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چکیده
اختالل افسردگی اساسی یکی از شایعترین اختالالت روانی است .افسردگی با ناامیدی ،درماندگی و
خطاهای شناختی سازمان یافته در اندیشه همراه است .خودکشی یک مشکل عمده بهداشت عمومی است و
میزان خودکشی در جوامع رو به افزایش است .به همین دلیل ،یافتن پیشبینی کننده و عوامل مؤثر در
افسردگی بسیار مهم است .این تحقیق با هدف ارزیابی رابطه فراشناخت دینی با افسردگی و افکار
خودکشی انجام شد .روش تحقیق همبستگی است و جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه بیرجند
در سال  1089تشکیل دادند 33۲ .نفر به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب
شدند .آنان پرسشنامههای فراشناخت دینی (ساالری فر ،)1089 ،افسردگی (بک و همکاران )1811 ،و افکار
خودکشی (بک )1898 ،را تکمیل کردند .دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون
چندمتغیری گامبهگام مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد ،فراشناخت دینی با افسردگی و افکار
خودکشی همبستگی منفی معنیداری دارد .ولی افسردگی با افکار خودکشی رابطه مثبت و معناداری دارد.
نتایج رگرسیون نشان داد ،مؤلفههای فراشناخت دینی  ٪39از واریانس افسردگی و  ٪3۲از واریانس افکار
خودکشی را تبیین میکنند .مشخص شد که ممکن است مؤلفههای فراشناخت دینی بهعنوان یک مکانیسم
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بازدارنده با افسردگی و افکار خودکشی عمل کنند .با توجه به نتایج این مطالعه میتوان نتیجه گرفت که با
تقویت فراشناخت دینی ،میزان افسردگی و افکار خودکشی کاهش مییابد.
کلیدواژهها :فراشناخت دینی ،افسردگی ،افکارخودکشی.
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مقدمه
اختالل افسردگی یک اختالل جدی یا وخیم روانپزشکی است (موریتز 1و همکاران،
 .) 3318افسردگی عالئم مختلفی از قبیل نشخوار فکری دارد که توسط افکار منفعل تکرار
شونده به وجود میآید .در طول دو دهه گذشته نشخوار فکری بهعنوان یک عامل مهم در
رشد و پایداری افسردگی شناخته شده است .نشخوار فکری بهعنوان یک مجموعه از افکار
منفعل تکرار شونده تعریف میشود و مکانیسمهایی را بوجود میآورد که به افسردگی
منجر میشود (کالرک و بک3319 ،3؛ بهنقل از بهاری ،اکبریان فیروزآبادی ،محمدخانی،
 .)3318نشخوار ناسازگار یک نوع از افکار منفی تکرار شونده است که با افسردگی ارتباط
گستردهای دارد (لوکا .)3318 ،0بر اساس مدل شناختی آسیبشناسی روانی ،افرادی که
دچار پریشانی هستند .تمایل دارند تفکر تحریف شده یا ارزیابیهای شناختی غیر واقعی از
وقایع را تجربه کنند که بر رفتار ،احساس و حتی پاسخهای فیزیولوژیکی آنان تأثیر منفی
میگذارد .اگر چه مدل شناختی آسیبشناسی روانی ابتدا برای اختالل افسردگی تدوین
شد؛ اما ارزش نظری و درمانی آن منجر به تعمیم آن به سایر حوزهها از جمله خودکشی،
اختالالت اضطرابی ،فوبیا و  ...گردید (دابسون ،پول ،بک .)3319 4شناختهای ناکارآمد و
پاسخدادن به حوادث منفی زندگی به افسردگی منجر میشود .افراد افسرده و افراد دارای
اختالل دوقطبی در مقایسه با افراد عادی بهطور معناداری نگرشها یا افکار ناکارآمد
بیشتری دارند (یزی لیاپراک ۲و همکاران ( .)3318در افراد مبتال به افسردگی بهنظر
میرسد ،پیشبینی شناختی بهنحوی دچار سوگیری میشود که نمیتوانند رویدادهای
دوستداشتنی آینده را تصور نمایند (هافمن .)3311 ،1یکی از عمدهترین عوامل مؤثر در
افسردگی نقص در پردازش فرآیندهای شناختی است .سهم عملکرد شناختی ناقص در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mouritz, S
2. Clark, D.A & Beck, AR
3. Luca, M
4. Dobson, K. S., Poole, J. C., & Beck, J. S.
5. YesiLyaprak,N
6. Hufman, S.J
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بروز نابهنجاری و مشکالت سالمت ناشی از افسردگی ،قابل توجه است (السن 1و
همکاران .)3313 ،هسته مرکزی افسردگی ،اختالل شناختی است .اختالل شناختی ،تغییرات
عاطفی و جسمی را به دنبال دارد و افراد افسرده خطاهای نظاممندی در تفکرشان دارند
(بک .)3339 ،3شناخت منفی در افراد افسرده بیانگر دیدگاه منفی نسبت به خود ،دنیا و
آینده است (پاسل .)3338 ،0دیدگاه ناکارآمد در مورد خود ،دنیا و آینده بهعنوان مثلث
شناختی معروف است .مثلث شناختی منفی از تعامل بین طرحوارههای منفی و رویدادهای
محیطی منفی به وجود میآید .بک بیان میدارد که طرحواره شناختی منفی یا مثلث
شناختی در زمانی که رویدادی تنشزا یا فقدان روی میدهد ،افراد را برای افسردگی
مستعد میسازد (تایمبرمنت و براعت .)3331 ،4افسردگی عاملی است که جدا از وضعیت
روانی بر وضعیت جسمانی ،عملکرد شغلی و کارکرد اجتماعی اثر منفی میگذارد؛ یعنی
بخش گستردهای از زندگی فرد افسرده دچار اشکال میشود .پس وجود گسترده عوامل
منفی میتواند تقویتکننده خاتمه دادن به زندگی باشد و فرد افسرده را به سمت
خودکشی ۲سوق میدهد .اختالل افسردگی اساسی با مرگومیر باال ارتباط دارد و
خودکشی عاملی است که بیشتر مرگ آنان را توجیه میکند ( .)3310 ،DSM-Vخودکشی
دومین عامل مرگ و میر در سنین  1۲تا  01سال در ایاالت متحده آمریکاست و نتایج
پژوهشها حاکی از این است که افسردگی ،اقدام به خودکشی و داشتن مشکل در تنظیم
هیجان ،عامل خطرپذیری اقدام به خودکشی را افزایش میدهد (عبداهلل.)3319 ،1
عامل اصلی در خودکشی دانشجویان ،افسردگی ،اضطراب ،استرس و ناامیدی است و
وجود معنا در زندگی تأثیر مثبتی در پیشگیری از خودکشی دارد (لئو 9و همکاران.)3318 ،
تعداد خودکشی در سنین  1۲تا  19سال چهار برابر بیشتر از سنین  13تا  14سال است و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Olesen, J
2. Beck, A.R
3. Possel, P
4. Timbermont, B & Braet, C
5. Suicide
6. Abdullah, MQ
7. Lew, B
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افسردگی یکی از عوامل مهم در خودکشی است (کیم 1و همکاران .)3318 ،افسردگی
اساسی و آسیبهای دوره کودکی پیشبینی کننده قوی اقدام به خودکشی است
(گلدبرگ 3و همکاران .) 3318 ،افسردگی و سوء مصرف مواد با رفتار خودکشی رابطه
مثبت قوی دارد (مادریگال دلئون 0و همکاران .)3318 ،حدود  13درصد افراد دارای
اختالل افسردگی ،افکار خودکشی دارند (وایسواناتان 4و همکاران .)3318 ،افکار
