
 

در دانش  یخودکش یپرداز دهیا با سخت رویی نیدر رابطه ب ینیتعهد د یانقش واسطه

 نیآموزان نوجوان دختر شهرستان ورام

 3کامیان خزایی، 2حسن معصومی، 1فاطمه قربان صباغ

 ، ایران.چالوسکارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  .1

 )نویسنده مسئول(. .رانی، اچالوس، مازندرانواحد  ،یگاه آزاد اسالمدانش ،استادیار و عضو هیئت علمی .2

  .رانی، اچالوس، مازندرانواحد  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،استادیار و عضو هیئت علمی .3

 11-23، صفحات 1331 ماه اسفند، هفدهم، شماره دوممجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، دوره  

 چکیده

 نوجوان آموزاندر دانش یخودکش یپرداز دهیبا ا سخت رویی نیدر رابطه ب ینیتعهد د یانقش واسطهیین پژوهش حاضر با هدف تع

انجام شد. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات بنیادی و از لحاظ روش اجرا در زمره تحقیقات توصیفی از نوع  نیشهرستان ورام دختر

د و نمونه به نداد لیتشک نیشهرستان وراماز مدارس منطقه دو  یرستانیدانش آموزان دختر دب هیکلهمبستگی و تحلیل مسیر بود. 

 سخت پرسشنامه (،9111)چندیـی سـیند دـتعه شنامهـابزار گردآوری اطالعات شامل پرس نفر تعیین شد. 022وسیله جدول مورگان

ها و اطالعات بدست آمده و داده لیو تحل هیتجز یبرا بودند.( 9191)بک  یخودکش یپرداز دهیا اسیمقو  (9191) کوباسا رویی

ی پژوهش هاافته. یشد لیو تحل هیو تجز یطبقه بند  AMOSبا استفاده از نرم افزار  ریمس لیپژوهش از آزمون تحل اتیآزمون فرض

 تعهد واسطه به یخودکش پردازی ایده بر سرسختی غیرمستقیم تأثیر و( ـ92/2) دینی تعهد بر سرسختی مستقیم تأثیرکه  دهدیمنشان 

ی نقش خودکش یپرداز دهیا باسخت رویی  نیدر رابطه ب ینیتعهد دنتیجه این که  .است معنادار 29/2 سطح در( 20/2) دینی

 ی دارد.اواسطه

 ، ایده پردازی خودکشیسخت روییتعهد دینی،  کلیدی: واژگان

 
 1331 ماه سفندا، هفدهم، شماره دومدوره نوین در علوم رفتاری،  یهاشرفتیپمجله 
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 90                                                                                                                            1331 ماهاسفند، هفدهمدوره دوم، شماره  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 مقدمه

آیند و حول شان، در چارچوب یک رابطه انسانی گرد هم میظاهری هایتفاوترغم همه در جامعه انسانی تمام افراد بشر، علی

ونی نه گاباید در درون جامعه انسانی به تکامل برسند. از این رو این گون هاانسانیابند. همه محور انسانیت خویش اتحاد درونی می

یوند بخورند به یکدیگر پ هاانسانشود که گونی باعث میاتنها باعث اختالف و تفاوت نیست، بلکه نشان دهنده تکامل است. این گون

بدون داشتن ایده و آرمان و  تواندنمینسان (. ا9911دهند)کریم زاده،  بدست را عامی مسائل یکسری  و در حرکت انسانی خویش،

د هر گونه انسان فاق د،و سعادتمند داشته باشد و یا کاری مفید و ثمر بخش برای بشریت و تمدن بشری انجام دهایمان زندگی سالم 

منافع خود را از بین ببرد و همیشه بصورت  خواهدنمیموجودی غرق در خودخواهی است که هیچ وقت  ایمان و عقیده است و

با جامعه و مسائل اجتماعی و  دائماً، انسان داندنمیاخالقی و اجتماعی موجودی سرگردان که تکلیف خویش را از زندگی درمسائل 

 .دهدمیعکس العمل نشان  هاآنو بنابر فطرت خود در برابر  کندمیاخالقی برخورد 

 شانن دینی تعهد تر،کامل بیان به. است مذهبی نظام یک هایآموزه و باورها با مطابق رفتار و احساس فکر، معنای به دینی تعهد

 هایآیین و اعمال انجام روزمره، زندگی در باورها به پایبندی و هاارزش رعایت اجتماعی و فردی زندگی در دین جایگاه دهنده

 به دین پژوهشگران، از گروهی اعتقاد به(. 0229 همکاران، و  ورثینگتون) است دینی هایسازمان فعالیت در مشارکت و مذهبی

 است قادر که رودمی شمار به روانی هایگاه تکیه ترینمهم از یکی هاارزش نیز و نبایدها و بایدها ات،اعتقاد از ایمجموعه عنوان

 بی و تعلیق از را فرد تبیینی، گاهی تکیه آوردن فراهم با نیز خاص شرایط در و سازد عمرفراهم لحظه لحظه در را زندگی معنای

طبیعی و فردی انجام دهد و  هایگرایشعلیرغم  هاییتالشان سان شودمی ب موجتعهد دینی (. 9992بهرامی،) دهد نجات معنایی

پذیر است که ایده انسان جنبه مقدس بودن پیدا  و این در صورتی امکان هستی و حیثیت خویش را در راه ایانش فدا سازد احیاناً

 های عاطفی و روحی واز بحرانانسان را  واندتمی تعهد دینی است کهیابد و تنها  مستولی کرده و حاکمیت مطلق بر وجود انسان

 روانی و مسائل و مشکالت زندگی برهاند. 

