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اطالعات مقاله
مقد مه: مذهب و سالمت د ر مفاهیم پزشکی نوین بیش از پیش مورد  توجه قرار گرفته است. مطالعات مختلف د ر 
نقاط متعد د  جهان از نقش مذهب د ر نقش عاملی  محافظت کنند ه د ر برابر اختالالت روانی حمایت کرد ه  است. یکی 
از آسیب های روانی شایع د ر حوزة بهد اشت روانی رفتارهای خود کشی گرایانه است. پایبند ی به باورهای د ینی نقش 

مهمی د ر پیشگیری از رفتارهای خود کشی  گرایانه د ارد .
د ر  خود کشی گرایانه  رفتارهای  و  اسالمی  مذهبی  جهت گیری  بین  ارتباط  بررسی  حاضر  پژوهش  از  هد ف  اهد اف: 

سربازان یکی از سازمان های نظامی کشور است.
مواد  و روش ها: 1659 نفــر از سربازان مشــغول به خد مت د ر یکی از سازمان های نظامی د ر شش اســتان کشور 
به روش نمونه گیری طبقه ای متناســب با اند ازه انتخاب شد ند . ابزارهای مطالعه شامل مقیاس افکار خود کشی بک      

 Beck suicide scale ideation (BSSI) و مقیاس جهت گیری مذهبی اسالمی انتخاب شد .

رفتارهای  بین  است.  د رصد    10/9 پژوهش،  این  د ر  خود کشی  افکار  شیوع  میزان  د اد ،  نشان  نتایج  یافته ها: 
خود کشی گرایانه و جهت گیری مذهبی همبستگی منفی وجود  د ارد . د و گروه افراد  د ارای افکار خود کشی و افراد  فاقد  
افکار خود کشی د ر نمرات زیر مقیاس های اخالق اسالمی، عقاید  و مناسک اسالمی و جهت گیری مذهبی بر اساس 

اسالم تفاوت معنی د اری د اشته اند .
بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش می توان گفت بین د و متغیر جهت گیری مذهبی بر اساس اسالم و 
رفتارهای خود کشی گرایانه رابطة منفی معنی د اری وجود  د ارد . لذا تقویت باورهای مذهبی و تقویت جهت گیری مذهبی 

جوانان سرباز می تواند  د ر زمینة کاهش بروز افکار و اقد ام به خود کشی مؤثر باشد .

کاربرد  د ر زمینه سیاست های بهد اشت و د رمان/ پژوهش و آموزش پزشکی:  
د ر زمینه سیاست گذاری های بهد اشتی، پیشگیری و د رمان رفتارهای خود کشی گرایانه.

طریقه ارجاع به این مقاله:  
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سلطانی نژاد  و سایرین جهت گیری مذهبی و رفتار خود کشی

1- مقد مه
د ر  است.  بشر  اجتماعی  نهاد   اثرگذارترین  و  نافذترین  کهن ترین،  د ین 
زیرا  می گویند   )Homoreligiosus( سخن  د ین ورز  انسان  از  امروز  جهان 
مطالعات جد ید  نشان د اد ه است د ین مد اری و گرایش به د ین د ر تمام جهان 
از کشورهای توسعه نیافته تا کشورهای پیشرفته د ر حال افزایش است. نظریة 
انحطاط د ین بر اثر پیشرفت و افزایش رفاه ماد ی د ر آستانه خروج از اد بیات 

علمی است )1(.
و  ارزش ها  که  پد ید ه ای  یا  فرد   هر  به   )Religiousness( بود ن  د ینی 
د ر  شخص  د یند اری  می شود .  اطالق  باشد   متجلی  آن  د ر  د ینی  نشانه های 
گرایش و کنش های آشکار و پنهان او قابل شناسایی است. فرد  د ینی به د و 
 Religious( روش  قابل شناسایی است. یکی از میزان پایبند ی و التزام د ینی
Commitmentt( و د یگری از روی افکار، گرایش ها و اعمالی که متأثر از 

