور  کاهش می یابد. به عبارت دیگر هر چه 
زندگی بیشتر بوده و در تمام شئونات زندگی او را دخیل دانسته و با توجه به خدا رفتارهای خود 
را تطبیق دهند، و حرمت خود باالتری داشته باشند، میزان بی معنی بودن، احساس پوچی و 
بی هدفی و افسردگی که از عوامل مهم به وجود آورنده افکار خودکشی است، کاهش می یابد.
مستقل  متغیرهای  و  خودکشی  افکار  تحقیق  این  در  وابسته  متغیر  اینکه  به  توجه  با 

گاهی و حرمت خود می باشند، نتایج رگرسیون خطی به صورت جدول زیر می باشد:  خداآ
گاهی و حرمت خود جدول ۳. تحلیل رگرسیون پیش بینی افکار خودکشی از روی خداآ

سطح معنی داریآماره tضریبβمتغیر مستقل

20.۴۴11.370.00عدد ثابت

گاهی 2.980.00-0.07-خداآ

5.7۴0.00-0.23-حرمت خود

0.93

36.287آماره F مدل

0.000درجه معنی داری آماره F مدل

گاهی و حرمت خود، تأثیر معنی دار و منفی  نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد متغیر خداآ
گاهی و حرمت خود  بر متغیر وابسته؛ یعنی افکار خودکشی دارند. به نحوی که با افزایش خداآ
در افراد، افکار خودکشی کاهش می یابد و بر عکس. همچنین با توجه به R2 باال و معنی داری 
آزمون F آزمون مدل رگرسیون تحقیق، می توان گفت متغیرهای پیش بین تحقیق به خوبی 

تغییرات متغیر مالک؛ یعنی افکار خودکشی را پیش بینی نموده و توضیح می دهند.

بحث و نسیجه ایدی
گاهی و حرمت خود در پیش بینی افکار خودکشی  به دنبال پاسخ به این پرسش که »نقش خداآ
قرار  مورد سنجش  افکار خودکشی  با  و حرمت خود  گاهی  خداآ متغیر  چیست؟«، همبستگی 
گرفت و یافته های فرضیه اصلی مورد پژوهش را مورد تأیید قرار داد و نشان داد که بین این 
که با  دو متغیر با افکار خودکشی، رابطه معنی داری منفی و معکوس وجود دارد؛ به نحوی 
کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان داد  گاهی و حرمت خود، افکار خودکشی  افزایش خداآ
گاهی و حرمت خود دانشجویان توانایی پیش بینی افکار خودکشی آنها را  کاستی در خداآ که 

دارد. 
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گاهی،  گرفته در حوزه های مرتبط و نزدیک به مفاهیم خداآ در میان پژوهش های انجام 
که این یافته ها را تأیید می کند. از جمله آن می توان به نتایج ضرغامی  شواهدی وجود دارد 
و همکاران (2008) اشاره کرد. قرائن و شواهد تجربی آنها نشان می دهد که نسبت خودکشی 
باالترین نسبت  آمریکا،  در  گروه های مذهبی  اغلب  بین  در  بین مذاهب، مختلف است.  در 
است.  گزارش شده  بین مسلمانان  در  نسبت،  پایین ترین  و  پروتستان ها،  بین  در  خودکشی 
کاهش خطر خودکشی همراه  که درجه باالی دین داری با  وجه مشترک مذاهب، این است 
است. در مطالعه ای که در شهر ساری بین دو گروه از کسانی که خود را مسموم کرده بودند و 
گروه کنترل که به دالئل دیگری به بیمارستان مراجعه کرده بودند، مسئله خودکشی، خطر و 
عمل مذهبی بین دو گروه مقایسه شد و تفاوت معنی داری بین درجه قصد خودکشی و نمرات 