 معنادار خطر عامل یک هم و معمول آیند پیش یک عنوان به هم که است خودکشی فرآیند از مهم ای مرحله خودکشی پردازی ایده

 ایده و فکر که دادند نشان (،0290همکاران) و 9یالرن پژوهشی در است. شده شناخته کامل خودکشی و خودکشی به اقدام برای

 که نمود استدالل توانمیت. اس اقتصادی -اجتماعی و روان شناختی تأثیرعواملتحتاقدام خودکشی راه نقشه عنوان به کشیخود

 فرد که است اقتصادی  -اجتماعی نامساعد مستمر و وضعیت شناختی آسیب وضعیت یک ماحصل زیاد احتمال با خودکشی ایده

 مطالعه و (،0221)9کالوسیا و 0فرتی مطالعه نماید. می اقدام خودکشی به ایده این اساس بر ناگواری اوضاع چنین از رهایی برای

 های سیستم وضعیت درآمد، و تحصیالت سطح شناسی، جمعیت  -اجتماعی و اقتصادی عوامل داد که نشان ،همکاران و ویدال

 (،0221همکاران) و تایلر همانند زمینه، این در. هستند خودکشی پردازی ایده در سهیم عوامل از درمان های هزینه و درمانی -بهداشتی

                                                           
1- Larney 

2- Ferretti  

3- Coluccia 
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 99                                                                                                                            1331 ماهاسفند، هفدهمدوره دوم، شماره  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 منفی هیجانات و تفکرات انداز راه عنوان به نامساعد اقتصادی  -و اجتماعی شناختی جمعیت وضعیت که نمود استدالل توان می

 نشان نیز (0290)و همکاران 9سگال توسط گرفته انجام های پژوهش .دگرد خودکشی ایده بروز باعث  تواند می استمرار صورت در

 گشودگی با و شناسی وظیفه گرایی، برون صفات کاهش نیز باال و رنجورخویی روان و پریشیروان جمله از شخصیت که ابعاد داد

 صفاتی چنین که بیان کرد توان می موضوع این تبیین در .دارد رابطه به خودکشی اقدام احتمال افزایش و خودکشی ایده تقویت

 در توانند می که دارند به خودکشی اقدام و پردازی ایده جمله از روانی های آسیب بروز پرخطر برای شخصیتی های رگه بر داللت

 مطالعه نظیر قبلی مطالعات از دیگر ای دسته تسریع نمایند. را به خودکشی اقدام و ایده محافظ عوامل یا عدم خطر عوامل دیگر کنار

 شخصیت کافی بلوغ عدم نابالغ، و نوروتیک های دفاعی سبک از زیاد استفاده اند که داده نشان نیز(، 0221)همکاران و 0هوانسین

 توان می زمینه در این .هستند خودکشی به اقدام و پردازی ایده مهم یهاکنندهی نیبشیپ از ناکارآمد مقابله های شیوه از نیز استفاده و

 آن تبع به و نهفته روانی رخداد آسیب احتمال که هستند مرزی یا شکننده های شاخص شخصیت دفاعی، های سبک نچنی گفت

 کاهش بر مهمی تأثیر اجتماعی حمایت داد که نشان قبلی های پژوهش با همسو مطالعه این .باالست در آنان خودکشی پردازی ایده

 (.2102و همکاران،  9) بائودارد پردازی خودکشی ایده

، سخت رویی است. سخت رسدیم یکی از متغیرهایی که ارزیابی آن در تبیین تغییر پذیری ایده پردازی خودکشی منطقی به نظر

( معرفی کرد و سپس همکارانش آن را گسترش دادند. این مفهوم 9191) 1رویی که ریشه در فلسفه وجودی دارد را اولین بار کوباسا

فات ی از صامجموعهجسارت، بی پروایی و شهامت وجه مشترک دارد و نوعی سبک شخصیتی است که یی چون استقامت، هاواژهبا 

( سعی کرد متغیرهای تعدیل کننده عوامل 9191) 1( بر مبنای این نظریه سلیه9191(. کوباسا )9992)جمهری،  ردیگیمروانی را در بر 