اهتمام  د اشتن  از  د یند اری عبارت است  د یگر  به عبارت  باشد .  د ینی  نگرش 
د ینی )Involvement Religious( به گونه ای که نگرش ها و کنش های 
فرد  متأثر از آن باشد  )2(. کارکرد  اصلی د ین د ر زند گی افراد ، آرامش بخشی، 
تولید  شاد ابی، معناد اد ن به زند گی و رضایت د رونی و اصیل است. نقش اصلی 
د ین د ر تأمین نیازهای آد می، کاهش رنج و د رد  با معنابخشی به این رنج ها 
اما  باشد ،  د اشته  را  بشری  رنج های  کاهش  توانایی  علم  شاید   د رد هاست.  و 
متعد د   مطالعات   .)3( نیست  بشر  مصیبت های  و  آالم  به  معنابخشی  به  قاد ر 
محققان مسلمان نشان د اد ه است برخورد اری از باورهای د ینی و به جا آورد ن 
اعمال و مناسک مذهبی نقش مهمی د ر کاهش اختالالت روانی، بزهکاری، 
گرایش به خود کشی و سوء مصرف مواد  د ارد  )4-6(. جهت گیری مذهبی به 
معنای روی آورد  کلی شخص د ر ارتباط با موجود ی متعالی است و عبارت از 
روزمره است.  زند گی  د ر  تشریفات خاص  و  اعمال  اعتقاد ات،  از  مجموعه ای 
افراد  د ارای جهت گیری مذهبی بر اساس اسالم د ارای اعتقاد ات و باورهایی 
هستند  که بر نگرش و رفتارهای آنان تأثیر گذاشته و د ر نتیجه سبک زند گی و 

رفتار آنان متأثر از د ین ورزی و جهت گیری مذهبی آنان است )1(.
که  می شود   اطالق  رفتارها  از  وسیعی  به طیف  رفتارهای خود کشی گرایانه 
هستة مرکزی آن ها آسیب رساند ن به خود  با قصد  کشتن خود  است. افکار 
At-  Suicide( خود کشی  به  اقد ام   ،)Thoughts  Suicide( یخود کش 

tempts( و خود کشی کامل )Completions Suicide( نمونه ای از این 

رفتارهاست )7(. طیف گسترد ه ای از عوامل بیولوژیک، روان شناختی، اجتماعی 
و معنوی د ر گرایش به خود کشی تأثیر گذار است. سن نوجوانی، سوءمصرف 
مواد  و شکست های مکرر )8(، مرد  بود ن، وجود  سابقة خود کشی بین اعضای 
د ر  ضعف  زناشویی،  اختالفات   ،)9( روان شناختی  اختالالت  برخی  خانواد ه، 
اجتماعی،  مهارت های  مقابله ای، ویژگی های شخصیتی )10(، فقد ان حمایت 
ضعف د ر باورهای د ینی )11( از جمله عوامل خطر برای خود کشی د ر ایران 

محسوب می شود . 
نتایج بررسی ها بین مسلمانان و مسیحیان نشان د اد ه است نرخ خود کشی 
بین مسلمانان پایین تر از مسیحیان است. گرایش به خود کشی با مذهب اسالم 
ارتباط منفی قوی    د ارد . د ر تبیین این پد ید ه علل  متعد د ی وجود  د ارد ، ولی 

مهم ترین علت  اینست که مرگ و زند گی د ر اختیار خد اوند  است )12(.
از طریق اعمال د و ساز و کار مستقیم و غیرمستقیم د ر  د ین مبین اسالم 
کاهش رفتارهای خود کشی گرایانه نقش د اشته است. سازوکار مستقیم اسالم 
با تحریم علنی و صریح خود کشی د ر بخشی از سورة نورانی نساء د ر کاهش 
ارتکاب به خود کشی نقش مهمی د ر بین مسلمانان د اشته است. د ر این آیه 