عمل مذهبی به دست آمد (ضرغامی و همکاران، 2008).
مطابق با ادبیات پژوهشی در خصوص رابطه بین خودکشی و دین داری، دین عامل دفاعی 
در برابر افسردگی و خودکشی است. آنچه که در این خصوص مورد توجه است، تعهد دینی و 
تعلق داشتن است. تنها بودن و یا احساس ناخواسته بودن (عیسی زاده، 1389)، افسردگی 
و تفکر خودکشی را افزایش می دهد. خودانتقادی و ناامیدی هم در افسردگی و هم در عمل 
اسنادهای  و  مزمن  با خودتحقیری  افرادی  است. یک چنین  اساسی  عامل  خودکشی، یک 
ناامیدانه، خود را می توانند ببخشند. الگوی فکری منفی، دید شخص نسبت به خود و آینده 
گناه مذهبی و ترس نیز همراه است. این باور  و دنیا را رنگ آمیزی می کند. خودکشی گاهی با 
که گناه نابخشودنی است، همراه با ناامیدی است و این می تواند تفکر خودکشی را مشخص 
سازد. امروزه بر اساس مطالب ذکر شده در خصوص دین داری و خودکشی، بحث بخشندگی 

کسالین و همکاران، 2000). را به عنوان مهمترین روش درمانی مورد توجه قرار داده اند (ا
کارکردهای انطباقی مهمی دارد؛ منبع مهمی برای رسیدن به معنی در زندگی، تداوم  دین 
است،  در شخصیت  یکپارچگی  و  زندگی  مشکالت  با  مقابله  امید،  و  خوش بینی  یک حس 
می کند  تسریع  را  سالم  زندگی  رفتارهای سبک  دیندرای،  می شود.  زندگی  انسجام  موجب  و 
که  باشد  داشته  وجود  می تواند  و شخصیت  دین داری  بین  رابطه ای  چه   .(2003 (هاتوی، 
بتوان از آن طریق خودکشی را نیز پیش بینی کرد؟ پپرس و لیتل1 (2003، به نقل از: واندایک 

1 . Pearce، J and littlr، N.
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و الیاس،1 2007) دین داری را به عنوان تعهد فرد به دین، ایمان به آن و آموزه هایش دانسته 
که این اعتقاد در نگرش ها و رفتارهای فرد نیز باید منعکس شود. محمدی  و بیان می کنند 
ُبعد  را مطرح ساخته اند:  ُبعد  دین داری، چهار  در خصوص   (1385) هنرمند  و محرابی زاده 
اعتقادی، که عبارت است از: باورهایی که انتظار می رود پیروان آن دین به آنها اعتقاد داشته 
باشند، مثل اعتقاد به روز قیامت؛ ُبعد تجربه ای یا عواطف دینی که ناظر بر عواطف، تصورات 
یا  ُبعد پیامدی  روحانی همچون خداست؛  با جوهری  رابطه  به داشتن  و احساسات مربوط 
پیروان  روزمره  زندگی  بر  دینی  دانش  و  تجارب  اعمال،  باورها،  تأثیر  بر  ناظر  که   دینی  آثار 
که شامل اعمال دینی مشخص همچون نماز،  آن دین است؛ ُبعد مناسکی یا اعمال دینی 
که انتظار می  رود پیروان هر دین آنها را به جای  عبادت، شرکت در آیین های دینی خاص 
می آورند (نورعلیزاده میانجی، 1396). همچنین پژوهش ها نشان می دهد باورهای معنوی 
هدف زندگی را برای فرد روشن می کنند و مایه تسلی در شرایط دردناک و تهدیدکننده هستند. 
کمتر از تهدیدکننده  آنها باعث می شوند فرد رویدادهای غیرمنتظره را به عنوان رویدادهای 
که با  کند و قادر باشد رویدادهای غیرقابل تغییر را بپذیرد. از این دیدگاه، فرد زمان  ارزیابی 
نیروی بزرگ تری در ارتباط است و اهداف و ارزش های باالتری دارد، دارای عملکرد بهتری 
است. یکی دیگر از پیامد های معنوی بودن، احساس قدرت و آرامش درونی بیشتر است. در 
شرایط دشوار، معنویت ممکن است تنها منبع دست یافتن به آرامش یا پذیرش موقعیت باشد 