ا بررسی کرد که ساختار شخصیتی افرادی که درجه باالیی از تنیدگی تنش زا را مشخص کند. وی در اولین مطالعه خود این فرضیه ر

اختاری و این تمایز شخصیتی در س شوندیم، متفاوت از افرادی است که در شرایط تنیدگی زا بیمار کنندیمرا بدون بیماری تجربه 

روان شناختی است که از بروز  یهایژگیوی از امجموعهقابل نام گذاری است که وی آن را سخت رویی نامید. سخت رویی 

(. سرسختی روان شناختی 9190، 9و کان 6) کوباسا، مدیکندیمی افراد به شرایط یا رویدادهای بالقوه فشارزا جلوگیری هاواکنش

در شناخت انسان به عنوان موجودی مختار و ارزشمند )سخت رویی( به عنوان یک ویژگی شخصیتی بسیار بارز و مهم سهم بسزایی 

نه و ی منطقی و معقوالامقابلهشرایط به  نیتریبحرانحتی در  تواندیمکه  سازدیمرد. این ویژگی از انسان فردی کارآمد و توانا دا

کارساز دست بزند و کماکان روان و جسم خود را حفظ نماید. در واقع یک انگیزش و عامل درونی سرسختی روان شناختی را 

، در تحقیق (9911و همکاران) میردریکوند (.9191بات و پایداری زیادی برخوردار است) کوباسا، و برای همین از ث کندیمهدایت 

                                                           
1- Segal 

2- Hovanesian 

3- Bao 

4 - Kobasa 

5- Selye 

6  - Maddi 

7  - Kahn 
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 91                                                                                                                            1331 ماهاسفند، هفدهمدوره دوم، شماره  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 ندادنشان داصفهان،  شهر متوسطه دوره دختر آموزان دانش رویی سخت میزان بر معنوی درمانی گروه رویکرد خود با عنوان تاثیر

(، در 0292)0و یائو 9ونگ. موزان را افزایش می دهدآویی دانش که استفاده از معنویت درمانی به شیوه گروهی بر میزان سخت ر

تحقیقی با عنوان رابطه گرایش های معنوی و سخت رویی و مقابله با مشکالت در بین پرستاران هنگ کنگ، نشان دادند که افرادی 

 ی از خود نشان می دهند وکه دارای گرایش معنوی هستند در مقابل با مشکالت و مسایل زندگی و کاری سرسختی روانی بیشتر

 سالمت با رویی سخت و معنوی های تجربه بین (، با بررسی رابطه9911بادپا و نخعی )همچنین  می توانند بر مشکالت غلبه کنند.

 تفاوت نسج حسب بر زابل شهرستان پرستاران در معنوی تجربیات زابل، نشان دادند که بین شهرستان و مرد زن پرستاران در روان

 می کسانی تاهل وضعیت و سنوات حسب بر زابل شهرستان پرستاران در معنوی تجربیات وضعیت است، شده مشاهده داری معنی

 در وانر سالمت که این و باشد می یکسان جنسیت و سنوات حسب بر زابل شهرستان پرستاران در روان سالمت وضعیت باشد،

 رویی سخت. دباش می یکسان وتاهل سنوات حسب بر پرستاران بین در ییرو سخت. باشد نمی یکسان مجرد و متاهل پرستاران بین

پیش بینی افکار خودکشی (، با بررسی 9911)طباطبایی  وچین آوه در تحقیقی دیگر  .باشد می ها زن از بیشتر مرد پرستاران بین در

درصد از واریانس افکار خودکشی را  19توکل به خدا و نگرش مذهبی نشان دادند که ، بر اساس نگرش مذهبی و توکل به خدا

تبیین می کند. همچنین نتایج نشان دادند که سطح توکل به خدا در مقایسه با نگرش مذهبی ازقدرت پیش بینی کننده گی قوی تری 

نایی ابرای افکار خودکشی برخوردار است. به عالوه بعد باورهای دینی از سایر ابعاد نگرش مذهبی )پیامدی، عاطفی و مناسکی( تو

 که بعد مناسکی ضعیف ترین پیش کننده افکار خودکشی است. بیشتری در پیش بینی افکار خودکشی دارد در حالی

ست که پاسخ گویی به این سئوال ا ا توجه به تحقیقات قبلی و همچنین خالئی که در این زمینه وجود دارد تحقیق حاضر به دنبالب

 دینی وجود دارد؟ تعهد طریق از خودکشی یپرداز ایده با سخت رویی بین یارابطه چه

 روش پژوهش

این مطالعه از لحاظ هدف تحقیق در زمره تحقیقات بنیادی و از لحاظ روش اجرا در زمره تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی تحلیل 

ند داد لیتشک نیشهرستان ورامدو از مدارس منطقه  یرستانیدانش آموزان دختر دب هیمطالعه را کل نیا یمارآجامعه مسیر قرار دارد. 