با  خد اوند   که  چرا  نکشید   را  خود   که  است  شد ه  د اد ه  د ستور  مسلمانان  به 
به  روشنی  و  این صراحت  با  د ستوری  ابالغ  بد ون شک  است.  مهربان  شما 
 .)13( است  بود ه  گذار  اثر  خود کشی  به  اقد ام  از  د رخود د اری  اسالم  پیروان 
شاهد ی برای اثبات این مد عا پایین بود ن آمار خود کشی د ر بین کشورهای 
اسالمی د ر مقایسه با کشورهای غیراسالمی است )14(. عالوه بر آیات قرآن 
اد بیات  د ر  خود کشی  حرمت  د ر خصوص  معصومین  از  نیز  متعد د ی  روایات 
تحریم  »باب  عنوان  تحت  بابی  وسایل الشیعه  د ر  است.  شد ه  وارد   اسالمی 
قتل االنسان نفسه« آورد ه شد ه که د ارای چند ین روایت است. د ر یکی از این 
روایات امام صاد ق )ع( می فرماید : »کسی که عمد اً خود کشی کند ، د ر آتش 
جهنم مخلد  خواهد  بود « )15(. ساز وکار غیرمستقیم د ین اسالم د ر کاهش 
با ترویج و تعمیق باورهای مذهبی است. به نظر  رفتارهای خود کشی گرایانه 
می رسد ، باورهای مذهبی با اثرگذاری بر نحوة شناخت و انتخاب سبک های 
مقابله ای اثربخش تر ساز وکار پیشگیرانة خود  را بر فرد  اعمال می کنند . لذا با 
به  از نقش مذهب  متعد د  جهان  نقاط  د ر  این که مطالعات مختلف  به  توجه 
عنوان یک عامل محافظت کنند ه د ر برابر رفتار های خود کشی گرایانه حمایت 
کرد ه  است؛ پایبند ی به د ین اسالم د ر پیشگیری از خود کشی از سایر اد یان 
تأثیرگذارتر است )16(. همچنین فقد ان پژوهشی که مستقیم رابطة بین رفتار 
خود کشی گرایانه و جهت گیری مذهبی اسالمی را بررسی کند ، پژوهش حاضر 
به بررسی رابطة بین رفتار خود کشی گرایانه و جهت گیری مذهبی اسالمی د ر 
سربازان می پرد ازد . لذا بررسی رابطة بین پایبند ی به عقاید  و مناسک، اخالق 
اسالمی، جهت گیری مذهبی بر اساس اسالم و رفتارهای خود کشی گرایانه د ر 

سربازان هد ف اصلی این پژوهش است.

2- اهد اف
پژوهش حاضر با هد ف بررسی رابطة بین جهت گیری مذهبی با رفتارهای 
خود کشی گرایانه د ر سربازان انجام شد ه است. د ر صورت وجود  رابطه بین این 
به کاهش ریسک  تقویت جهت گیری مذهبی  و  تعمیق  با  متغیر می توان  د و 

رفتارهای خود کشی گرایانة سربازان کمک کرد .

3- مواد  و روش ها
طریق  از  الزم  اطالعات  و  بود ه  همبستگی   - توصیفی  نوع  از  مطالعه  این 
پرسش نامه جمع آوری شد ه است. جامعة آماری پژوهش حاضر، شامل سربازان 
مشغول به خد مت د ر یکی از سازمان های نظامی کشور است. به منظور نمونه گیری، 
ابتد ا شش استان کشور بر اساس توزیع جغرافیایی د ر شمال، جنوب، شرق، غرب 
و مرکز – تهران - انتخاب شد ند . سپس از هر استان یک یگان نظامی انتخاب و 
بر اساس روش نمونه گیری خوشه  ای تصاد فی، 1659 نفر نمونه د ر نظر گرفته شد . 
استان های انتخاب شد ه برای این پژوهش عبارت اند  از تهران، مازند ران، سیستان 
و بلوچستان، بند رعباس، کرمانشاه و ایالم. ابزارهای استفاد ه شد ه د ر این پژوهش 
(BSSI) عبارت اند  از پرسشنامة اطالعات د موگرافیک، مقیاس افکار خود کشی بک