(حیدری شرف و همکارن، 1395). 
گاهی قرار می گیرد، فرد از افکار  وقتی که این ابعاد در فرد تقویت می یابد که در رأس آنها خداآ
انتحاری و خودکشی دوری می کند. ایمان دینی، آثار و فواید فراوانی برای انسان ها در جامعه 
انسان علی رغم  برای  تکالیف  تنها یک سلسله  ایمان مذهبی  استاد مطهری:  تعبیر  به  دارد. 
تمایالت طبیعی تعیین نمی کند، بلکه قیافه جهان را در نظر انسان تغییر می دهد. عناصری 
عالوه بر عناصر محسوس در ساختمان جهان ارائه می دهد و جهان خشک و سرد مکانیکی و 
گاه تبدیل می کند. برخی از آثار ایمان دینی عبارت اند از: مادی را به جهان جاندار و ذی شعور و آ
_ بهجت و انبساط: ایمانی که عالوه بر معرفت، حاوی عنصر تسلیم باشد، بی شک انبساط 
و بهجتی در مؤمن می آفریند که پیامد آن، خوش بینی به جهان هستی است. ایمان مذهبی، 
از آن جهت که تلقی انسان را نسبت به جهان، شکل خاصی می دهد؛ به این نحو که آفرینش 
1 . Vandyke، C. J. and Elias، M. J.
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را هدفدار، و هدف را خیر و تکامل و سعادت معرفی می کند، طبعًا دید انسان را نسبت به کل 
کم بر آن، خوش بینانه می سازد (مطهری، 1382). نظام هستی و قوانین حا

آنها بیشتر است.  ابتال به بیماری روانی در  که دچار افکار خودکشی هستند، امکان  افرادی 
که نقش مذهب در سالمت روانی  بنیامین راش به عنوان پدر علم روان شناسی اظهار می دارد 
انسان همانند اکسیژن برای تنفس است (کرمی و همکاران، 1385، ص3۴). افراد متدّین به هر 
نسبت که ایمان قوی و محکم داشته باشند، از بیماری روانی مصون تر هستند. از جمله آثار ایمان 
دینی، آرامش خاطر است. ایمان دینی به انسان که یک طرف معامله است، نسبت به هیجان که 
طرف دیگر معامله است، اعتماد و اطمینان می بخشد. دلهره و نگرانی نسبت به رفتار جهان را در 

برابر انسان از میان می برد و به جای آن به او آرامش خاطر می دهد (مطهری، 1375).
از آنجا که دین اسالم برای مقابله با تمامی مشکالت چاره  اندیشی کرده است، لذا در کاهش 
که عقاید  ارتکاب به خودکشی نیز تأثیر بسزایی دارد. در این راستا مطالعات نشان داده اند 
معنوی و باورهای مذهبی در برخوردهای سازشی و صبر در برابر حوادث ناخوشایند، داشتن 
نگرش مثبت توأم با عزت نفس و امیدوارانه به خود و آینده زندگی و پرهیز از نومیدی، نقش 
 .(1395 همکاران،  و  (حیدری شرف  دارد  خودکشی  به  ارتکاب  کردن  کم رنگ  در  بااهمیتی 
ُمْؤِمِنیَن 

ْ
ال وِب 

ُ
ُقل فِی  ِكیَنَة  الّسَ  

َ
ْنَزل

َ
أ ِذی 

َّ
ال ُهَو  می فرماید:   ۴ آیه  فتح  سوره  کریم  قرآن  در  خداوند 

ِلَیْزَداُدوا ِإیَماًنا َمَع ِإیَماِنِهْم...؛ »او کسی است که آرامش را در دل های مؤمنان نازل کرد تا ایمانی 
به ایمانشان بیفزایند...« اولین برداشتی که صورت می گیرد این است که بدون ایمان، آرامش 
روحی و روانی وجود ندارد. یا حداقل این گونه می توان گفت که یکی از عوامل ایجاد آرامش، 
دارا بودن ایمان به خدا می باشد. به تعبیر عالمه طباطبایی »ظاهرًا مراد از سکینت در این 
که به آن ایمان آورده و لذا نزول  آیه آرامش و سکون نفس و اطمینان آن، به عقائدی است 
ِإیَماِنِهْم« تا ایمانی بر ایمان سابق بیفزایند. پس  َمَع  ِإیَماًنا  که »ِلَیْزَداُدوا  سکینت را این دانسته 
که ثبات و اطمینان را الزمه مرتبه ای از مراتب روح  که: خدا کسی است  معنای آیه این است 
کامل تر شود  که قبل از نزول سکینت داشته بیشتر و  است در قلب مؤمن جای داد تا ایمانی 
ِر 

