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Abstract  
Depression is one of the most prevalent disorders and it is more than one 
hundred years that psychological approaches try to discover its origin, 
symptoms and effective therapeutic interventions. Different types of 
depression which are defined from Quran perspective, cause getting away 
from real self and important needs and push the person to ambiguity and 
ignorance and “Holy  Quran” is one of the best sources that guide the human 
to hope and getting out of depression via increasing self-knowledge. The aim 
of this study was investigating of the relation between depression types of 
Quran perspective with Self-knowledge. 214 students from Islamic Azad 
University, Science and Research branch in Tehran city were selected using 
voluntarily sampling method. Participants complicated the Quranic Depression 
Scale (Fayyaz) and Self-knowledge Questionnaire (Ghorbani, Watson & 
Hargis). Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple 
regression statistical methods the findings showed that self-knowledge has 
negative correlation with all types of depression. Humiliation and succession-
opposed depression types could predict self-knowledge. In conclusion, 
different types of depression can effect on self-knowledge score so by 
eliminating the causal factors of depression of Quran perspective, we can 
increase self-knowledge. Results are useful for designing the Preventive and 
therapeutic programs in the future.  
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 چکیده

هتا    شود و بیش از صد سال است  هتر رویدترد    ترین اختالالت روانی محسوب می افسردگی از شایع
درمانی مؤثر در متورد ایتن   ر ها  مداخل ها و شیوه ها، نشانر سعی در شناخ  علّ  شناسی روانمختلف 

شده و  ع افسردگی از منظر قرآن منجر بر دورشدن از خود واقعی و نیازها  حقیقیاند. انوا اختالل داشتر
دهد و قرآن هریم یدی از منابع مهمی اس  هر انسان را بتر   فرد را بر سم  گمگشتگی و ابهام سوق می

نمایتد. ژتهوهش حا تر بتا      امید و خروج از افسردگی و یاس از مسیر باالبردن خودشناسی رهنمون می
دانشجو از دانشگاه آزاد  ۲۱۴با متغیر خودشناسی بود.  قرآن منظر افسردگی از انواع رابطر سیبررهدف 

شتتدند.  گیتر  داوللاانتتر انتختتاب  تحقیقتتات، بتر روم نمونتتر  و استالمی شتتهر تهتران واحتتد علتوم   
خودشناستی ققربتانی، واتستون و       رنامت  ژرستش  و قرآن منظر افسردگی از ها  هنندگان مقیاس شره 
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بستتگی ژیرستون و تحلیتل رگرستیون تحلیتل       ها  آمار  هم ها با روم را تدمیل هردند. دادههگیس( 
دار دارد و  یبستگی منفی و معن نشان داد هر خودشناسی با انواع افسردگی از منظر قرآن هم  شدند. نتایج
ابراین بینی خودشناسی نقش دارنتد. بنت   ستیز  در ژیش هایی مثل سرشدستگی و مرجع افسردگیدرنتیجر 

غم و ر رفع عوامل علی گذاشتر و با ثیرأتوانند بر خودشناسی افراد ت منظر قرآن، می از ها  افسردگی نوع
 توان خودشناسی را افزایش داد.  شده می ها ژرداختر یاس هر در قرآن بر آن

 

 قرآن، خودشناسی، قرآن هریم منظر از افسردگی: های کلیدی واژه

 

 مقدمه

ترین اختالالت روانی اس  هر بر دلیل شیوع باال و ژیامدها  ناگوار،  افسردگی یدی از مهم

شناختی را بر خود اختصاص داده اس . بتر استاس آمتار ستازمان      بخش بزرگی از ادبیات روان

 ستنین مختلتف از افستردگی رنتج     میلیون نفر از متردم جهتان در   ۳۵۰حدود  ۱بهداش  جهانی

 را افستردگی  تتوان  متی  روانتی  اختالالت همر در فسردگیا ها  نشانر بروز بر توجر با. برند می

این اختالل بتا نشتانر بتارز    (. ۲۰۰۳، ۲دانس  قسادوک و سادوک روانی اختالل هر ظاهر واقعی

چنتین در ایتران    و هم (۲۰۱۴، ۳ساز در جهان اس  قفریدمن خلق غمگین چهارمین عامل ناتوان

 امیتدوار ،  موستو ،  منتظتر ، است  ق عنوان سومین مشدل سالمتی گزارم شتده   افسردگی بر

هتا    ( هر اگر مورد درمان قرار نگیرد، موجت  ناستازگار   ۱۳9۲رستمی،  و ، هاشمیلاووسی

 ستاز  زمینتر  تنها نر این اختاللاز سو  دیگر،  (.۱۳96گردد قزمانی،  متعدد  در زندگی فرد می

افتزایش   راها  بیمار  در میر و مرگ خطر نیز و جسمی اس ها   بیمار  از بسیار  ژیامد بلدر

در  درصتد  ۷این اختالل در ایال  متحده آمریدا بتا شتیوع    (.۲۰۰9، ۴هارنی و دهد قفریدلند می

( و در ستایر هشتورها   ۲۰۱۳، ۵دامنر سنی متنوع گزارم شده اس  قانجمن روانپزشدی آمریدتا 