خودکشی قویترین پیشبینی کننده برای رفتارهای خود آسیبرسان است و افرادی که
افکار خودکشی و یا افکار خودآسیبرسان دارند ،در زندگی خود تالش هدفمند ندارند
(مارس ۲و همکاران .)3318 ،افسردگی با خودکشی رابطه دارد و آن را بهصورت مثبت
پیشبینی میکند (فدایی ،عاشوری ،هوشیاری و ایزانلو .)1083،افسردگی  ۲9درصد از
واریانس خودکشی را پیشبینی میکند (زارع ،ناظر و صیادی.)1098 ،
افسردگی با تفکر منفی تکرار شونده رابطه دارد و این نوع تفکر ،در بسیاری از
ناکارآمدیهای روانشناختی مشاهده میشود .افسردگی با نشخوار فکری همراه است.
نشخوار فکری ناسازگار میتواند بهعنوان یک راهبرد مقابلهای ناکارآمد تفسیر شود که با
تنظیم هیجان و فراشناخت رابطه مثبت معناداری دارد (لوکا .)3318 ،فالول در سال 1898
فراشناخت را بهعنوان شناخت درباره شناخت یا دانش درباره دانش تعریف کرد که دارای
چهار بعد دانش فراشناختی ،تجربه فراشناختی ،تکالیف فراشناختی و راهبردهای فراشناختی
است .رویکرد فراشناختی فرض میکند ،اختالالت روانشناختی به فعالیت یک سبک
تفکر سمی که نشانگان شناختی -توجهی 1نامیده میشود ،مرتبط است که اشخاص در
موقعیتهای هیجانی (مانند :غم ،اضطراب ،خشم و  )...با آن درگیر میشوند .ویژگیهای
اصلی نشانگان شناختی-توجهی شامل نشخوار فکری ،نگرانی ،بازبینی تهدید و رفتارهای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kim, G.M
2.Goldberg. X
3.Madrigal de Leon, E.A
4 Wiswanathan, D.G
5.Mars, B
6. attentional- cognitive syndrom
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مقابلهای ناکارآمد است .این نشانگان توسط باورهای فراشناختی ناکارآمد حفظ و تقویت
میشود (موریتزو همکاران .)3318 ،باورهای فراشناختی و نوع سبک مقابلهای بر رفتار
خودکشی تأثیر دارد .فراشناختهای ناسازگار ،استرس ادراک شده را بیشازحد ارزیابی
میکند و منابع شناختی و مهارتهای مقابلهای کارآمد را نادیده میگیرد (یازیهان 1و
همکاران .)3318 ،باورهای فراشناختی ناکارآمد بهطور مستقیم با افسردگی و اضطراب
رابطه دارد و بر کیفیت زندگی اثری منفی میگذارد (لنزو 3و همکاران .)3318 ،باورهای
فراشناختی با افسردگی و اضطراب رابطه دارد و یک پیشبینی کننده قوی برای این
اختالالت است (آندرسون 0و همکاران .)3318 ،فراشناخت با نشخوار فکری و افسردگی
رابطه مثبت دارد و باورهای فراشناختی ،افکار خودکشی را پیشبینی مینماید (هاتون 4و
همکاران3318 ،؛ هاالرد3319 ،۲؛ کواتروپانی 1و همکاران،؛  .)331۲باورهای فراشناختی
با افسردگی رابطه مثبت دارد و مؤلفههای فراشناخت ،افسردگی را بهطور مثبت پیشبینی
مینماید (لشکری ،کریمی ،شهابی ،هاشمی3311 ،؛ دالور ،دولتشاهی ،نوری ،آریانفر،
3314؛ یاریس3313،9؛ ساالریفر و پوراعتماد .)1083 ،مداخلههای فراشناختی (آموزش
فراشناختی و درمان فراشناختی) ،عالیم و نشانههای شناختی ،هیجانی و جسمانی افسردگی
را کاهش میدهد (مامی ،شریفی ،مهدوی331۲ ،؛ میرحسینی ،کمالی زارچ ،نصیریان،
331۲؛ شریفی و یزدانبخش .)3314 ،باورهای فراشناختی در سببشناسی و پایداری
افسردگی نقش مؤثری دارد (ولز.)3338،9
مبانی نظری و نتایج پژوهشها حاکی از این است که فراشناختهای ناکارآمد با
افسرگی و خودکشی رابطه مثبت دارد و فعال شدن این فراشناختها ،رشد و پایداری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Yazihan, N.T
2. Lenzo, V
3. Anderson, R
4. Hatton, P
5. Hallard, R
6. Quattropani, M.C
7. Yaris, S
8. Wells, A
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اختالالت روانشناختی را به دنبال دارد .از طرف دیگر فراشناختهای کارآمد ،همانند
شناختهای کارآمد ،در حل مسائل و در مقابله با رویدادهای استرسزا کمک کننده است
و شخص را در مقابل آسیبها مصون نگه میدارد .فراشناخت درباره حل مسئله،
فراشناخت درباره هیجان و فراشناخت درباره اخالق ،عملکرد شخص را افزایش میدهد و
با سالمت روان رابطه مثبت دارد .بهبیان دیگر این فراشناختها از نوع کارآمد است؛ زیرا
شخص نسبت به فرآیند حلمسئله ،فرآیندهای هیجانی و نسبت به اصول و راهبردهای
اخالقی شناخت و آگاهی دارد .شناخت و آگاهی شخص درباره خودش بهعنوان یک
شخص دیندار ،فراشناخت دینی 1را شکل میدهد (ساالریفر)1089 ،؛ زیرا در فرآیند
پردازش اطالعات ،باورهای شخص درباره دین مورد پردازش قرار میگیرد .پس دانش
فرد درباره باورهای دینیاش ،دانشفراشناختی دینی 3را تشکیل میدهد .دانش فراشناختی
دینی شامل سه طبقه تحت عنوان طبقه شخص یا دانش فرد درباره خودش بهعنوان یک
شخص دینی ،طبقه تکلیف یا دانش شخص درباره تکالیف دینی ،طبقه راهبرد یا دانش فرد
درباره راهبردهای دینی است .عالوه براین نظارت و کنترلی که توسط شخص درباره
اعمال مذهبی یا دینیاش اعمال میشود ،نشاندهنده تجربه فراشناختی دینی 0است
(ساالریفر .)1089 ،بهنظر میرسد ،فراشناخت دینی در زمره فراشناختهای کارآمد باشد.
باتوجه به مبانی نظری و پژوهشی میتوان گفت ،فراشناخت در اختالالت روانشناختی
دارای نقشی دوگانه است؛ یعنی فراشناخت ناکارآمد ،زمینهساز اختالالت روانشناختی از
جمله اختالل افسردگی و افکار خودکشی است و در طرف مقابل فراشناخت کارآمد ،از
ابتالی شخص به اختالالت روانشناختی پیشگیری میکند .ادبیات پژوهشی موجود درباره
فراشناخت ،بر باورهای فراشناختی بهعنوان یک فراشناخت ناکارآمد متمرکز است که به
یک سبک تفکر سمی منجر میشود و نقش آن در آسیبهای روانشناختی ،در مطالعات
زیادی بررسی شده است .ولی تاکنون نقش فراشناختهای کارآمد در آسیبشناسی روانی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Religious metacognition
2. Religious metacognitive knowledge
3. Religious metacognitive experience
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و سالمت روان کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است و میتوان گفت ،نقش فراشناخت
کارآمد در ادبیات پژوهشی مربوط به آسیبشناسی روانی ،مغفول مانده است .بههمین دلیل
توجه به فراشناخت دینی بهعنوان یک سازه جدید در حوزه روانشناسی و مطالعه نقش آن
در افسردگی و افکار خودکشی از جنبه نظری و کاربردی دارای اهمیت است؛ بنابراین
پژوهش حاضر با این هدف انجام شد که به این سؤالها پاسخ دهد .آیا فراشناخت دینی با
افسردگی و افکار خودکشی رابطه دارد؟ آیا مؤلفههای فراشناخت دینی ،افسردگی و افکار
خودکشی را پیشبینی مینماید؟