ْ
ا ِبِذك

َ
ل
َ
(عسگری، 1386). همچنین در آیه شریفه 28 سوره رعد در قرآن کریم، آمده است: ...أ

انسان  که  آرام می گیرد«. هنگامی  یاد خدا دل ها  با  تنها  که  باشید  گاه  »آ وُب؛ 
ُ
ُقل

ْ
ال َتْطَمِئّنُ  ِه  الّلَ

به جایی  راهی  روانی خود  یا  دردهای جسمی،  کاهش  در  دیگران  از  ناامید  تنها،  و  دردمند 
نمی یابد، هنگامی که امید بهبودی از بیمار مبتال به اختالل روانی، یا جسمانی با سیری مزمن 
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که برای  او نمی کند، تنها راهی  کمکی به  کالسیک  و پیشرونده سلب می شود و درمان های 
نجات از اضطراب، افسردگی و دردهای جانکاه او باقی می ماند، یاری جستن از ایمان و باور 

دینی است (کاالبراس، 1987، به نقل از: دادفر).
گاهی رابطه وجود دارد. انسان هنگامی  تحقیات نشان می دهد که بین حرمت خود و خداآ
در  را  خود  واقعی  جایگاه  گاه،  خودآ افراد  این گونه  می یابد.  را  خودش  می شود،  گاه  خداآ که 
دیگر  گاه،  خودآ فرد  می شوند.  گاه  آ خویش  نفس  کرامت  از  و  می کنند  درک  هستی  جهان 
یِه َشَهَواُتُه (نورعلیزاده 

َ
یِه َنفُسُه َهانَت َعل

َ
خودش را با رفتار نابهنجار خوار نمی کند: َمن َكُرَمت َعل

میانجی، 1396).
گاهانه به وجود  گاهِی خودآ در این میان ممکن است دو انحراف بزرگ در اثر ضعف خودآ
آید، که با اثر کردن بر »خود«، موجب سازش نایافتگی آن شود و در نتیجه، در نظارت بر رفتار 
و تنظیم آن دچار مشکل گردد. »خودکم بینی« یا »خودباختگی« از یک سو و »خودبزرگ بینی« 
یا »خودمحوری« از سوی دیگر، دو عامل به هم ریختن تعادل خود، تعارض روانی و نابهنجار 
معناست؛  تمام  به  از خود  گاهی  آ افزوده،  گاهانه  گاهِی خداآ داشتن خودآ اما  است،  رفتاری 
بدین گونه که فرد از همه ابعاد خود، یعنی از استعدادها، توانایی ها، گرایش های مثبت و فطری 
گرایش های منفی غریزی از سوی دیگر، به صورتی واقعی  کمبودها و  از یک  سو و ضعف ها، 
با احساس خودکم بینی،  از یک  سو  گاهی  آ را می پذیرد. در این صورت،  آنها  و  گاه می شود  آ
خودباختگی، از خودبیگانگی، ناشایستگی و بی لیاقتی، که از ویژگی های افراد نورتیک است 
و منشأ اختالالتی چون افسردگی، اضطراب، حسد و پرخاشگری  می باشد، مقابله می کند و با 
از خود، پذیرش خود، حرمت خود، خودشکوفایی و بهداشت روانی  نمایش تصویری روشن 
خودمحوری  غرور،  و  کبر  خودبزرگ بینی،  احساس  با  دیگر،  سوی  از  می دهد؛  افزایش  را  او 
مقابله  است،  رفتاری  کنشوری های  نا ناسازگاری های  از  بسیاری  منشأ  که  خودشیفتگی،  و 

می کند و با نمایش تصویر سالم، بر تواضع، نوع دوستی و سازگاری فرد می افزاید.
اعتقادی  باورهای  از  که  واقعی  ارزش های  از طریق  بندورا، حرمت خود می تواند  گفته  به 
و  از مذهب  گرفته،  ریشه  واقعی  ارزش های  از  به دست  آید. حرمت خود  می گیرد،  ریشه  فرد 
باورهای اعتقادی، با منسوخ ساختن دیگران و توجه به منبع دیگر؛ یعنی خدا مرتبط است 
(شجاعی، 1387). وقتی چیزی به شخص با عظمت و بزرگ نسبت داده  شود، دارای ارج و 