متورد   شتده در  دهتد. بنتابر مطالعتات لتولی انجتام      نیز آمار  مشابر را بر خود اختصتاص متی  

، 6باشد قبلند وهلر بخشی درمان افسردگی، این اختالل دارا  عودها  مدرر در لول عمر می اثر
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هتا،   ها  زندگی فرد  و اجتماعی اثرگذاشتر و باورها، انگیتزم  (. افسردگی بر همر جنار۲۰۰9

 دهد.  یر خود قرار میأثهیجانات و رفتارها را تح  ت

روانتی و  -زیستیها   ند بُعد  بر اختالالت دارند و جنارشناسان رویدرد  چ امروزه اغل  روان

انگتار  هتر نهتن و بتدن را از هتم جتدا         گانر ها  دو گیرند. نظریر اجتماعی را با یددیگر درنظر می

انتد هتر عوامتل بیولتو،یدی،      ا  داده هتا  یدپارچتر   دانستند، هم اهنتون جتا  ختود را بتر متدل      می

گیرنتد قبالتدوین و    د افسردگی در تعامل با یدتدیگر در نظتر متی   شناختی و اجتماعی را در ایجا روان

ها  اخیر بر دناال بررستی   شناسان لی دهر (. بر این ترتی  روان۲۰۱۴؛ فریدمن، ۲۰۰۲، ۱برت ویسل

لرف و ارائر راهدارها  درمانی برا  این اختتالل از لترف     عوامل علّی و هماستر افسردگی از یک

است  هتر    ۲هایی هر با افسردگی مرتاط اس ، مفهومی بر نام خودشناستی  هاند. یدی از ساز دیگر بوده

هتا  ختود است      شامل یدپارچگی تجارب زندگی در یک قال  معنایی اس  هتر نشتانگر واقعیت    

(. این فرایند یدپارچر، آگاهی نسا  بتر حتال را بتا فهتم بتر      ۲۰۱۵، ۳ققربانی، واتسون، فیاض و چن

 (.  ۲۰۰۳، ۴آمیزد قبراون و رایان یگذشتر و آرزوها  آینده در هم م

یافتتر بتر منظتور نظتم      منتد و ستازمان   ها  درونی بتر شتدل نظتام    ظرفی  فهم فرایندها و تجربر

، ۵شود ققربانی، واتسون، بینگ، دیویسون و لیارتتون  بخشیدن بر خود، خودشناسی انسجامی نامیده می

آگتاهی لحظتر بتر لحظتر از حتاالت       (. این فراینتد نتوعی  ۲۰۰8، 6؛ قربانی، واتسون و هرگیس۲۰۰۳

خودشناسی انستجامی  . شود شناختی و توان تمایز و تحلیل محتوا  تجارب هنونی محسوب می روان

خود، افدتار و احساستاتش را ستازمان    ها   دهد هر بر واسطر درک توانمند  بر فرد این امدان را می

شناستایی و انتختاب هنتد ققربتانی و      را برا  رسیدن بر نتایج مطلوب،ها  ترین فعالی  دهد و مناس 

دهد هر خودشناسی بتا بترآورده شتدن نیازهتا  اساستی       ژهوهش نشان می ر(. ژیشین۲۰۰8همداران، 

ها  روانتی و افستردگی، ا تطراب و     ( و با آسی ۲۰۰6بستگی مثا  ققربانی و واتسون،  گانر هم سر

 (.  ۱۳8۵ ،تنیدگی هماستگی منفی دارد قموسو  و قربانی

 یافتگی و عملدترد بهینتر،    تیل نقتش توانایتی بازبینتی و ارزیابی خود در میزان سازمبتر دل
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 چتند  در ایتن زمیتنر انجتام گترفتر و نتتایج گویا  آن است  هتر خودشناستی   ها   ژتهوهش

گتر    تتر، سترزندگی و بهزیستی، تفدر سازنده و خودتعیینی انتسجامی بتا ارزم ختود افتزون

شده، وسواس فدتر    بین سطوح ژایین افسردگی، ا طراب، استرس ادراک ژیش هماستر بوده و

و ا طراب اجتماعی اس  و با نشخوار نهنی و سرهوب ناسازگارانر رابطر منفتی دارد ققربتانی   

شناختی نیتز رابطتر    ن تر نیازها  اساسی روا (. ایتن مفهتوم بتا ار تا  هامل۲۰۰8همدتاران،  و

 (.۲۰۰۳دارد قبراون و رایان، 

ها  ژویشتی، قتادر ستاختن     درمانی هند هر هدف اصلی تمام اشدال روان ( بیان می۱۳8۲قربانی ق

درمانی نیز تستر    ها  روان ها  واقعی خود اس . این مفرو ر بر دیگر نظام بیمار بر لمس احساس

در دو چنین محققان دریافتند هر رابطر هر ستر مقیتاس فراینتدها  خودشناستی،      هم .ژیدا هرده اس 

ا   بینی بتا متغیرهتا  ستالم  روانتی هماستتر بودنتد و رابطتر        فرهنگ ایران و آمریدا، بر نحو ژیش

یتافتگی روانتی    معدوس با افسردگی و ا طراب داشتند. هر اندازه خودشناسی بیشتتر باشتد ستازم   