نفر انتخاب شدند. روش نمونه گیری با توجه به این که جامعه  022نفر بود. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  112که تعداد آنها 

تحقیق را دانش آموزان نوجوان دختر شهرستان ورامین تشکیل می دهند و در دسترس محقق نیستند به صورت خوشه ای چند 

 ه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات به شرح زیر است:مرحل

 ینید دـتعه انمیز سنجش رمنظوکه به  ستا سنجیدخو اربزا یک :(3002) همکاران و ورثینگتون (RCI) ینید تعهد پرسشنامه

 می ییرگ ازهندرا ا یفرد انیم ینید تعهد عاملو  دیفردرون  ینید تعهد عامل ،کلی سمقیا هنمر سه این پرسشنامهشد.  ساخته ادفرا

 امالـک) 1 هنمر اـتمخالفم(  مالکا)9 هنمراز  تلیکردرجه ای  1 های ازهندرا در ا ینید تعهدو  ستا السو 92شامل  یکل اسی. مقکند

 یدفر نمیا ینید تعهد عامل که یلحادر  ،ستا شناختی عمدتاو  دهماشامل شش  دیفردرون  ینید تعهد عاملسنجد  یموافقم( م

                                                           
1- Wong  
2- Yau 
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 ینید تعهد (92RCI) یکل اسیمق ایبررا  ییایپا ضریب( 0229و همکاران ) نثینگتواست. ور یچهار ماده و عمدتا رفتار ملشا

در  پرسشنامه ینا قیافترو ا کمال زه،سا ییروا ند.دکر ارشگز 99/2و  96/2، 99/2 ترتیب به دیفر انیم ینید تعهدو  دیفردرون 

 ینا زهسا ییروا (0229) رانهمکاو  نثینگتوور (.0229 رانهمکاو  نثینگتوورآمد ) ستد هـب یمطلوب نتایجو  شد یابیارز هشیوپژ

 پرسشنامه دنبو یملعادو  ن هاآ مطالعه نتایج ،ندادد ارقر سیربر ردمو یدییو تا کتشافیا عاملی تحلیلاز  دهستفاا بارا  پرسشنامه

 .داد ارقر دییتا ردمو( را یفرد نمیا ینید دـتعهو  دیفردرون  ینید تعهد)ی نید تعهد

تعهد، کنترل و چالش را در  یها مولفه کل و ییعبارت است که سخت رو 12آزمون با  کیپرسشنامه  نیا :ییسخت رو پرسشنامه

و  ییشده است، روا می( تنظ9191توسط کوباسا ) اسیمق نیسنجد. ا یاز نمره صفر تا نمره سه م کرتیل یچهار درجه ا اسیمق

 س( براسا9112) ی(. در مطالعه مد9191و کوباسا،  یمد شده است) دییبا مطالعات تا نآ یکاف ییایپا نیباال، همچن صیقدرت تشخ

 یگی)ب است 99/2، 91/2، 91/2، 99/2 بیکل به ترت ییچالش، کنترل، تعهد و سخت رو یتست برا یدرون یکرونباخ همسان یآلفا

 (.9999فرد، 

 به دفر دنبو مستعد انمیزسنجش  ی( برا9191بک توسط بک ) یخودکش یپرداز دهیا اسیمق :یخودکش یپرداز دهیا پرسشنامه

 91بر  مشتملو  کند یم همافر یانهاگر یدکشخو لمیاو ا یپرداز دهیا تشداز  دیعد آوردیبر سمقیا ینشد. ا ساخته کشیدخو

 ییو روا پایایی. دشو یم یبند( درجه تبیشترین شد) 0تا  (تشد کمترین)صفر ای از  نقطه سه سمقیا کیروی  که ستا گویه

 مانهمز ییروا چنینهم  است. همدآ ستد به 91/2 سمقیا ینا خنباوکر یلفا. آستا هشد تایید مختلف یها هشوپژدر  سمقیا ینا

 دهتفاسرا با ا سمقیا پایایی( 9999) رانهمکاو  نیسیا نیز انیردر ا ست.ا هشد ارشگز 61/2 ،یدکشخو خطر سنجش سمقیا با نموآز

 .کرده است ارشگز 2/ 91 زی،سا مهیروش دون باو  11/2 برابر خنباوکر یلفااز روش آ

 پژوهش یهاافتهی

ش فرض نرمال بودن چند یپ یر بدست آمده برقراری، مقاددهدیمپژوهش حاضر را نشان  یهادادهدر  یدگیشکو  یجکشاخص  زیردول ج

ه کت شده اس ینهفته پژوهش بررس یرهایمتغ ینشانگرها کت کش فرض در تین پین ایچن . همکندیمد ییپژوهش تأ یهادادهرا در  یریمتغ

 بدست آمده است. ±9ن یر آن بیمقاد

 . شاخص کجی و کشیدگی1جدول 

 کشیدگی کجی عامل

  2/  02  21/2 سخت رویی

 - 2/ 99 -21/2 تعهد دینی

 2/  92 -99/2 ایده پردازی خودکشی

 