قرب می گردد (رحیمی، 1396).
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دارد  وجود  معناداری  رابطه  و سالمت روان  بین حرمت خود  که  می دهد  نشان  پژوهش ها 
(یعقوب زاده، 1397). راجرز معتقد است: تجارب زندگی افراد، به علت نیاز به احترام به خود 
و بر حسب شرایط ارزش به طور انتخابی درک می شود، از نظر وی انسان موجودی ارزشمند، 
تحقق  و  رشد  برای  توانایی  او  و  است  پیش رونده  و  هدف دار  سازنده،  اجتماعی،  منطقی، 
گر دانش آموز  کید راجرز به انسان موجب می شود، معلم و مربی ا نفس خویش را داراست. تأ
گر دانشجو را  گر کودک را ارزشمند بداند، استاد ا گرد را موجودی ارزشمند بداند، والدین ا و شا
فرد باارزشی بنگرد، بدیهی است که به تحقق نفس وی کمک کرده و او در سایه این احترام، 
تنها  نه  فرد  راجرز  از دیدگاه  که  را شکوفا می بیند؛ چرا  و خود  کرده  کسب  باالیی  عزت نفس 
تمایل به حفظ خود و ارتقاء خود، بلکه نیاز به تحقق خویشتن دارد و در این صورت ضمن 

دارا بودن تمامیت وجود، از آرامش روانی خاصی برخوردار است (بیابانگرد، 1372).
َوِلَرُسوِلِه  ُة  الِعّزَ وِلّلِه  می فرماید:  و  می داند  خداوند  آن  از  را  همه  مورد،  سه  در  مجید  قرآن 

َوِللُموِمِنیَن؛1 »عزت، مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است«.
که دارای این  این آیات بیانگر آن است که خصلت عزت نفس، از صفات الهی است. آنان 
ِلَیتَغوَن  که:  آمده است  الهی می باشند. در قرآن  از صفات  خصلت برزگ هستند، مظهر یکی 
؛2 یعنی اینکه »آیا آنان (منافقان عزت را نزد غیر خدا می جویند، 

ً
ِه َجمیعا َة ِلّلَ ة َفِإّنَ الِعّزَ ِعنَدُهم الِعّزَ

با اینکه) قطعًا همه عزت نزد خداست«.
؛3 یعنی اینکه 

ً
ُة َجِمیعا َة َفِلّلِه الِعّزَ در جای دیگری از قرآن کریم آمده است که: َمن كاَن ُیِریُد الِعّزَ

»کسی که خواهان عزت است (باید از خدا بخواهند؛ چرا که) تمام عزت برای خداست«.
با توجه به این آیات، پایه اساسی و شرایط اصلی تحصیل عزت، اعتقاد به خداست. بنابراین 
گاهی  در کارها و برنامه های غیر خدایی، هیچ گونه عزتی به دست نخواهد آمد. توحید و خداآ
کله اصلی دین داری را تشکیل می دهد. اساسًا دین داری  اساسی ترین مؤلفه های دین است و شا
همه  جهت گیری  داشت.  نخواهد  معنایی  توحید مدارانه  عمل  و  ایمان  و  گاهی  خداآ بدون 
آموزه ها و احکام و مناسک دینی، به ویژه عبادات و نماز، فراهم سازی بهترین هنگامه های 

گاهی، رفتن به سمت خدا و برقراری پیوند با اوست (طباطبایی، 1371). خداآ

1 . منافقون، 8.
2 . نساء، 139.

3 . فاطر، 10.
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از ارزشمندی خویش« تعریف شده است (قائدی و جوشن لو،  حرمت خود به »ارزیابی فرد 
که  1387). در واقع حرمت خود یک امر درونی است. از طرفی نزدک ترین سبک دین داری، 
پایدار  و  درونی  و  مذهبی  جهت گیری  است،  خالصانه  و  گاهانه  خداآ معمواًل  آن  جهت گیری 
که نسبت به جهت گیری مذهبی بیرونی سهم بیشتری در سالمت روانی دارد. هر چه  است، 

مذهب درونی تر و پایدارتر شود، سالمت روانی باالتر می رود (جان بزرگی، 1386).
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