(. خودشناسی برخالف افسردگی هتر ستالم  روان را تهدیتد    ۱۳8۴واتسون،  و بیشتر اس  ققربانی

(. در واقتع،   ۲۰۱۱، ۱هند قبهجتی، سعید ، نورباال، انجدانی و آقایی میاتد   بینی می هند آن را ژیش می

شناسانر و عمل بلدر در متذه  و فلستفر    خودشناسی همال مطلوب اس  هر نر تنها در تئور  روان

 (.۲۰۰۳و همداران،  و بسیار  از مذاه  جا  دارد ققربانی

مطالعات خود، تعریفی فراینتد  از خودشناستی ارائتر داده و آن را     ( در۱۳8۴قو واتسون قربانی 

یتابی بتر    نوعی تالم آگاهانر و سازگارانر خود برا  معنابخشی بر تجارب در لول زمان برا  دس 

هر بسیار  از مطالعات آن را با خودارزیابی، عزت نفس خود و بر اشتدال   داند حال آن ها می خواستر

براساس ایتن نگتاه، نتوع رابطتر افستردگی و خودشناستی در برختی از ایتن          اند. دیگر تعریف هرده

ا  منفی از ختود،   مطالعات مورد بررسی قرار گرفتر اس . قضاوت منفی در مورد خود، ترسیم چهره

هتایی است  هتر در افستردگی وجتود دارد و بتا        گر  و خود انتقتاد  شتدید از نشتانر    خودسرزنش

   (.۲۰۱۵، ۲استنتون، ژرودفی  و ژیزاگالیخودشناسی ناسازگار اس  قآربچ، 

هید شده است ، خودشناستی   أیدی از مو وعات مهمی هر در قرآن هریم و روایات بر آن ت

هتر   و یا بر عاارتی شناخ  نفس اس . براساس سوره ماارهر حشتر خداونتد انستان را از ایتن    
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شود  ودفراموشی میدارد چرا هر فراموشی خداوند موج  خ خداوند را فراموم هند برحذر می

ام را از دست    و هسی هر نتواند اتصال خود را با خداوند حفظ هند، اتصالش با خود حقیقتی 

خواهد داد. اتصال با خود حقیقی، معادل سالم  و در تقابل با افسردگی و غمی است  هتر در   

یتن آیتر   ( در تفسیر ا۱۳۷9، موسو  همدانی، ترجمر ۱۳۷۴هند. لاالاایی ق قرآن آن را تایین می

هنتد، و از توجتر    چنین هسی ژروردگار خود و بازگشتش بر سو  او را فراموم می»فرماید:  می

شتود هتر ختودم را     ها این می همر این   رهند، نتیج بر خدا اعراض نموده، بر غیر او توجر می

هر او از خودم تصور  دارد هتر آن نیست . او ختود را موجتود       هم فراموم هند، برا  این

 .«داند الوجود، و مالک هماالت ظاهر خود، و مستقل در تدبیر امور خود می مستقل

مفهوم خودشناسی با افسردگی از منظر قرآن در تقابل قرار دارد. محققتان، لتی چنتدین ستال     

گانر آن را تایین نمودند قفیاض،  ها  شش ژهوهش، افسردگی از منظر قرآن را تعریف هرده و مدل

،  ۱۳96، ۱۳9۴؛ بهرامتی احستان، اختوت و فیتاض،     ۲۰۱۵، ۱اختوت  سرمس ، بهرامتی احستان و  

ختدا   افسردگی خمود  اس  هر بر واسطر عدم اعتماد بر»(. در این دیدگاه، ۱۳96؛ فیاض، ۱۳9۷

نتیجر بودن هارها و از سو  دیگر بتر   و  عف تفدر شدل گرفتر و از سویی فرد را بر احساس بی

قفیتاض،  « هشاند نهای  بر خوار  درونی و غم فراگیر می عدم ر ای  از زندگی و در رغاتی و بی

اساس شش سوره از قرآن ژیشتنهاد   (، شش مدل افسردگی را بر۲۰۱۵و همداران ق فیاض .(۱۳96

اند، هر در نشانگان با نشانگان تشخیصی افسردگی اساستی در آمارنامتر تشخیصتی و آمتار       داده

DSM-Vاختالالت روانی ق
ها مقیاستی بترا     سی با آن متفاوت اس . آنشنا ( هماهنگ و در عل ۲

صورت تصتادفی اجترا    نفر بر ۱۰۰۰گانر افسردگی لراحی و بر رو  بیش از  تشخیص انواع شش

یید هرد و هماستتگی بتاالیی را   أها در تحلیل عاملی اهتشافی، هر شش مدل را ت هردند هر نتایج آن

مقیاس افسردگی سرشدستگی نستا    ردهخنیز با نشانگان مقیاس بک نشان داد. این هماستگی در 

 (.  ۱۳96؛ فیاض، ۲۰۱۵و همداران،  فیاضق ه اس بر انواع دیگر باالتر بود

دهنده  عف در خودشناسی  ها  مختلف افسردگی از منظر قرآن هر یک بر نوعی نشان مدل

هنند. در  باشند و امدان عمل هدفمند، آگاهانر و منطاق بر نیازها  حقیقی را از انسان سل  می می

 خودجانادارانر ها  افسردگی عدم اعتماد بر خدا و  عف تفدر وجود دارد. افسردگی همر مدل