روش پژوهش
باتوجه به هدف و ماهیت دادهها ،پژوهش حاضر در زمره مطالعات همبستگی و از نوع
پیشبین است .جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه بیرجند در سال 1089
است .تعداد  33۲نفر به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب
شدند .در این پژوهش سه پرسشنامه فراشناخت دینی ،1افسردگی بک 3و افکار خودکشی
بک 0بهعنوان ابزار گردآوری دادهها مورد استفاده قرار گرفت.

 -1پرسشنامه فراشناخت دینی
پرسشنامه فراشناخت دینی توسط ساالریفر در سال  1089با هدف سنجش سازه
فراشناخت دینی یا مذهبی دانشجویان ساخته شد .فرم اولیه پرسشنامه دارای  03سؤال بود
که هر سؤال برمبنای طیف لیکرت  ۲درجهای (کامالً موافق=  ،۲موافق= ،4نسبتاً موافق= ،0
مخالف=  ،3کامالً مخالف= )1اندازهگیری میشود .برای بررسی روایی سازه از تحلیل
عاملی اکتشافی به روش مؤلفههای اصلی استفاده شد .تعداد  4سؤال به دلیل بار عاملی پایین
حذف شد و  31سؤال باقی مانده ،چهار عامل اصلی را مشخص کرد که در مجموع در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Religious metacognition questionnaire
2. Beck Depression Inventory
)3. Beck Scale for Suicide Ideation (BSSI
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حدود  ۲9 /39درصد از واریانس پرسشنامه را تبیین مینمایند .سؤالهای شماره ،0 ،3 ،1
 ۲ ،4طبقه شخص یا دانش فرد درباره خودش بهعنوان یک شخص دینی را میسنجد.
سؤالهای شماره  13 ،8 ،9 ،9 ،1طبقه تکلیف یا دانش شخص درباره ویژگیهای تکالیف
دینی را میسنجد .سؤالهای شماره  11 ،1۲ ،14 ،10 ،13 ،11طبقه راهبرد یا دانش شخص
درباره راهبردهای دینی را مورد سنجش قرار میدهد .جمع نمره این سه طبقه ،نشان دهنده
میزان دانشفراشناختی دینی شخص است .سؤالهای شماره ،30 ،33 ،31 ،33 ،18 ،19 ،19
 31 ،3۲ ،34تجربه فراشناختی دینی را میسنجد و جمع نمره همه سؤالها نشان دهنده میزان
فراشناخت دینی شخص است (ساالریفر.)1089 ،
جهت بررسی روایی همگرا ،پرسشنامه تعهد مذهبی ورتینگتون و همکاران ( )3330و
برای بررسی روایی واگرا ،پرسشنامه باورهای فراشناختی کارت رایت هاتون و ولز
( )3334برای  ۲3نفر اجرا شد .فراشناخت دینی با تعهد مذهبی دارای ضریب همبستگی
مثبت ( )3/13و با باورهای فراشناختی دارای ضریب همبستگی منفی ( )- 3/۲4است .نتایج
حاصل حاکی از این است که پرسشنامه فراشناخت دینی از روایی همگرا و روایی واگرا
برخوردار است .برای محاسبه اعتبار پرسشنامه فراشناخت دینی از ضریب همسانی درونی
به روش آلفای کرونباخ و روش دونیمهکردن استفاده شد که ضرایب بهدست آمده برای
این پرسشنامه به ترتیب معادل  3/839و  3/983است .برای محاسبه اعتبار خرده مقیاس
تجربه فراشناختی دینی ،دانشفراشناختی دینی و مؤلفههای آن از ضریب همسانی درونی به
روش آلفای کرونباخ استفاده شد .ضریب بهدست آمده برای خرده مقیاس تجربه
فراشناختی دینی معادل  ،3/9۲4برای خرده مقیاس دانشفراشناختی دینی معادل  3/983و
برای مؤلفههای طبقه شخص ،تکلیف و راهبرد به ترتیب معادل  3/931 ،3/913و 3/911
است (ساالریفر.)1089 ،