و مقیاس جهت گیری مذهبی اسالمی. مقیاس افکار خود کشی بک (BSSI)، ابزار 
خود سنجی است که به منظور آشکارسازی و اند ازه گیری شد ت نگرش ها، رفتارها 
و همچنین برنامه ریزی برای ارتکاب به خود کشی تهیه شد ه است. سؤاالت این 
مقیاس موارد ی چون آرزوی مرگ، تمایل به خود کشی به صورت فعال و غیرفعال، 
مد ت و فراوانی افکار خود کشی، احساس کنترل خود ، عوامل بازد ارند ة خود کشی 
می د هد .  قرار  مورد  سنجش  را  به خود کشی  اقد ام  فرد  جهت  آماد گی  میزان  و 
پرسش نامة افکار خود کشی بک د ارای 19 سؤال سه گزینه ای است که بر اساس 
د رجة نقطه ای از صفر تا د و تنظیم شد ه است. نمرة کلی فرد  بر اساس جمع نمرات 
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محاسبه می شود  که از صفر تا 38 متغیر است. این مقیاس د ارای 5 سؤال غربالگری 
است. اگر پاسخ ها نشان د هند ة تمایل به خود کشی د ر شخص باشد ، آزمود نی باید  
14 سئوال بعد ی را نیز تکمیل کند . مد ت زمان اجرای این پرسش نامه متوسط 
10 د قیقه است. این مقیاس را د ر ایران انیسی و همکاران )1384( اعتباریابی 
کرد ه اند . اعتبار آن از طریق آلفای کرونباخ 0/95و روایی همزمان آن با مقیاس 
)انیسی1384(.  است  گزارش شد ه  عمومی 0/76  پرسشنامة سالمت  افسرد گی 
مقیاس جهت گیری مذهبی، ابزار سنجش جهت گیری مذهبی است که مبتنی بر 
اد بیات اسالمی تهیه شد ه است. مقیاس سنجش د یند اری با استفاد ه از منابع اسالمی 
شامل قرآن و احاد یث معتبر د ر پژوهشگاه حوزه و د انشگاه توسط آذربایجانی روحانی 
روان شناس ساخته شد ه است )1(. این مقیاس د ه مقوله را شامل رابطة انسان با خد ا، 
رابطة انسان و آخرت، اولیای د ین، اخالق فرد ی، روابط اجتماعی، معیشت، خانواد ه، 
ابعاد  جسمی و انسان و طبیعت مورد  سنجش قرار می د هد . این مقیاس د ارای 
د و زیر مقیاس شامل عقاید  و مناسک و اخالق است. مقیاس سنجش د یند اری 
د ارای 70 سؤال چهارگزینه ای است. نمرة شخص د ر این مقیاس د ر د امنة 70 تا 
280 متغیر است. این مقیاس را د ر ایران د کتر آذربایجانی اعتباریابی کرد ه است. 
پایایی مقیاس از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس عقاید  و مناسک 
0/94، برای زیر مقیاس اخالق 0/79 و برای کل مقیاس 0/93 گزارش شد ه است. 
همچنین به منظور محاسبة روایی مقیاس از د و روش، روایی سازه و روایی محتوی 
استفاد ه شد ه است. د ر هر د و مورد  نتایج بیانگر روایی مناسب مقیاس است )1(. 
د اد ه ها با استفاد ه از برنامة spss تجزیه و تحلیل شد . تجزیه و تحلیل د اد ه ها د ر 
د و سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. د ر بخش توصیفی از شاخص های 
آماری فراوانی، د رصد ، میانگین ، انحراف معیار و ضریب همبستگی و د ر بخش آمار 

استنباطی از آزمون t مستقل استفاد ه شد ه است.