                                                           
1. Fayyaz, Sarmast, Bahrami Ehsan, Okhovvat, & Fayyaz 

2. Diagnostic And Statistical Manual of Mental Disorders 
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 عدم و جانادار  خود نتیجر در هر اس  بودن تنگنا در و فشار احساس عمل، در سختی از حالتی

 اساحس و گرفتر را نشاط و لراوت و داده رو  ها آن استهزا  و تمسخر دیگران، حقوق بر توجر

 افسردگی و خودجانادار  وجود ها  نشانر از عوالف در انفعال هند؛ می ایجاد نار ایتی و حقارت

 بر نسا  فراگیر شدستی احساس و ناهامی یأس، از حالتی سرشدستگی افسردگی اس . تطفیفی

 بر باور فقدان تفدر،  عف بیهوده، هار و بیهوده علم داشتن آن عل  هر اس  عمل بودن نتیجر بی

نار ایتی،  احساس ایجاد بر منجر هر اس  هسال  و باورها تغییر در رغاتی بی و حساب روز

شود. در این نوع افسردگی، از آنجا هر عمل، بدون ژشتوانر  سرشدستگی و ناامید  از تغییر می

نهای ، در  باور  حقیقی و درس  اس ، هر چقدر هم هر در ظاهر با ارزم و زیاد باشد، اما در

افسردگی  .با مانع و یا ناهامی منجر بر ایجاد ژوچی، سرشدستگی و یأس خواهد شد مواجهر

انزوایی، شرایطی از غم و اندوه فراگیر اس  هر در نتیجر گرایش بر افراد توانگر و دور  از افراد 

تالشگر متوا ع، فقدان سعی بیرونی و خشی  درونی رو  داده و ناهامی، ناتوانی، فرار و انزوا و 

اس حزن و اندوه را برا  او ایجاد خواهد هرد. افسردگی والی  ستیز  حالتی از ناامید  و احس

ژرتگاه بوده و در این شرایط همر اعمال در  درماندگی شدید اس  هر همراه با احساس سقوط از

نتیجر اعتماد  عیف داشتن بر خداوند، هراه  نسا  بر دستورات دین، دورویی و ادعا  بدون 

چند هر با این  ر و قل  مریض و بخل از بین رفتر و فرد در ستیز با ولی خدا قرار دارد، هرعمل، هین

روز ، سختی و  زند. افسردگی معنو ، تیره شرایط باز هم بر توجیر و تزیین هارها  خود دس  می

 شود هر در تنگی در زندگی روزمره اس  هر در نتیجر فقدان هدای  یافتگی و فقدان نهر ایجاد می

رسانی یا  رررسانی دیگران  این و عی  فرد، بر دلیل ترس از دس  دادن مال یا جان، باور بر نفع

در دنیا، تدار، فقدان خضوع و تسلیم در برابر ها  مند  مند  و عدم بهره بر او، آزمایش ندانستن بهره

ها،  داشتر دستورات خدا، تاعی  از هوا  نفس، عدم توجر بر نزدیک بودن قیام ، نار ایتی از

روز  و تنگی  توجهی بر زودگذر بودن دنیا و توجر و میل زیاد بر رفاه ماد  دیگران، دچارسیاه بی

هند. افسردگی ناشی از  شده و احساس بدبختی و حزن و اندوه شدید می در زندگی عاد  خود

 - حقارت و شاد  - نار ایتی، ارزشمند  - ها  خلقی شدید بین ر ایتمند  حقارت، نوسان

ژر زرق و برق دنیایی بر وجود ها   غمگینی اس  هر در نتیجر عالقر شدید بر مال و مظاهر نعم 

آمده اس . در این و عی ، فرد دارا  بخل در ارائر دادن مال یا هر نوع دارایی بر دیگران و ترس 

در ها  م هاس . عدم شناخ  هافی از خداوند، باورنداشتن بر امتحان بودن نع در از دس  دادن آن
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دنیا و عدم نهر خدا، موجاات لغیان و فساد را فراهم هرده و در شرایط ندار  و سختی، احساسات 

 همداران، و احسان بهرامیقشدید خوار ، نل ، حقارت و ناتوانی در عمل را بر بار خواهد آورد 

۱۳9۴ .) 

اعتنتا بتوده و حقتوق     توان گف  انسانی هر نسا  بر دیگران بتی  با توجر بر همر این تعاریف، می

ها  خود را نشناسد و از تفدتر ختود بتر     مند  خود را بر دیگران مقدم بداند، اهداف، مقاصد و توان

اعتنتا و بتر    توانند او را بر شدوفایی واقعی نزدیک هنند، بی درستی بهره نگیرد، نسا  بر افراد  هر می

یش داشتتر باشتد، نستا  بتر نهتر ختدا،       هنند گترا  ور می افراد  هر در او حسادت و ناهامی را شعلر

اتصال بر خدا و دین هراه  داشتر باشد و ماناها  متزلتزل و ناژایتدار را بترا  تعریتف ارزشتمند       

خود انتخاب هند، حقیق  وجود  خود و نیازهایش را بر درستی نشناختر است  و ایتن انستان، بتر     

هتایی   گانتر در جناتر   این انواع شتش گردد. هر یک از  سم  اختالل سوق یافتر و دچار افسردگی می