 -2پرسشنامه افسردگی بک
پرسشنامه افسردگی بک حاوی  31ماده است و هر ماده شامل  4عبارت است .این عبارتها
بر اساس عالئم و نشانههای افسردگی و شدت آنها به ترتیب تنظیم شدهاند و از صفر تا 0
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به آنها نمره داده میشود .این عبارات نشانههای تعریفشدهی افسردگی از جمله غمگینی،
احساس گناه ،از دست دادن عالقه ،کناره گیری اجتماعی ،افکار خودکشی ،آشفتگی
خواب ،از دست دادن اشتها و خود بیزاری را مورد ارزیابی قرار میدهند .بهاینترتیب که 3
ماده از آن به عاطفه 11 ،ماده به شناخت 3 ،ماده به رفتارهای آشکار ۲ ،ماده به نشانههای
جسمانی و  1ماده به نشانه شناسی میان فردی اختصاص یافته است .بک و همکاران در سال
 1811ضریب اعتبار بازآزمایی آزمون در فاصله یک هفتهای را  3/80به دست آوردند
(صیدخانی نهال ،کیخاونی و چتری پور .)1081 ،هنجاریابی این پرسشنامه برای نخستین بار
در ایران بهوسیلهی جلیلی و اخوت (1010؛ به نقل از کاظمی )3331 ،انجام شد .اعتبار از
طریق محاسبه ضریب همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ  3/9۲و به روش بازآزمایی
با فاصله  4ماهه 3/48 ،بهدست آمد .اعتبار پرسشنامه بک ،باال گزارش شده و از  3/93تا
 3/83متغیر بوده است (ازخوش.)1099 ،