4- یافته ها
بر اساس جد ول 1 باالترین تعد اد  نمونه ها متعلق به استان کرمانشاه با 29/7 
است.  بود ه  د رصد    7/5 با  ایالم  استان  به  متعلق  تعد اد   پایین ترین  و  د رصد  
باالترین میزان تحصیالت د ر این نمونه متعلق به گروه افراد  د ارای مد رک 
گزارش شد ه  تحصیلی  مد رک  پایین ترین  و  د رصد    36/6 با  د یپلم  تحصیلی 
نتایج تحقیق  اساس  بر  بود ه است.  با 9/5 د رصد   راهنمایی  به مقطع  متعلق 
70/5 د رصد  افراد  گروه مورد  بررسی د ر د امنة سنی 23 تا 19 سال و 29/5 
د رصد  د ر د امنة سنی 28 تا 24 سال قرار د اشته اند . 87 د رصد  افراد  گروه نمونه 
افراد  مورد  بررسی د ر  بود ه اند . چهارد رصد   متأهل و حد ود  12 د رصد  مجرد  
زمان اجرای این تحقیق مصرف مواد  مخد ر و یا روان گرد ان را گزارش کرد ه اند . 
حد ود  95 د رصد  فاقد  سابقة مصرف مواد  مخد ر و یا روانگرد ان بود ه اند ، یک 
د رصد  افراد  نیز به این سؤال پاسخ ند اد ه اند . از نظر سابقة خود کشی 5/7 افراد  
سابقة اقد ام به خود کشی د اشته و 92/5 د رصد  از آنان فاقد  سابقة خود کشی 

هستند ، حد ود  2 د رصد  افراد  نیز به این سؤال پاسخ ند اد ه اند . 
بر اساس د اد ه های جد ول 2، میزان شیوع افکار خود کشی د ر این پژوهش، 10/9 
د رصد  گزارش شد ه است، همچنین حد ود  83 د رصد  افراد  مورد  بررسی وجود  افکار 
خود کشی را گزارش نکرد ه اند . نتایج ارائه شد ه د ر جد ول 3 نشان می د هد ، د و گروه 
افراد  د ارای افکار خود کشی و افراد  فاقد  افکار خود کشی د ر نمرات زیر مقیاس 
اخالق اسالمی، عقاید  و مناسک و جهت گیری مذهبی بر اساس اسالم تفاوت 
معنی د اری د اشته اند . نتایج جد ول 4 نیز بیانگر وجود  رابطة همبستگی معناد ار بین 
مؤلفه های جهت گیری مذهبی بر اساس اسالم و افکار خود کشی گرایانه است. مقد ار 
همبستگی بین افکار خود کشی و زیرمقیاس های جهت گیری مذهبی از 0/209 - 
برای زیرمقیاس اخالق تا 0/240 - برای نمرة کل جهت گیری مذهبی اسالمی 

د رصد فراوانی 
استان محل خد مت

49329/7کرمانشاه
30318/3بند رعباس
29617/8مازند ران

25815/6تهران
18511/2سیستان و بلوچستان

1247/5ایالم
تحصیالت
45527/54راهنمایی
1629/8د بیرستان

60736/6د یپلم
27816/8فوق د یپلم

1579/5لیسانس
سن، سال
19 - 23117070/5
24 - 2848929/5

وضعیت تأهل
144487مجرد 
19811/9متاهل

1/.11طالق د اد ه
مصرف مواد  روان گرد ان

714/3د ارد 
156994/6ند ارد 

191/1بد ون پاسخ
سابقة خود کشی

955/7د ارد 

153492/5ند ارد 

301/8بد ون پاسخ

جد ول 1- د اد ه های جمعیت شناختی نمونه مورد  مطالعه

د رصد فراوانیافکار خود کشی
18110/9د ارای افکار خود کشی

137682/9فاقد  افکار خود کشی

1026/1بد ون پاسخ

1659100جمع کل

جد ول 2- میزان شیوع افکار خود کشی د ر نمونه مورد  بررسی

بر اساس اسالم متغیر است. نتایج جد ول 5 نشان می د هد ؛ د و گروه د ارای سابقة 
خود کشی و فاقد  سابقة خود کشی د ر نمرات زیرمقیاس اخالق اسالمی، عقاید  و 

مناسک و جهت گیری مذهبی بر اساس اسالم تفاوت معنی د اری د اشته اند .

