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ارتقـا بخـش سـالمت وچشـم      یزندگ ی، سبکهوش اخالقینقش بررسپژوهش حاضر با هدف  :هدف 

  .یان انجام گرفتدانشجو یافکار خودکش ی در پیش بینیانداز زمان

جامعـه آمـاري شـامل کلیـه     . روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بـود :شناسی پژوهش روش

نفـر بـه روش    180تعداد. بودند 96-97دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی 

و با استفاده از پرسشنامه هـاي هـوش   . نمونه گیري خوشه اي چند مرحله اي به عنوان نمونه انتخاب شد

، پرسشـنامه  (HPLPII)، پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء بخش سالمت والکر  )2005(لاخالقی لنیک و کی

. مورد ارزیابی قـرار گرفتنـد  (BSSI)و پرسشنامه افکار خودکشی بک  (ZTPI)چشم انداز زمانی زیمباردو 

داده هاي پژوهش از طریق آزمون هاي همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار 

  .گرفتند

نتایج نشان داد که هوش اخالقی و سبک زندگی ارتقـا دهنـده سـالمت بـا افکـار خودکشـی       :ها یافته

–و حـال   لـذت گـرا  –، حـال  منفـی –گذشـته   هـاي  بـا مؤلفـه   یافکـار خودکشـ  ارتباط منفـی دارنـد و   

 .دارد یمنفـ  مثبت ارتبـاط –، گذشته متعالی–یندهآ ینده،آ هاي ارتباط مثبت و با مؤلفه معتقدبهسرنوشت

درصد بـه   88درصد از واریانس افکار خودکشی به وسیله هوش اخالقی،  77همچنین نتایج نشان داد که 

درصد از کل واریانس افکار خودکشی به وسیله چشم انداز  92وسیله سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت و 

  .زمانی تبیین می شود

اري دوره هاي آموزشـی در دانشـگاه در زمینـه ارتقـاي     با توجه به نتایج می توان با برگز:گیري نتیجه

هوش اخالقی، بهبود سبک زندگی و اتخاذ چشم انداز زندگی سازگارانه، بـروز افکـار خودکشـی در میـان     

  .دانشجویان را کاهش داد

  .هوش اخالقی، سبک زندگی ارتقا بخش سالمت، چشم انداز زمانی،افکار خودکشی:هاي کلیدي واژه
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  مقدمه- 1-1

یکی از رفتار هاي پرخطر در جامعه کنونی که در زمره مسائل و آسیب هـاي اجتمـاعی   

است که تغییر ساختاري و جوانتر شدن افرادي که اقدام به  ١رایج قرار می گیرد،خودکشی

علیوردي نیـا، اکبـر؛ رضـایی، احمـد؛     (این رفتار می کنند نیز بر اهمیت مساله افزوده است

مطالعات مربوط به خودکشی طیف رفتار خودکشـی را بررسـی مـی    ). 1390پیرو، فریبرز، 

ودکشی و اقـدام بـه خودکشـی تـا     کنند که داراي دامنه اي از فکر خودکشی، تهدید به خ

به افکار مربوط به آرزوي مردن،برنامه  ٢بنا به تعریف، افکار خودکشی.خودکشی کامل است

ریزي براي زمان و مکان و نحوه خودکشی و اثر آن بر دیگران اطالق می شود و یا این کـه  

تن افکار خودکشی به عنوان یک پاسخ مثبت به این سـوال اسـت کـه آیـا شـما فکـر گـرف       

زندگی خود را دارید حتی اگر شما واقعا نخواهید این کار را انجام دهید؟ خودکشی موفـق  

نیز عبارت است از گرفتن جان خویش به دست خویشتن، در صورتی که آسیب منجـر بـه   

مرگ شود خودکشی موفق نامیده می شود و اگر منجر به مرگ نشود اقدام بـه خودکشـی   

). 1390رقـانی رامنـدي، علیرضـایی، علیخـانی و قـدیري،      علیزاده اصلی، ف(تلقی می گردد

خودکشی یک مشکل عمده سالمت عمومی و یکی از دالیل اصلی مـرگ و میـر در جهـان    

میلیون نفـر   53/1، حدود2020سازمان جهانی بهداشت تخمین زده است که تا سال .است

دکشـی مـی   از خودکشی خواهند مرد و در سراسر جهان جمعیت افرادي که اقـدام بـه خو  

هزینه اقدام بـه خودکشـی تنهـا از دسـت دادن     .برابر افزایش خواهد یافت 20تا  10کنند 