 -3پرسشنامه افکار خودکشی بک
مقیاس افکار خودکشی توسط بک ( )1898برای سنجش میزان مستعد بودن فرد به
خودکشی ساخته شد .این مقیاس ،برآوردی عددی از شدت ایدهپردازی و افکار خودکشی
فراهم میکند و مشتمل بر  18گویه است که روی یک مقیاس سه نقطهای از صفر
(کمترین شدت) تا دو (بیشترین شدت) درجهبندی میشود .نمره کلی مقیاس بر اساس
جمع نمرهها محاسبه و از صفر تا  09متغیر است .در این پرسشنامه  ۲سؤال اول بهمنظور
غربالگری طرح شده است به طوری که اگر دانشجویان به  ۲سؤال اول ،نمره صفر دهند
فاقد افکار خودکشی هستند .کسب نمره  1تا  ۲نشان دهنده داشتن افکار خودکشی ،نمره 1
تا  18نشان دهنده آمادگی جهت خودکشی و نمره  33تا  09نشانگر قصد اقدام به
خودکشی است.
اعتبار و روایی این مقیاس در پژوهشهای مختلف تأیید شده است .در پژوهش دانیتز
( )3331آلفای کرونباخ این مقیاس  3/98بهدست آمد .همچنین روایی همزمان  4آزمون با
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مقیاس سنجش خطر خودکشی 3/18 ،گزارش شده است (داچر و دالری .)3334،1در ایران
انیسی و همکاران ( ) 1090در پژوهش خود اعتبار مقیاس را با استفاده از روش آلفای
کرونباخ برابر  3/8۲و با روش دونیمهسازی  3/9۲و روایی همزمان مقیاس ایدهپردازی
خودکشی بک با زیرمقیاس افسردگی پرسشنامه سالمت عمومی را  3/91بهدست آوردند.

یافتهها
بهمنظور آزمون سؤالهای پژوهش و بررسی رابطه فراشناخت دینی با افسردگی و افکار
خودکشی از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری به روش گامبهگام استفاده
شد .ابتدا پیش فرضهای تحلیل رگرسیون چندگانه بررسی شد .آزمودنیها بهطور تصادفی
انتخاب شدند .رابطه خطی بین متغیرها وجود دارد .باتوجه به شاخص تحمل واریانس و
شاخص تورم واریانس متغیرها ،همخطی و همخطی چندگانه بین متغیرها وجود ندارد.
جهت پاسخ به این سؤال که آیا فراشناخت دینی با افسردگی و افکار خودکشی رابطه
دارد؟ از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج حاصل در جدول شماره یک ارائه
شده است.
جدول  :1ضریب همبستگی پیرسون فراشناخت دینی با افسردگی و افکار خودکشی
فراشناخت دینی
فراشناخت دینی
افسردگی
افکار خودکشی

افسردگی
**

افکار خودکشی
**

-3/49

ضریب همبستگی پیرسون

1

-3/۲13

سطح معناداری

-

3/331

3/331

ضریب همبستگی پیرسون

**-3/۲13

1

**3/139

سطح معناداری

3/331

-

3/331

ضریب همبستگی پیرسون

**-3/49

**3/139

1

سطح معناداری

3/331

3/331

-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ducher, J.L & Dalery, J
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باتوجه به نتایج جدول شماره  ،1رابطه فراشناخت دینی با افسردگی و افکارخودکشی منفی
و در سطح  <P3/31معنادار است .با توجه به جهت ضریب همبستگی ،با افزایش
فراشناخت دینی میزان افسردگی و افکار خودکشی کاهش خواهد یافت .عالوه براین بین
افسردگی و افکار خودکشی رابطه مثبت معناداری وجود دارد .بهبیاندیگر با افزایش شدت
افسردگی ،میزان افکار خودکشی افزایش مییابد.
بهمنظور بررسی رابطه مؤلفههای فراشناخت دینی با افسردگی و افکار خودکشی از
ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج در جدول  3به شرح زیر است:
جدول  :2ضریب همبستگی پیرسون مؤلفههای فراشناخت دینی با افسردگی و افکار خودکشی
افسردگی
طبقه شخص
طبقه تکلیف
طبقه راهبرد
تجربه فراشناختی