۵- بحث و نتیجه گیری
توافقی کلی بین محققان بهد اشت روان مبنی بر وجود  فاکتورهای متعد د  د ر 
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سلطانی نژاد  و سایرین جهت گیری مذهبی و رفتار خود کشی

نشان  خود کشی  حوزة  د ر  تحقیقات  نتایج  د ارد .  وجود   خود کشی  آسیب شناسی 
روید اد های  و  روان شناختی  اختالالت  ژنتیک،  چون  عواملی  کنار  د ر  د اد ه است، 
منفی زند گی، عوامل فرهنگی، اجتماعی، معنوی و وجود ی نیز د ر بروز افکار و 
اقد ام به خود کشی نقش د ارند . امیل د ورکیم نخستین کسی است که اثر مذهب 
را د ر کاهش خود کشی یاد آوری کرد ه است )17(. نتایج این پژوهش نشان د اد  بین 
مؤلفه های جهت گیری مذهبی بر اساس اسالم شامل، اخالق، عقاید  و مناسک 
و افکار خود کشی رابطه وجود  د ارد . به عبارت د یگر بین د و گروه افراد  با افکار 
خود کشی و بد ون افکار خود کشی د ر مؤلفه های جهت گیری مذهبی بر اساس 
اسالم تفاوت معناد اری وجود  د ارد . افراد  فاقد  افکار خود کشی د ر مقایسه با افراد  
افراد   بود ه اند .  برخورد ار  قوی تری  مذهبی  از جهت گیری  افکار خود کشی  د ارای 
د ارای افکار خود کشی د ر هر د و زیرمقیاس  پرسشنامة جهت گیری مذهبی نمرات 
پایین تری را کسب کرد ه اند  و د ر جهت گیری مذهبی کلی نیز ضعیف تر از افراد  فاقد  
افکار خود کشی اند . نتایج این مطالعه همسو با یافته های پژوهشی د یگران همچون 
والکر و بیشاپ )2005( )18(، زوراید ا و همکاران )2007( )19( موات و همکاران 
2005 )20(، مولوک و همکاران )2006( )21( است. نتایج این بررسی همسو با 
مطالعات قبلی نشان د اد ه است میزان شیوع رفتارهای خود کشی گرایانه د ر افراد  
برخورد ار از اعتقاد ات مذهبی قوی پایین تر از افراد  برخورد ار از اعتقاد ات د ینی ضعیف 
است. د ر مجموع یافته ها نشان د اد ه است، برخورد اری از باورهای مذهبی و عمل به 
مناسک د ینی د ر نقش عاملی محافظت کنند ه د ر برابر افکار خود کشی عمل کرد ه 
و ریسک اقد ام به خود کشی را د ر شخص کاهش می  د هد . نتایج پژوهش راسیک 
و همکاران نشان د اد ه است وابستگی د ینی با اقد ام به خود کشی کمتر د ر جمعیت 
مذهبی  باورهای  د اد ه است  نشان  هلند   د ر  بررسی ها   .)22( د ارد   ارتباط  عمومی 
)ارتود وکس( با شیوع کمتر خود کشی د ر 11 استان این کشور ارتباط د ارد . مطالعات 
بر روی اقد ام کنند گان به خود کشی د ر ترکیه نشان د اد ه است، بیشتر اقد ام کنند گان 
به خود کشی زنانی بود ه اند  که گرایش مذهبی و وضعیت تحصیلی پایینی د اشته اند . 
گارتنر )Gartner( ضمن بررسی مروری د وازد ه پژوهش به این نتیجه رسید  که 
بین اعتقاد ات مذهبی و خود کشی همبستگی منفی وجود  د ارد . مطالعات متعد د ی 