 یهاشاخصشامل  یفیتوص یهاشاخصموجود در مطالعه،  یرهایک از متغیدر هر  هایآزمودننمرات  یو پراکندگ به منظور اطالع از متوسط

 گزارش شده است.زیر  ر به طور جداگانه در جدول یهر متغ ین، نمرات انحراف استاندارد برایانگیم
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 . میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش3جدول 

 اف استانداردانحر میانگین متغیرها

 09/2 19/9 سخت رویی

 12/2 19/9 تعهد دینی

 12/2 12/9 ایده پردازی خودکشی

 

 جهت آمادگی ،(-00/2)خودکشی افکار داشتن  ،( ـ 99/2) خودکشی پردازی ایده با نیز رویی سخت رابطهبا توجه به یافته ها، 

 با دینی تعهد. است معنادار و مثبت( 00/2) دینی تعهد با آن رابطه و معنادار و منفی( -99/2)خودکشی به اقدام قصد و( -96/2)خودکشی

 .است معنادار و منفی  ،( ـ 01/2) خودکشی پردازی ایده

 تحلیل مسیر

ی و تعهد دینی بر ایده پردازی خودکشمستقیم متغیرهای اضطراب اجتماعی در این پژوهش به منظور بررسی اثرات مستقیم و غیر

به منظور اطالع از چگونگی حضور هر یک از  های تحقیق ویهفرضقبل از تحلیل  پیشینه طراحی شد. ل فرضی بر اساسیک مد

گیرد. ابتدا ما کل متغیرهای یممتغیرهای معرفی شده در یک الگوی کلی، به عنوان گام نخست مدل فرضی مورد بررسی قرار 

به مدل فرضی برازش کردیم. بدین منظور از روش بیشینه  تعهد دینی بر ایده پردازی خودکشی را با توجه و اضطراب اجتماعی

گردد. پارامترهای بر آورد شده شامل ضرایب اثر مستقیم، ضرایب اثر غیرمستقیم و ضرایب یمبرای برآورد پارامترها استفاده  9احتمال

 Tای استاندارد برآورد و ارزش باشند که در جدولی تعبیه شده و ضرایب برآورد، ضرایب برآورد استاندارد شده، خطیماثر کل 

مربوط به معناداری برآورد پارامترها ارائه شده است. سپس مقایسه اثرات متغیرها بر هم با استفاده از ضرایب استاندارد شده صورت 

مدل و  یی ارزشیابی برازندگهاشاخصهای تحقیق پرداخته شده است. در نهایت یهفرضبررسی تأیید یا عدم تأیید  گرفته و بعد به

 نمودار مدل برازش شده گزارش شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- Maximum Likelihood 
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 یرمستقیم و کل مدلغبرآورد ضرایب اثرات مستقیم،  .2جدول 

  اثرات مستقیم اثرات غیرمستقیم اثرات کل

T برآوردپارامتر 

)پارامتر 

استاندارد 

 شده(

T پارامتر برآورد 

)پارامتر 

ستاندارد ا

 شده(

T پارامتر برآورد 

ستاندارد )پارامتر ا

 شده(

 مسیرها

 بر روی: سخت روییاثر       

 تعهد دینی ـ ( 92/2ـ ) 99/2 ـ 0/  19   ـ ( 92/2ـ ) 99/2 ـ 0/  19

 ایده پردازی خودکشی (09/2) 91/2 9/  99 (20/2)21/2 0/  91 (09/2)09/2 1/  96

 اثر تعهد دینی بر روی:      

 ایده پردازی خودکشی (-01/2) -99/2 -9/  19   (-01/2) -99/2 -9/  19

 افزایش دینی تعهد رویی سخت کاهش با و است معنادار( ـ29/2) دینی تعهد بر رویی سخت مستقیم اثر. 9ی جدول هادادهطبق 

 زیپردا ایده دینی تعهد افزایش با و است معنادار نیز(  ـ 20/2) خودکشی پردازی ایده بر دینی تعهد مستقیم اثر چنین هم .یابدمی

 .یابدمی کاهش خودکشی

تحلیل مسیر عالوه بر برآورد ضرایب مستقیم قابلیت آن را دارد که اثرات غیرمستقیم متغیرها بر همدیگر را نیز تعیین و برآورد کند. 

کند عدیل ت تواند به عنوان، متغیر میانجی، رابطه بین متغیرهای دیگر رایماثر غیرمستقیم به این دلیل بوجود می آید که یک متغیر 

 اثرشود یمدهد. همان طور که در جدول مالحظه یم(. جدول فوق برآورد ضرایب غیرمستقیم مدل را نیز نشان 9991هومن، )

 یانم در ایواسطه نقش تواندمی دینی تعهد متغیر بنابراین باشد،می معنادار( 20/2) خودکشی پردازی ایده بر رویی سخت غیرمستقیم

دهد. یممجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر متغیر وابسته اثرات کل آن را تشکیل  .کند ایفا خودکشی پردازی ایده و  رویی سخت

در بعضی مواقع متغیرها بر هم فقط اثر مستقیم و یا فقط اثر غیرمستقیم دارند، در این صورت اثر کل با اثر مستقیم و یا با اثر 

طور که در جدول مالحظه  دهد. همانیمجدول فوق همچنین بر آورد اثرات ضرایب کل مدل را نشان  غیرمستقیم برابر است.