افکار خودکشی
**

ضریب همبستگی پیرسون

**-3/09

سطح معناداری

3/331

3/331

ضریب همبستگی پیرسون

**-3/0۲

**-3/03

سطح معناداری

3/331

3/331

ضریب همبستگی پیرسون

**-3/۲3

**-3/48

سطح معناداری

3/331

3/331

ضریب همبستگی پیرسون

**-3/49

**-3/40

سطح معناداری

3/331

3/331

-3/03

نتایج جدول شماره  3نشان میدهد ،مؤلفههای فراشناخت دینی با افسردگی و افکار
خودکشی در سطح  <P3/31رابطه منفی و معناداری دارد .مؤلفه راهبرد فراشناختی دینی
قوی ترین رابطه منفی را با افسردگی و افکار خودکشی دارد و میزان رابطه سایر مؤلفههای
فراشناخت دینی با افسردگی و افکار خودکشی قابل توجه است.
برای پاسخ به این سؤال که آیا مؤلفههای فراشناخت دینی ،افسردگی را پیشبینی
مینماید از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد.
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جدول  :3خالصه نتایج تحلیل رگرسیون افسردگی بر اساس مؤلفههای فراشناخت دینی
مدلهای رگرسیون

متغیر

منبع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

ضریب همبستگی چندگانه

دینی

چندگانه

مدل  3فراشناختی

مجذور ضریب همبستگی

تجربه

F

دینی

سطح معناداری

مدل  1فراشناخت

ضریب بتا

راهبرد

رگرسیون ۲9۲9/941

1

-3/۲38 3/331 93/9۲۲** 3/3۲8 3/۲38 9191/138

باقیمانده
رگرسیون

91/311

330

3/393 3/۲38 ۲19۲/91

**

-3/0۲0 3/331 08/399

باقیمانده

با توجه به نتایج جدول شماره  ،0مؤلفه راهبردهای فراشناختی دینی در گام اول وارد معادله
شد و  31درصد از واریانس افسردگی را تبیین مینماید .باتوجه به  Fحاصل ،نقش این
مؤلفه در سطح  <P3/31معنادار است .در گام دوم مؤلفه تجربه فراشناختی دینی وارد
معادله شد .این مؤلفه در یک ترکیب خطی با مؤلفه راهبردهای فراشناختی دینی39 ،
درصد از واریانس افسردگی را پیشبینی مینماید .با توجه به  Fحاصل ،نقش این مؤلفهها
در سطح  <P3/31معنادار است .برمبنای ضریب بتا میتوان گفت ،این مؤلفهها با افسردگی
رابطه منفی داشته و در پیش بینی واریانس افسردگی نقش منفی معناداری دارند .نقش سایر
متغیرها در پیشبینی واریانس افسردگی از نظر آماری معنادار نیست.
برای پاسخدادن به این سؤال که آیا مؤلفههای فراشناخت دینی ،افکار خودکشی را
پیشبینی مینماید ،از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد.
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جدول  :4خالصه نتایج تحلیل رگرسیون افکار خودکشی بر اساس مؤلفههای فراشناخت دینی

مدلهای رگرسیون

متغیر

منبع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

ضریب همبستگی چندگانه
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با توجه به نتایج جدول شماره  ،4مؤلفه راهبردهای فراشناختی دینی در گام اول وارد معادله
شد و در حدود  3۲درصد از واریانس افکار خودکشی را تبیین مینماید .باتوجه به F

حاصل ،نقش این مؤلفه در سطح  <P3/31معنادار است .برمبنای ضریب بتا میتوان گفت،
این مؤلفه با افکار خودکشی رابطه منفی داشته و در پیشبینی واریانس افکار خودکشی
نقش منفی معناداری دارد .به بیان دیگر با افزایش دانش شخص درباره راهبردهای دینی،
افکار خودکشی کاهش می یابد .الزم به توضیح است ،نقش سایر متغیرها در پیشبینی
واریانس افکار خودکشی از نظر آماری معنادار نیست.

بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش حاکی از این است که فراشناخت دینی و مؤلفههایش با افسردگی و
افکار خودکشی رابطه منفی معناداری دارد؛ یعنی با افزایش فراشناخت دینی ،میزان
افسردگی و افکار خودکشی کاهش مییابد .این یافته با مبانی نظری فراشناخت از دید
فالول ( ،3333فالول و فالول )3334 ،مبنی براین که فراشناخت یک تفکر سطح باالست
که با عملکرد شخص رابطه مثبت دارد ،همسو و همخوان است؛ زیرا فراشناخت دینی با
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کاهش عالیم و نشانههای افسردگی و نیز بازداری افکار خودکشی ،موجب افزایش
عملکرد شخص میشود.
عالوه براین ،این یافته با نتایج پژوهش لنزو و همکاران ( ،)3318موریتز و همکاران
( ،)3318یازیهان و همکاران ( ،)3318آندرسون و همکاران ( ،)3318هاتون و همکاران
( ،)3318هاالرد و همکاران ( ،)3319کواتروپانی و همکاران ( ،)331۲دالور و همکاران
( ،)3314یاریس ،)3313( 1یوسفی ،بهرامی و محرابی ( ،)3339ساالریفر و پوراعتماد
( )1083که باورهای فراشناختی با افسردگی رابطه مثبت دارد ،همخوان است ولی همسو
نیست .دراین خصوص میتوان گفت ،همانطور که شناخت به دو نوع کارآمد و ناکارآمد
قابل تقسیم است ،فراشناخت نیز میتواند کارآمد یا ناکارآمد باشد .وجود رابطه منفی
فراشناخت دینی با افسردگی و افکار خودکشی ،بامبانی نظری فراشناخت (ولز)3338 ،
مبنی براین که باورهای فراشناختی زمینهساز سبب شناسی و تداوم افسردگی است،
همخوان و همسو نیست؛ زیرا فراشناخت در حوزه آسیبشناسی روانی (ولز)3338 ،3333 ،
بهعنوان یک فرآیند ذهنی سطح باالست که با فعال شدن آن ،شخص آسیبهای
روانشناختی از جمله افسردگی را تجربه مینماید .به بیان دیگر فراشناخت در حوزه
آسیب شناسی روانی ،از نوع فراشناخت ناکارآمد است .ولی ماهیت فراشناخت دینی حاکی
از این است که عملکرد شخص را بهبود میبخشد و باتوجه به نتایج این پژوهش مبنی بر
رابطه منفی با افسردگی و افکار خودکشی ،میتوان گفت فراشناخت دینی از نوع کارآمد
است و شخص را از آسیبهای روانشناختی از جمله افسردگی و افکار خودکشی مصون
نگه میدارد.
یافته دیگر پژوهش مبنی براینکه مؤلفههای فراشناخت دینی  39درصد از واریانس
افسردگی و  3۲درصد از واریانس افکار خودکشی را بهطور منفی پیشبینی مینماید،
حاکی از این است که مؤلفههای فراشناخت دینی نقشی منفی یا بازدارنده در افسردگی و
افکار خودکشی دارد .این یافته با مبانی نظری فراشناخت در رویکرد روانشناسی شناختی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Yaris, S
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(فالول )3334 ،3333 ،1891 ،و فراشناخت در رویکرد پردازشگری اطالعات (برون،
1899؛ کراس و پاریس )1899 ،مبنی براینکه فراشناخت با توانایی حلمسأله ،قضاوت،
حل تعارض ،بازداری پاسخ و تنظیم رفتار رابطه مثبت دارد ،همسو و همخوان است؛ زیرا
با فعال شدن فراشناخت دینی ،شخص نسبت به خود بهعنوان یک شخص دیندار شناخت
حاصل کرده و همچنین نسبت به تکالیف دینی ،راهبردهای مبتنی بر دین و تجارب دینی،
آگاهی الزم را کسب مینماید و این آگاهی زمینهساز عملکرد مثبت است.
این یافته با نتایج پژوهش هاتون و همکاران ( ،)3318هاالرد ( ،)3319کواتروپانی و
همکاران ( ،)331۲ساالریفر و پوراعتماد ( )1083مبنی براینکه فراشناخت با نشخوار
فکری و افسردگی رابطه مثبت دارد و مؤلفههای فراشناخت ،واریانس افسردگی و افکار
خودکشی را پیشبینی مینماید ،همخوان است؛ یعنی فراشناخت دینی با افسردگی و افکار
خودکشی رابطه دارد ولی چون جهت رابطه منفی است و مؤلفههای فراشناخت دینی نقشی
منفی در پیشبینی واریانس افسردگی و افکار خودکشی دارد ،با نتایج پژوهشهای فوق
همجهت یا همسو نیست .در این خصوص میتوان گفت ،فراشناخت در حوزه
آسیبشناسی روانی بهعنوان یک فرآیند ذهنی است که با فعال شدن آن ،فرآیند
خودتنطیمی دچار سوگیری میشود و آسیبهای روانشناختی از جمله ،افسردگی ،افکار
خودکشی و اضطراب را بوجود میآورد .پس این نوع از فراشناخت برمبنای الگوی
خودتنظیمی ولز و ماتیوز ( ،)1884سبک تفکر را دچار سوگیری مینماید .چون در سبک
تفکر ،نگرانی و نشخوار فکری مورد پردازش قرار میگیرد .ولی با فعال شدن فراشناخت
دینی ،امید و خوشبینی در سبک تفکر شخص مورد پردازش قرار میگیرد؛ بنابراین از
فعال شدن نشانگان شناختی-توجهی بهعنوان یک سبک تفکر سمی و آسیبزا جلوگیری
مینماید.