د ر ایران به نتایج مشابهی د ست یافته اند  )22(. یعقوبی )1390( د ر مطالعه ای به 
منظور بررسی رابطة نماز با خود کشی د ر بیماران بستری د ر یکی از بیمارستان های 
سنند ج به این نتیجه رسید ه است که برپاد اری نماز د ر جایگاه  فریضه ای مذهبی با 
اقد ام به خود کشی رابطة معکوس د ارد  )22(. د ل آذر و همکاران )1388( د ر بررسی 
خود  د ر خصوص رابطة عامل بود ن به انجام مناسک د ینی و افکار خود کشی گرایانه 
د ر بیماران بستری نشان د اد ه اند ، افراد ی که عامل قوی به باورهای د ینی هستند ، 
از نظر میزان اند یشه پرد ازی خود کشی و ناامید ی با بیماران افسرد ه ای که عامل 
ضعیف به مناسک د ینی اند  تفاوت معناد اری د ارند  )6(. نتایج بررسی های محققان 
نشان د اد ه است مذهبی بود  )Religiosity( از طریق الزامات اخالقی مانع رفتارهای 
مجرمانه مانند  خود کشی می شود . استد الل اخالقی مخالف خود کشی د ر نقش 
عاملی پیشگیرانه د ر مطالعات تأیید  شد ه است.کارکرد  د یگر اخالق د ر پیشگیری از 
خود کشی به نقش اخالق د ر پیشگیری از پرخاشگری مربوط می شود . پرخاشگری 
نیز عامل خطری برای خود کشی محسوب می شود . نتایج بررسی د رویس )2004( 
)23( نشان د اد ه است، افراد  فاقد  وابستگی مذهبی از علل  کمتری برای زند گی 
برخورد ارند . علل  کمتر برای زند گی ریسک خود کشی را افزایش می د هد . از طرف 
د یگر استد الل اخالقی ضعیف برای خود کشی، تکانشگری بیشتر و سابقة سوء 
مصرف مواد  د ر افراد  فاقد  وابستگی مذهبی بیشتر گزارش شد ه است. تکانشگری 
و سابقة سوءمصرف مواد  هر د و از عوامل خطر برای خود کشی محسوب می شود . 
با انسجام و چسبند گی اجتماعی   )Affiliation Religious( وابستگی مذهبی
موجب برخورد اری شخص از حمایت اجتماعی می شود . همچنان که د ورکهایم 
گفته است انسجام اجتماعی عاملی محافظت کنند ه د ر برابر خود کشی است. د ر 
تبیین نهایی نقش جهت گیری مذهبی اسالمی د ر پیشگیری از خود کشی  گرایی 
می توان حد اقل به چهار ساز وکار پیشگیری از خود کشی با مذهب اشاره کرد . 
مذهب اسالم با ممنوع کرد ن خود کشی، اجازة اند یشه پرد ازی به خود کشی را از 
شخص د ور می کند . از آن جایی که افکار خود کشی مقد مة عمل خود کشی محسوب 
می شوند ، این ساز وکار موجب کاهش اقد ام به خود کشی د ر شخص می شود . 
سازوکار د یگر مذهب برای پیشگیری از خود کشی با بکارگیری شیوه های مقابله 

افراد  د ارای افکار خود کشی، میانگین ± انحراف مولفه های جهت گیری مذهبی
)n = 181( ،معیار

افراد  فاقد  افکار خود کشی، میانگین ± انحراف 
)n = 1376( ،معیارt سطح آماره

معناد اری
186/240/0001 ± 15122 ± 112/82عقاید  و مناسک

116/940/0001 ± 771 ± 65اخالق اسالمی

286/90/0001 ± 20192 ± 78جهت گیری مذهبی بر اساس اسالم

جد ول 3- مقایسة مؤلفه های جهت گیری مذهبی و افکار خود کشی گرایانه د ر د و گروه با و بد ون افکار خود کشی 

افراد  د ارای سابقه خود کشی، میانگین ± انحراف مولفه های د یند اری
)n = 9۵( ،معیار

افراد  فاقد  سابقه خود کشی، میانگین ± 
)n = 1۵34۵( ،انحراف معیار t سطح  آماره

معناد اری
182/250/046 ± 16120 ± 116عقاید  و مناسک

101/780/076 ± 970 ± 68اخالق اسالمی

272/210/029 ± 24190 ± 184جهت گیری مذهبی بر اساس اسالم

جد ول 4- مقایسة نتایج جهت گیری مذهبی و سابقة اقد ام به خود کشی د ر د و گروه با سابقة اقد ام و بد ون سابقة اقد ام

جهت گیری مذهبی اسالمیعقاید  و مناسکاخالقمؤلفه های جهت گیری مذهبی
0/209 1افکار خود کشی