 .باشدمی معنادار 29/2 سطح در نیز( 09/2) خودکشی پردازی ایده متغیر روی بر رویی سخت کل اثرشود، یم
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 یریگجهینتبحث و 

ی به تعال توانیم. در بعد فردی شودیمافعی در دو بعد فردی و اجتماعی تعهد دینی در افراد در محیط جامعه منجر به مزایا و من

شخصیتی بر مبنای باور به وجود بی نهایت، سالمت روانی، افزایش صداقت و اعتماد، افزایش حس تکاملی شخصی، آرامش و 

ش د نگرش های جمعی، همچنین افزایانظباط شخصیتی اشاره نمود و در بعد اجتماعی مزایایی از قبیل افزایش تعهد اجتماعی، بهبو

به دلیل پایبندی هستند  ییباال ی تعهد دینیکه دارا یافراد (.0299، 9رضایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی باالتر را برشمرد) کاویکا

 یروح یهاحرانر بد نیریاز سا شیافراد ب نیها برخورد کنند، ابا استرس توانندیتر مراحتو اعتقاد به نیروی برتر و توسل به دین 

همچون  یاهدیپسند یرفتارها یدارا مذهبیافراد  .کنندیمشکالت رشد م نیا قیو از طر ابندییگرفتن م ادی یبرا ییو مشکالت معنا

)  وردی سالمت روانی را فراهم آنهیزم تواندیم. بنابر آن چه بیان شد تعهد دینی ، شفقت و عشق هستندتی، سخاوت، انسانخششب

 زندگی با کیفیت ت گرایییمعنو دادند نشان چینی دانشجویان در پژوهشی (، در0291و همکاران) 0زانگ (.9991، چگنیبهرامی 

گیرند که معنویت گرایی به طور از این لحاظ نتیجه می .کند می بینی پیش را بعد سال یک زندگی کیفیت مثبت طور به و ارتباط دارد

(، در تحقیقی با عنوان رابطه 0291) و همکاران 9بستر .افراد مورد تحقیق موثر بوده استمعناداری در کیفیت و رضایت از زندگی 

ند که معنویت گرایی در رضایت از زندگی و همچنین ذهن نمعنویت گرایی، رضایت از زندگی و ذهن آگاهی، چنین بیان می ک

 1جیمز .دنسبت به سایر افراد رضایت بیشتری دارن آگاهی افراد مسن جامعه نقش دارد و افرادی که پیرامون معنویت و دین هستند

(، در مطالعات خود دریافتند که بین معنویت و پیشرفت در زندگی افراد رابطه معنادار وجود دارد و افرادی که انسجامی 0291)1و فای

ی از معنویت که مفاهیم مبهمدر معنویت گرایی داشتند نمرات بیشتری در پیشرفت کسب کرده اند. این درحالی است که افراد دیگری 

 .گرایی داشتند نمرات پایین تری در پیشرفت را اخذ نموده اند

 ردازیپ ایده جمله از انسان زندگی مختلف های جنبه بر دینی تعهد که است نقشی و رابطه بررسی دنبال به حاضر تحقیق در

 . پردازیم می تحقیق یها فرضیه نتایج بررسی به ادامه در. گذارد می روانی سرسختی و خودکشی

 .دارد مستقیم منفی تاثیر دینی تعهد بر رویی سخت :1فرضیه 

 می تأیید فرضیه و است معنادار 29/2 سطح در(  ـ 92/2) دینی تعهد بر سرسختی مستقیم تأثیر که است آن از حاکی ها یافته نتایج

  ونگ و( 9919) همکاران و شیخ ،(9911)همکاران و ردریکوندمی ،(9911) نخعی و بادپا تحقیقات نتایج با فرضیه این نتیجه .شود

 دات،اعتقا از ایمجموعه عنوان به مذهب کلی طور به که گفت توان می فرضیه این نتیجه تبیین در .دارد خوانیمه ،(0292) یائو و

 عنایم است قادر که رودمی بشمار روانی هایگاهتکیه مؤثرترین از یافته، تعمیم و اختصاصی هایارزش نیز و نبایدها و بایدها

                                                           
1-Kawaka 

2- Zhang 

3- Bester 

4 - James 

5- Fine 
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 جاتن معنایی بی و تعلیق از را فرد تبیینی، هایگاهتکیه سازی فراهم خاص شرایط در. کند فراهم عمر لحظه لحظه در را زندگی