ام  گردنتد. انستان بایتد در زنتدگی در همتر ابعتاد زنتدگی        منجر بر لطمر دیدن خودشناسی فرد می

اساس آن با خود، خدا و دیگران تنظیم هند؛ در غیتر   داده و روابطش را بر ءخودشناسی خود را ارتقا

هتا   خواهد شد. در این رویدرد، نشتانر  صورت دچار انواعی از افسردگی و ناخوشی و غم فراگیر این

هتا    توان هم از افسردگی نهان قدارا بودن عل  ها برخوردارند و می از اهمی  همتر  نسا  بر عل 

هتا و   ا ( و هم آشتدار قوجتود علت     باور  و توجهی و صفتی بدون وجود عالیم هیجانی و نشانر

؛ فیتاض،  ۱۳96، ۱۳9۴مدتاران،  صورت همزمان( سخن گفت  قبهرامتی احستان و ه    ها بر نشانر

خودشناسی و افسردگی از منظر قترآن و بررستی      ربنابراین، هدف این مطالعر بررسی رابط(. ۱۳96

 بینی خودشناسی بود.   نقش انواع افسردگی در ژیش

 

 روش

 گیری جامعه، نمونه و روش نمونه

جویان دانشتگاه   شاین تحقیق شامل دان   جامعرهماستگی اس .  -این ژهوهش از نوع توصیفی

درصتد و   ۷/۵۰ زن:نفتر   ۱۰۷دانش جتو ق  ۲۱۴آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات شهر تهران بود. 

 ۵۲جویتان انتختاب شتدند.     درصد( بر روم نمونر گیر  داوللاانر از میان دانش ۳/۴9نفر مرد:  ۱۰۴

نفتر   ۱۱9ستال و   ۴۰تتا   ۲۱درصتد   ۷/۷۵سال و  ۲۱تا  ۲۰درصد( دارا   ۳/۲۴جویان ق نفر از دانش
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 درصد در سطح هارشناسی بودند.   ۱/۴۴ درصد( در مقطع هارشناسی ارشد و باالتر و 9/۵۵ق
 

 گیری ابزار اندازه
آن در هتا    ا  اس  و ماده ماده 6۵این مقیاس  :مقیاس تشخیصی افسردگی مبتنی بر قرآن

دهنتد.   قرار می ا  لیدرت شش نوع افسردگی ماتنی بر قرآن را مورد سنجش درجر ۵یک لیف 

از: سرشدستتگی، والیت  ستتیز ، ا انزوایتی، تطفیفتی، حقتارت و        مقیاس عاارتند شش خرده

(  ترای  ژایتایی آلفتا     ۱۳96( و فیتاض ق ۱۳9۴قبهرامتی احستان و اختوت     ،معنو . فیتاض 

ها  سرشدستگی، والی  ستیز ، انزوایی، تطفیفی،  مقیاس و در خرده 9۵/۰هرونااخ هل مقیاس 

انتد.  تری     گزارم هرده 8۱/۰و  8۵/۰، ۷۴/۰، 8۷/۰، 9۲/۰، 9۴/۰ترتی   نو  برحقارت و مع

و در  ۵۰/۰ا ( در یک نمونر  ماده ۲۱افسردگی بک ق   رنام روایی همزمان این مقیاس با ژرسش

 اند. دار گزارم نموده ( معنیp < ۰۰۱/۰ق ۴6/۰نمونر دیگر 

وجهتتی  دو   ر  در نظریتتایتتن مقیتتاسآ برآینتتد بتتازنگر :مقیاااس خودشناساای انسااجامی

( هتر هتر دو وجتر خودشناستی     ۲۰۰8ا  و تأملی اس  ققربانی و همداران،  خودشناسی تجربر

هنندگان بتر هتر متاده در یتک      سنجد. شره  ماده می ۱۲صورت منسجم با  تجربر و تأملی را بر

 رای   دهند. ( ژاسخ می۴( تا عمدتاً موافق قصفرا  از عمدتاً مخالف ق لیف لیدرت ژنج درجر

آمتده است  ققربتانی و     دست   بتر  ۷۲/۰و  8۲/۰ترتیت    ژایایی آلفا  هروناتاخ و بازآزمتایی بتر   

 آمد.  دس  رب ۷۱/۰(. در ژهوهش حا ر،  ری  ژایایی آلفا  هرونااخ مقیاس ۲۰۰8همداران، 

 

   روند اجرای پژوهش
داولل  جویان  الزم برا  اجرا  ژهوهش در وق  استراح  با دانشها   ژس از هماهنگی

درخواس  گردید هر بر ابزارها  ژهوهش با ها  هایی ارائر شد واز آن در مورد هدف هار تو یح

گفتتر شتد هتر اگتر در هتر شترایط ژتهوهش        ها  خیال راح  و آسوده ژاسخ دهند.  مناً بر آن

 توانند از مطالعر خارج شوند.  خواهند در مطالعر شره  نمایند می نمی
 

 ها تجزیه و تحلیل داده
ازلریق  بستگی ژیرسون و تحلیل رگرسیون ها  آمار   ری  هم با استفاده از رومها  داده

 تحلیل شدند. SPSS-22 افزار آما  نرم
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 ها یافته
 