2 0/220
2 0/240

جد ول ۵- رابطة بین افکار خود کشی و جهت گیری مذهبی

0/05 < P 1

0/01 < P 2
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جهت گیری مذهبی و رفتار خود کشیسلطانی نژاد  و سایرین

مذهبی مانند  د عا و اعمال مذهبی است. به جا آورد ن مناسک مذهبی به کاهش 
استرس شخص و افزایش ظرفیت سازگاری او با زند گی کمک می کند . کارکرد  
د یگر مذهب د ر پیشگیری از خود کشی با معنابخشید ن به زند گی و حیات فرد  
است. وجود  معنا د ر زند گی، احساس پوچ بود ن زند گی را د ر نظر فرد  از بین می برد . 
ساز وکار چهارم مذهب د ر پیشگیری از خود کشی به ایجاد  حس تعلق و انسجام 
گروهی مربوط می شود . افراد  مذهبی با شرکت د ر مراسم مذهبی و عباد ی احساس 
تماس و انسجام اجتماعی بیشتری د اشته و از حمایت اجتماعی بیشتری برخورد ار 
می شوند . حمایت اجتماعی خود  عاملی  محافظت کنند ه د ر برابر خود کشی محسوب 
می شود  )24(. بر اساس یافته های این تحقیق و مطالعات قبلی تقویت باورهای 
د ینی د ر سربازان می تواند  ریسک خود کشی را د ر این گروه از افراد  کاهش د هد . 
از آنجایی که سطح استرس د ر محیط های نظامی باال بود ه و سازگاری با شرایط 
سربازی مستلزم برخورد اری از مهارت های مقابله ای قوی د ر سربازان است، آموزش 
باورهای مذهبی به ویژه تأکید  د ین مبین اسالم بر صیانت نفس می تواند  عالوه بر 
محافظت از سربازان د ر مقابل خطر خود کشی با افزایش خزانة مهارت های مقابله ای 
آنان به حفظ و ارتقای سطح بهد اشت روانی این گروه کمک کند . موضوع مهم 
د یگر این است که آموزش باورهای مذهبی باید  از د ورة کود کی و از محیط خانواد ه 
آغاز شود . تربیت مذهبی د ر محیط خانواد ه و مد رسه و پس از آن محیط د انشگاه 
می تواند  شخص را با جهت گیری مذهبی قوی به خد مت سربازی اعزام کند . د ر 
اماکن نظامی ارائة آموزش های عقید تی توسط مربیان مجرب و تحصیل کرد ه و 
با استفاد ه از روش های آموزشی نوین، متناسب با ویژگی های جوانی می تواند  به 
تقویت جهت گیری مذهبی سربازان کمک کرد ه و ضمن کمک به افزایش سازگاری 
با سربازی خطر بروز رفتارهای خود کشی گرایانه را نیزکاهش د هد . نکته پایانی این 
نوشتار تأکید  بر هماهنگی بین بهد اری و عقید تی د ر سازمان های نظامی است. 
همکاری این د و بخش د ر خصوص ارائة آموزش های مذهبی با رویکرد  پیشگیرانه 
عالوه بر تقویت جهت گیری مذهبی، افزایش سطح تاب آوری و سالمت روانی 

سربازان را د ر پی خواهد  د اشت.

تشکر و قد ر د انی
نامه د کتری د کتر سلطانی نژاد  استخراج شد ه است و  پایان  از   این مقاله 
با تشکر و قد رد انی از روان شناسان و کارشناسان بهد اشت یگا نهای شرکت 

کنند ه د ر پژوهش.

میزان مشارکت نویسند گان
عبد اهلل سلطانی نژاد : طراحی پژوهش و نویسند ه،

علی فتحی اشتیانی: استاد  راهنما،
خد ابخش احمد ی و پرویز آزاد فالح: مشاور تحقیق،

جعفر انیسی: مشاور آماری،
فاطمه رحمتی نجارکالئی: ویرایش مقاله، 

اسالم آقاپور: همکار پژوهش،
روح اهلل کریمی: همکار پژوهش.

تضاد  منافع
بیان نشد ه است.

پشتیبانی مالی
 مرکز تحقیقات علوم رفتاری، د انشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج(، تهران، ایران.
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