 . برخوردارند نیز ایمن دلبسته سبک از آن تبع به باشند باالتری مذهبی هاینگرش دارای که افرادی در و دهدمی

 همکاران، و  رگهورسب) است ارتباط دارای افراد دلبستگی با است شخصیتی ویژگی یک که رویی سخت یا شناختی روان سرسختی

 استرس لکنتر به اطمینان احساس و زااسترس هایموقعیت در مثبت احساس ایجاد به افراد، در باال شناختی روان سرسختی(. 0229

 می رو این از(. 9911 اکبری،)دهدمی کاهش را احتمالی تهدیدهای و خطرات تشد و شده منجر زندگی هایموقعیت بیشتر در

 ختیس و زندگی مسایل و مشکالت برابر در هستند باالتری مذهبی و دینی های نگرش دارای که افرادی که برداشت چنین توان

 .نمایند همقابل و کنترل بیشتر شدت اب را مشکالت و مسایل توانند می و هستند تر مقاوم شوند می روانی فشار باعث که هایی

 تعهد دینی بر ایده پردازی خودکشی تاثیر منفی مستقیم دارد. :3 هیفرض

 پژوهشمعنادار می باشد و فرضیه  29/2ـ( در سطح  01/2نتایج یافته ها حاکی از آن است تأثیر مستقیم برایده پردازی خودکشی )

 ( همخوانی دارد.0221همکاران )و  9ادزیلو ( 9911) ییطباطباچین آوه و ت تأیید می شود. نتیجه این فرضیه با نتایج تحقیقا

بلوغ می تواند بر عملکرد نوجوان در جنبه های  نوجوانی و تغییرات جسمی وروانی ناشی ازدر تبیین این نتیجه می توان گفت که 

منجر به اختالل و بی نظمی در شخصیت مختلف تاثیر گذار باشد. مسایل و مشکالت این دوره در صورت کم توجهی می تواند 

که در برخورد با مسائل بسیار سریع تصمیم گرفته  از نوجوانان به علت این ینوجوان شده و او را در معرض خطر قرار دهد. بعض

یا  و ست برای رهایی از فشارا تحمل ناکامی ها را ندارند ممکن ییومهارت های زندگی را به طور کامل کسب ننموده و توانا

 از جمله موادی است که استفاده از افکار خودکشی افکار خطرناک و مخربی در ذهن بپرورانند.برانگیختن توجه و ترحم اطرافیان 

 برسازگاری دین مثبت تأثیر وجود از حاکی گوناگون پژوهش های نتایج امروزه افزایش چشمگیری داشته است. انجام آن به قصد

مثبت نگرش و تعهد  تأثیر (0291همکاران )و  9بامونتی( و 0299همکاران )و  0ژوهش های ماکسیاست. پ افراد روانی بهداشت و

 و تعهد دینی بین رابطۀ مثبت وجود از و کرده را گزارش آشفتگی و ناراحتی کاهش بیماری، عالیم کاهش روانی، سالمت بر دینی

 اند. کرده افراد حمایت روانی بهداشت

 ارزش ی مذهبیهانگرش سازد. می آماده و نیرومند ناامیدی هجوم اضطراب و مقابل در را انسان ی،تعهد و نگرش دین تردید بی

 موجب مثبت، نگرش های به تشویق و امید احساس طریق ایجاد از توانند و می دارند زندگی معنادار نکات به پرداختن در مثبتی

 و کرد تبیین را روانی یهااختالل برخی از پیشگیری و تداوم آمدن وجود به علت بتوان ها براساس آن شوند که فرد درونی آرامش

دست  جامعه سالمت افراد تأمین همچنین و روانی یهااختالل درمان و راستای پیشگیری در سودمندی و معیارهای به راهکارها

 و احکام به این عمل در و دارند بیشتری به مسایل دینی به تعهد که افرادی گفت توان می پژوهش این های یافته پایه بر .یافت

 شوند. می خودکشی افکار دچار کمتر کنند، می بیشتر تأکید نیز اصول

                                                           
1- Ozdel 

2- Moxey 

3- Bamonti 
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 سرسختی به واسطه تعهد دینی بر ایده پردازی خودکشی تاثیر غیر مستقیم دارد.: 2فرضیه 

 29/2( در سطح 20/2تعهد دینی ) تأثیر غیرمستقیم سرسختی بر ایده پردازی خودکشی به واسطهنتایج یافته ها حاکی از آن است 

 تأیید می شود.  1و می توان گفت تعهد دینی بین سرسختی و ایده پردازی خودکشی نقش واسطه ای دارد و فرضیه  معنادار است

 (، همخوانی دارد.9911) ( و بیرامی و همکاران9911(، بادپا و نخعی)9919)پاینده و همکاراننتیجه این فرضیه با تحقیقات 