 1 جدول

 متغیرهای پژوهش معیارمیانگین و انحراف 

 معیارانحراف  میانگین متغیرها ردیف

 69/۷ ۱8/۲9 خودشناسی ۱

 ۳۵/9 ۳9/۲۲ افسردگی انزوایی ۲

 ۲۴/8 88/۱۴ افسردگی سرشدستگی ۳

 ۱۵/9 ۱۷/۱۷ ستیز  افسردگی مرجع ۴

 ۰۱/۵ ۵۴/6 افسردگی معنو  ۵

 ۷۲/8 ۵۴/۱6 افسردگی خودجانادارانر 6

 ۴/ ۳۰ ۲۴/۱۴ افسردگی ناشی از حقارت ۷

 ۳۳/۲9 ۷9/9۱ هل افسردگی 8

 

تا  –۱۷/۰ردگی از شناسی و انواع افس شود، بین خود مشاهده می ۲همان گونر هر در جدول 

 شود.   دار دیده می یبستگی منفی و معن هم –۴8/۰
 

  2 جدول

 بستگی بین متغیرهای پژوهش ماتریس ضرایب هم

 ردیف متغیر 1 2 3 4 5 6 7 8
 ۱ خودشناسی ۱       
      ۱ 

 ۲ افسردگی انزوایی -۲8/۰**
     ۱ 

**۳8/۰ 
 ۳ افسردگی سرشدستگی -۵۲/۰**

    ۱ 
**۲۳/۰ 

**۴۷/۰ 
 ۴ ستیز  افسردگی مرجع -۲8/۰**

   ۱ 
**۳۷/۰ 

**۲9/۰ 
**۲۷/۰ 

 ۵ افسردگی معنو  -۲۱/۰**
  ۱ 

**۲8/۰ 
**۲۱/۰ 

**6۰/۰ 
**۴۲/۰ 

 6 افسردگی خودجانادارانر -۳۱/۰**
 ۱ 

**۱9/۰ 
**۲۷/۰- ۰6/۰ 

*۱۵/۰ ۰9/۰ 
 ۷ افسردگی ناشی از حقارت -۱۷/۰**

۱ **۲۵/۰ **۷۴/۰ 
**۵۰/۰ 

**66/۰ 
**۷۳/۰ 

**۷6/۰ 
 8 افسردگی هل -۴8/۰**

   ۰۵/۰ p <*        ۰۱/۰ p <** 



 ... تبیین خودشناسی: بررسی انواع افسردگی از

 

275 

همگنی واریانس لون، نرمال بودن توزیتع متغیرهتا، خطّتی بتودن رابطتر      ها   نتایج مفرو ر

 بین مورد تأیید قرار گرفتند.   خطی بین متغیرها  ژیش متغیرها و عدم وجود هم

 

 3جدول 

 نتایج تحلیل رگرسیون افسردگی بر خودشناسی

R R بین متغیر پیش حلهمر
 F pنسبت  2

 P < ۰۰۱/۰ ۷۳/۷8 ۲6/۰ ۵۱/۰ سرشدستگی ۱

 P < ۰۰۱/۰ 6۰/۴۴ ۲8/۰ ۵۳/۰ ستیز  سرشدستگی و مرجع ۲

 

مقیتاس افستردگی سرشدستتگی بتا ورود بتر معادلتر در        دهد هتر خترده   نشان می ۳جدول 

هنتد. در   بینی می درصد از واریانس را ژیش ۲6( نقش دارد و P < ۰۰۱/۰بینی خودشناسی ق ژیش

ستتیز  بتر معادلتر رگرستیون      افسردگی سرشدستگی افسردگی مرجتع  هدوم، بر عالو   رمرحل

 ا افر گردید و فقط توانس  دو درصد بر تغییرات خودشناسی ا افر نماید. 
 

 4جدول 

 بین ضرایب استاندارد و غیراستاندارد متغیرهای پیش

 

د دهد هر افسردگی سرشدستگی  ری  تأثیر بیشتر  بر خودشناسی دار نشان می ۴جدول 

  .(t=  -8۴/۲شناسی ق ( تا افسردگی مرجعt=  -8۷/8ق
 

 گیری و نتیجه بحث
خودشناسی با انواع افسردگی از منظر قترآن انجتام      رژهوهش حا ر با هدف بررسی رابط

 β t p خطای استاندارد B بین متغیرهای پیش حلهمر

 P < ۰۰۱/۰ - 8۷/8 -۵۱/۰ ۰۵/۰ -۴۳/۰ سرشدستگی ۱

 P < ۰۰۱/۰ -۲6/8 -۴۷/۰ ۰۵/۰ -۴۳/۰ سرشدستگی ۲

 P < ۰۰۵/۰ -8۴/۲ -۱6/۰ ۰۵/۰ -۱۳/۰ ستیز  مرجع ۳
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گانتر افستردگی از منظتر قترآن؛ یعنتی،       شد. نتتایج نشتان داد هتر خودشناستی بتا انتواع شتش       

بستتگی منفتی و    ستتیز  هتم   خودجاناتدار  و مرجتع  سرشدستگی، انزوایی، حقارتی، معنو ، 