رابطه منفی مؤلفههای فراشناخت دینی با افسردگی و افکار خودکشی ،با نتایج پژوهش
موسوی مقدم و همکاران ()3319؛ جعفری و همکاران ()3319؛ دولیتل و فارل ()3334
مبنی براین که سالمت معنوی و باورهای معنوی با افسردگی ،اضطراب و استرس رابطه
منفی معناداری دارد ،همسو و همخوان است .عالوه براین با نتایج پژوهش حیدری شرف و
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همکاران ()108۲؛ میرزایی و همکاران ( ،)3310مبنی براینکه معنویت با افکار خودکشی
رابطه منفی معنی داری دارد ،همسو و همخوان است .در این خصوص میتوان گفت
باورهای معنوی ،هدف زندگی را برای فرد روشن میکند و مایه تسلی در شرایط دردناک
و تهدید کننده است .باورهای معنوی و دینی باعث میشوند ،فرد رویدادهای غیرمنتظره را
بهعنوان رویدادهایی کمتر تهدید کننده ارزیابی کند و قادر است ،رویدادهای غیرقابل تغییر
را بپذیرد و در زندگی از آرامش بیشتری برخوردار خواهد بود.
یافته دیگر پژوهش نشان داد ،افسردگی با افکار خودکشی رابطه مثبت باالیی دارد .این
یافته با مبانی نظری شناخت درمانی (بک )3339 ،و نتایج پژوهش لئو و همکاران (،)3318
گلدبرگ و همکاران ( ،)3318کیم و همکاران ( ،)3318مادریگال دلئون و همکاران
( ،)3318مارس و همکاران ( ،)3318عبداهلل ( )3319و؛ سوکو و همکاران ()3339؛ مبنی
براینکه افسردگی با کیفیت زندگی رابطه منفی و با افکار خودکشی رابطه مثبت معناداری
دارد ،همخوان و همسو است .در خصوص این یافته میتوان گفت ،افراد افسرده نمیتوانند
موقعیتهای سخت را بهعنوان موقعیت قابل کنترل در نظر گرفته و در مواجهه با
رویدادهای زندگی و رفتار افراد ،توانایی توجیه چندین جایگزین را ندارند و در
موقعیتهای سخت نمیتوانند به راه حلهای جایگزین فکر کنند .در نتیجه احساس
بیکفایتی و شکست بر شخص غلبه میکند و به این فکر میکند که وضعیت موجود
غیرقابل تغییر است .پس چون کنترلی بر موقعیت ندارد و به نظر خودش نمیتواند آن را
تغییر دهد ،افکار خود آسیب رسان فعال شده و خطر اقدام به خودکشی افزایش مییابد.
باعنایت به اینکه تعداد قابل توجهی از افراد از عالیم و نشانههای افسردگی رنج میبرند و
تعداد قابل توجهی ازآنان اقدام به خودکشی دارند .مداخلههای روانشناختی باهدف
پیشگیری و کاهش میزان افسردگی دارای ضرورت است .باتوجه به این هدف و بر اساس
مبانی نظری فراشناخت میتوان گفت ،فراشناخت در سببشناسی و تداوم اختالالت
روانشناختی از جمله افسردگی و افکار خودکشی دارای نقشی دوگانه است .بهبیاندیگر
برخی فراشناختها (باورهای فراشناختی درباره نگرانی و نشخوار فکری) از نوع ناکارآمد
است و فعال شدن آنها منجر به افسردگی و شکلگیری افکار خود آسیبرسان میشود.
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در طرف مقابل برخی فراشناختها (فراشناخت درباره حلمسأله ،فراشناخت هیجانی،
فراشناخت اخالقی ،فراشناخت فرهنگی) از نوع کارآمد است و فعال شدن آنها ،افزایش
عملکرد شخص را بهدنبال دارد؛ بنابراین در مداخلههای روانشناختی باهدف پیشگیری از
افسردگی و کاهش افکار خودکشی ،تمایز بین این دو نوع از فراشناخت اهمیت دارد؛ زیرا
از طریق فراشناختهای کارآمد ،میتوان تفکر فراشناختی شخص را تقویت نمود که این
نوع از تفکر ،شخص را از آسیبهای روانشناختی مصون نگه میدارد .بههمین دلیل
باتوجه بهمبانی نظری میتوان گفت ،فراشناخت دینی یک فرایند ذهنی سطح باالست که
باورهای دینی ،تکالیف دینی ،راهبردهای مبتنی بر دین و تجارب دینی شخص را مورد
پردازش قرار میدهد .یافتههای پژوهش نشان داد ،فراشناخت دینی و مؤلفههایش با
افسردگی و افکار خودکشی رابطه منفی معناداری دارد و میزان قابل توجهی از واریانس
افسردگی ( 39درصد) و واریانس افکار خودکشی ( 3۲درصد) را بهطور منفی پیشبینی
مینماید .به بیان دیگر فراشناخت دینی و مؤلفههایش نقشی منفی در سببشناسی و
پدیدایی افسردگی و افکار خودکشی دارد .پس میتوان گفت ،فراشناخت دینی یک نوع
فراشناخت کارآمد است که در موقعیتهای آموزشی و مداخلههای روانشناختی ،بهمنظور
پیشگیری و کاهش عالیم افسردگی و نیز مقابله اثربخش در برابر افکار خودکشی باهدف
کاهش آمار اقدام به خودکشی در جامعه دانشجویان ،قابلیت کاربرد دارد .بررسی نقش
فراشناخت دینی در سایر اختالالت روانشناختی از جمله اضطراب ،اضطراب امتحان،
وسواس و فرسودگی تحصیلی میتواند موضوع مناسب و ضروری برای فعالیتهای
پژوهشی در آینده باشد.
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