 را ایجاد یتریقوحس  معنویت بنابراین، نماید. ارزیابی متفاوتی شیوه به را منفی وقایع تا کند افراد کمک به تواندیم تمعنوی

 )بوالهری و سرسختی بیشتری در مقابل مشکالت داشته باشد کندیم اضطراب کمک کاهش و سازگاری به راه این از که دینمایم

 خدا به فرد تا شود می باال موجب اضطراب نیز، در مواردی و دهد می کاهش را اضطراب ی،دین مدار (. همچنین9919همکاران، و

 استفاده معنوی مقابله مکانیسم یک عنوان به خدا، به توکل بیشتر از فرد تا شود می موجب اضطراب دیگر، عبارت به کند. توکل

 (.9911کنند)بیرامی و همکاران،  می استفاده کمتر مکانیسم این از معنوی ضعیف، اعتقادات با افراد کند.

از  یکی توکل اسالمی، بینش در و است آرامش برای پناهگاهی جستجوی در مشکالت و مصائب با هنگام مواجهه به انسان

 های یافته استرس است. با مقابله های شیوه از یکی حمایت طلب و حمایتگری طرفی، . ازاست مشکالت بر غلبه راهبردهای

 های ناراحتی کاهش باعث مسائل، این قلبی به عالقۀ و مذهبی مسائل فهم مبتنی بر مذهبی نگرش دهد می نشان  (9996) پوررئیس

 گفت توان می کلی طور به شود. دانشجویان روانی اختالالت کاهش تواند باعث می نگرش مذهبی سازی فعال و شود می روانی

به  درونی اعتقاد که افرادی کند. می ایجاد معنوی دلبستگی نوعی و دهد می نسانا به جهان درباره دینی، نگرشی جدید اعتقادات که

 روانی از سالمت برند، می پناه خدا به ها سختی در و برده بهره روزانه زندگی در اعتقادات این از دارند، مذهبی باورهای خدا و

 و رشد برای فرصتی منزله ی روان را به فشار بروز ادافر این شوند. می خودکشی مخرب افکار درگیر کمتر و برخوردارند باالیی

 باشد، تری فعال مثبت نگرش دارای چه فرد هر .کنند می تفسیر و تعبییر الهی تقدیر را آن یا دانند می خود معنوی بعد تقویت

 شود می سبب امر این د.کن مقابله مشکالت برابر در در زمان های سخت تواند می تر یافته سازش و تر خودباورانه خودکارآمدتر،

 شود. افراد این در جسمانی و روانی سالمت رفتن میزان باال و باعث تر پایین روانی، سالمت در اختالل

 محدودیت های پژوهش

  جامعه پژوهش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه دو شهر ورامین بودند و لذا در تعمیم نتایج پژوهش به سایر گروه

 نواحی و شهرهای دیگر می بایست احتیاط شود.های سنی و سایر 

  به دلیل آنکه ابزار پژوهش پرسشنامه بود و احتمال سوگیری از سوی پرسش شونده ها هست بهتر می بود مصاحبه های

 نیمه ساختار یافته نیز برای انجام کار استفاده شود.

 پیشنهادات پژوهش

 ضر برای گروه های سنی دیگر و در مناطق و شهرهای دیگر شایسته است پژوهش های دیگری با متغیرهای پژوهش حا

 نیز اجرایی گردد و نتایج مقایسه شود.
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  پیشنهاد می شود کارگاه های آموزشی برای دانش آموزان در زمینه های آرامش روانی و مقابله با اضطراب اجتماعی و

 افزایش تاب آوری و سرسختی در برابر مشکالت و مسایل برگزار شود.

 الهی موهبتی که وجود قدسیه و زندگی شمردن محترم و ذات صیانت و حفظ برای دانش آموزان روشنگری مینهز در 

 برگزار آموزشی برای دانش آموزان کارگاههای آن از پیشگیری و خودکشی مذمت برای و آن ها به خداوند جانب از است

  .شود
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Abstract  
The aim of this study was to determine the role of an intermediary of religious commitment in the 

relationship between hardiness with the idea of processing a suicide girl teen students in Varamin 

County. The present research among fundamental research and in terms of the run method as 

descriptive research of correlation and path analysis. All high school girl students of the schools 

of the area and the two formed Varamin County by 200 people was set up Morgan table. Religious 

commitment questionnaire data collection tool Sandige (1999 hardiness kobasa questionnaire 

(1984) and the scale of the idea of processing a suicide Beck by Beck (1979). For the analysis of 

the data and information obtained and test the assumptions of the study path analysis software 

using AMOS classification and analysis. The findings of this research show that the direct effect 

on hardiness of religious commitment (-0.10) And Indirect effect on hardiness of the idea of 

religious commitment to processing a suicide (0.02) level is significant and can be 0.01. The result 

is that religious commitment in the relationship between hardiness with the idea of an intermediary 

role processing a suicide. 

Keywords: religious commitment, hardiness, the idea of processing a suicide 