ستتیز    ها  سرشدستگی و مرجتع  مقیاس خرده چنین یافتر دیگر نشان داد هر دار دارد. هم یمعن

 بینی تغییرات سازه خودشناسی را دارند.  توان ژیش

هایش مانند غم فراگیتر، فقتدان لتذت،     امروز با نشانر شناسی روانچند هر افسردگی در  هر

شتود قانجمتن روانپزشتدی آمریدتا،      خودهشی، ناامید  و تغییرات بیولو،یدی شناختر می افدار

ها  زیربنایی افسردگی هر عواملی باور ، صفتی، توجهی و گرایشی هستتند،   (، اما ریشر۲۰۱۳

شوند. مطالعات متعدد   صورت ژسینی ظاهر می هایی دارند هر بر تر  نسا  بر نشانر نقش مهم

هر خودشناسی و سالم  روان بایدتدیگر ارتاتاط تنگتاتنگی دارنتد قبترا  مثتال       اند  داده  نشان

؛ ۲،۲۰۱۰هتراهن و ولمتن   ؛ متک ۲۰۰۳؛ بتراون و رایتان،   ۲۰۰۳، ۱، اسپدا، ژتل و گتود  هارلسون

(. در این ژهوهش بر دلیل ماهیت  انتواع افستردگی از    ۱۳89زار، بهرامی احسان و زرند ، سراف

جتا   فرض شدند. بر عاارتی دیگر از آن بینی برا  خودشناسی ن ژیشعنوا منظر قرآن، این انواع بر

تواننتد تغییترات    صِترف، متی     ا هر مانا  سنجش ایتن انتواع عوامتل علتی هستتند نتر نشتانر       

 بینی هنند. خودشناسی را نیز ژیش

ها  شناختی مفید و رفتارهایی هر بتا نیازهتا  حقیقتی     در هدفمند، فقدان ورود فقدان تفّ

هتا    توانند نشانر اند هر نر تنها می گار نیس ، از عوامل موجد افسردگی سرشدستگیانسان ساز

شتتوند. در افستتردگی  غمگینتتی را آشتتدار ستتازند، بلدتتر موجتت   تتعف در خودشناستتی متتی

ها، حقوق و وظایف خود در برابر دیگتران از   خودجانادارانر، فقدان خودشناسی نسا  بر نقش

آگاهی آدمی از حقوق متقابتل ختود و    دهد. ثیر قرار میأت عواملی اس  هر خودشناسی را تح 

دهنده یدی از محورها  خودآگاهی اس . چنانچر  ناشی از آن، تشدیلها   دیگران و مسئولی 

ام را بر اساس موازین صتحیحی   و  از حقوق خویش و دیگران آگاهی یابد، روابط اجتماعی

اره سخنان حضرت امتام ستجاد علیتر الستالم     این بسنگ در  هند. یدی از تعالیم گران می تنظیم

(. آگتاهی بتر وجتود    ۱۳9۲حق بر آن مو توع ژرداختتر است  قشترفی،      ۵۱اس  هر در قال  

شود هر بتوانیم در امور مختلف خود را جا  دیگران بگذاریم و بیاندیشتیم   خویشتن موج  می

                                                           
1. Carlson, Speca, Patel, & Goodey 

2. McCracken & Velleman 
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رفتار خواهیم هرد  هر اگر در او اع و شرایط آنان باشیم چر احساسی خواهیم داش  و چگونر

گتردد. انستان    در افسردگی معنو ، اتصال با خداوند قطع می(. ۱۳89، ترجمر ثریا، ۲۰۰9قمی، 

نیاز دارد تا لحظر بر لحظر با قدرت نهر  هر خداوند بر او عطا هرده بر ژروردگار خود متصتل  

فرامتوم  باشد و این اتصال، الزمر خودشناسی واقعی اس . برهمین اساس هتر هستی ختدا را    

(. داشتتن  ۱۳9۴و همدتاران،   فیتاض شود قستوره ماارهتر حشتر( ق    هند دچار خودفراموشی می

معیارها  خودارزشمند ِ ناژایدار، ریشر نوسان خُلقتی در افستردگی حقتارتی و عتاملی بترا       

 فقدان شناخ  نسا  بر ارزشمند  واقعی خود اس .  

جهی بر ماناها  مهم مثتل ستعی و   تو داشتن ماناها  ظاهر  در نزدیک شدن بر افراد و بی

خشی  در روابتط، عتاملی بترا  خدشتر وارد شتدن بتر ُبعتد  دیگتر از خودشناستی است .           

ندیشتیم؛ چتر    هند تا دریتابیم دربتاره ختود و دیگتران چگونتر متی       خودشناسی بر ما همک می

تارهتا   توانیم خود را بر نمونتر رف  هنیم و چطور می احساسی داریم؛ با دیگران چگونر رفتار می

 (.  ۱۳86، میرزاوزیر  ، بر نقل از ۱۳8۴انسان سالم نزدیک هنیم قفتحی، 

هر در زندگی بایتد تتابع امتر و نهتی و      چنین در افسردگی مرجع ستیز ، فرد نسا  بر این هم

توجتر است . ایتن     ساختار  از باید و ناایدها باشد و از امر و نهیِ منابع غیرمطمئن ژرهیز هند، بی

ر بر سرگشتگی خود و تاعی  خود از منتابع نادرست  در زنتدگی و دور شتدن از     توجهی منج بی

ستتیز  یدتی از عوامتل مهتم      (. در افستردگی والیت   ۱۳96گردد قفیاض،  خودشناسی واقعی می

افسردگی، عدم تاعی  از ولیّ اس  هر مصداق هامل آن، ژروردگار اس ؛ بنابر فرمایش امتام علتی   

: یعنتی هترهس ختودم را بشناستد، ختدایش را      "قد عترف ربتر  من عرف نفسر ف"علیر السالم: 

تاعی  ندند و نسا  بر او اهراه  (. ژس هر هسی هر از ژرودگارم۱۳66، آمد  شناسد قتمیمی می

 شناسد.   ستیز  باشد(، در واقع خودم را نمی داشتر باشد قو بر عاارتی دچار افسردگی مرجع

   رگی از منظر قرآن با خودشناستی رابطت  انواع افسرد   ردر این ژهوهش مشخص شد هر هم

دار دارنتد. افستتردگی بیشتتتر، نشتانر خودشناستتی همتتتر و افستردگی همتتتر نشتتانگر     یمنفتی معنتت 

( دریافتند هر افتراد  ۱۳9۰،  ، بر نقل از ر ایی۲۰۱۵خودشناسی باالتر اس . لوینسون و همداران ق

، بتر  ۲۰۰۰دارند. رایان و دستی ق ها  یک دید منفی از هارآمد  خود در برخورد با موقعی افسرده، 

(، بر این نتیجر رسیدند هر فرآینتدها  خودآگتاهی بتا فتراهم هتردن      ۲۰۰۳ نقل از براون و رایان،

هتا    شناختی و ژردازم بر موقع بازخوردها  بدنی و هیجتانی در مواجهتر بتا موقعیت     ها   داده
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هننتد   هیجانی را تقوی  میزا، خودنظم بخشی رفتار  و  استرسها   زندگی بر خصوص موقعی 

هننتد. از لرفتی خودآگتاهی موجت  تستهیل       و از این لریق بر بهاود و عی  سالمتی همک متی 

هتا    هنتد واهتنش   شتده و در نتیجتر بتر فترد همتک متی       فردها   شناخ  نیازها، عالیق و ارزم

گتاهی  ختود انتختاب هنتد . آنچتر در فرآینتد خودآ     هتا    ام را متناس  با نیازها و ارزم رفتار 

گونتر هتر    افتد توجر بر موقع بر فرآیندها  جسمی و نهنتی ختود است  آن    یافتر اتفاق می سازم

در واقع آگاهی از خویشتن بر معنا  درک نقتاط قتوت و  تعف     .(۲۰۰۳هستند قبراون و رایان، 

آدمی از خود اس . فهم این مطل ، زمینر را برا  تقوی  نقاط مثا  و تضعیف نقاط منفی فراهم 

 .(۱۳9۲شرفی،  شود ق ،  رورت تلقی می ا  هر برا  رشد و بالندگی انسان هند، زمینر می

؛ ۱۳89اند هر بین خودشناسی و سالم  روانتی قسترافراز و همدتاران،     مطالعات نشان داده

، قربتانی و  (، ثاتات هیجتانی قلهماست    ۲۰۱۱؛ بهجتی و همدتاران،  ۲۰۰۳قربانی و همداران، 

؛ بهجتتی و  ۲۰۰۳ا تطراب و افستردگی ققربتانی و همدتاران،     ا  هت  (، نشتانر ۲۰۰8 ،۱واتستون 

( ۲۰۱۰ ،و واتستون  ۲هریستتوفر و هانینگهتام  ، قربتانی ها  جستمانی ق  ( و نشانر۲۰۱۱همداران، 

ها بر این رابطر تأهید دارد؛ بتا   دار  وجود دارد و نتایج این ژهوهش هماهنگ با آن یارتااط معن

ابی بر افسردگی در این مطالعتر رویدترد  قرآنتی بتود،     هر رویدرد سنجش و ارزی توجر بر این

 نتایجی فراتر از نتایج موجود بر دس  داد.

 هر اختالل افسردگی، اختاللی اس  هر بیشترین بار بیمار  را در جهان داراس   جایی از آن

لور هم ژیامد و هتم نتیجتر بستیار  از اختتالالت دیگتر       ( و همین۲۰۱۲، ۳قمور  و همداران

شیوع نساتا باالیی نیز در جوامع دارد، بررسی عوامتل مترتاط بتا آن از یتک لترف و      هس  و 

هتا  ژیشتگیرانر و درمتانی     تواند موجت  تتدوین برنامتر    تالم برا  رفع آن از لرف دیگر می

نهای  افزایش بهزیستی فرد و جامعر را رقم بزند. ایتن ژتهوهش در تتالم     مناسای گردد هر در

این هدف بردارد. از لرف دیگر توجر بر عوامل علّی افسردگی از منظر بود تا گامی در راستا  

تواند قتدمی   اند، می تعریف شده شناسی روانقرآن هریم و بررسی ارتااط متغیرها  دیگر هر در 

 ماتنی بر فرهنگ در جوامع اسالمی مانند ایران باشد.   شناسی روانبرا  گسترم 
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