زندگی نیست، چرا که این اقدام فشار روانی بسیاري را بر اعضـاء خـانواده و دوسـتان فـرد     

تحمیل می کند و عالوه بر این هزینه هایی را نیز به منابع عمومی وارد می کنـد بـه ایـن    

ادي که اقـدام بـه خودکشـی مـی کننـد نیازمنـد دریافـت کمـک از جانـب          صورت که افر

  ).2012، ٣گوین و آپتر(موسسات مراقبت بهداشتی و روانی هستند

، مطرح می نمایند که نزدیک به یک سوم از دانشجویان )1394(ولیخانی و فیروزآبادي 

دانشجویان جـوان  با توجه به اینکه .در ایران در یک سال گذشته افکار خودکشی داشته اند

یک گروه آسیب پذیر به افسـردگی و خودکشـی بـه شـمار مـی رونـد و از آن جـایی کـه         

______________________
1. Suicide
2. Suicidal thoughts
3. Gvion & Apter
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دانشجویان سرمایه یک کشور هستند، شناسایی عوامل زمینه ساز خودکشی در این گـروه  

وصـال و گـودرزي،   (ضروري می نماید به امید این که بتواند به پیشگیري از آن کمک کند

ن پژوهش با هدف بررسی نقـش هـوش اخالقی،سـبک زنـدگی ارتقـاء      بنابراین، ای). 1394

  .بخش سالمت و چشم انداز زمانی در پیش بینی افکار خودکشی دانشجویان انجام گرفت

  بیان مسأله- 1-2

سالهایدانشگاه،دورهانتقالیمهمیاستکهطیآن،دانشجویانفشارهایتحصیلی،انتخابهایشــغلی،ت

ازخانوادهوشبکهحمایتاجتماعیراپشتسرمیگذارندصمیمگیریدرمورداهدافزندگی،تنهایی،دوری

 .

دراینراستا،وجودافکارخودکشیدربیندانشجویاندرهروسعتواندازهاي،آثارمنفیروانیواجتماعیگس

ــدارد ــیوبازگیر،(تردهایبهدنبالــــــ ). 1392موحدي،موحدي،هاشمی،ماشینچیعباســــــ

جامعهبهشمخودکشیازموارداورژانسیاصلیمتخصصانبهداشتروانیبودهومعضلیبرایسالمتعمومی

  .ارمیآید

. دراینمیان،عواملروانشناختیمتعددیبروزرفتارهایمرتبطباخودکشـــیراتحتتاثیرقرارمیدهند

ایدهپردازیوافکارخودکشیهمبهعنوانیکپیشــایندمعمولوهمبهعنوانیکعاملخطرمعناداربرایاقدامب

الر(هخودکشییافریادیبرایکمکخواهیونیزعاملخطربرجستهایبرایخودکشیکاملشناختهمیشــود

  .)2012، 1تاپ، ایندینگ، اودریسکل و گرنبرگ سنی،

بسیاریازافرادعلیرغمدارابودنعواملخطرمختلفاقدامبهخودکشینمیکنند،واینامرممکناستناش

. یازوجودبرخیفاکتورهایحمایتیدراینافرادباشدکهتاثیراتعواملخطررادرآنهاکاهشــــــــمیدهد

برابرخودکشیمیتوانبههبنابراینازجملهمهمترینواساسیترینفاکتورهایحمایتیومحافظتکنندهدر

ــاخالقی ــارهکرد٢وشـــــــــــــــــــــــــــــــــ . اشـــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوشاخالقیظرفیتذهنافرادجهتتعیینایننکتهمهماستکهچگونهبایدازاصولجهانشمولبشریدرارز

ــتفادهکرد ــتکاري. شها،اهدافوفعالیتهایخوددرزندگیاسـ ، 3هوشاخالقیابعادیداردکهشاملدرسـ

ــئولیت ــوزي4مســ ــد 6، و بخشــــش5، دلســ ــی باشــ ــل(مــ ــک و کیــ . )2011، 1لنیــ

______________________
1. Larney, Topp, Indig, O'driscoll & Greenberg  
2. moral intelligence
3 . Integrity
4 . Responsibility
5 . Compassionate
6 . Forgiveness



5 مقدمه و هدف
  

، 2گـالوب پـل  (خالقیبودنازجملهفاکتورهایبااهمیتیاستکهبابروندادسالمتمرتبطاستمعنویتوا

ــتا،عقیلیوعلینیا). 2009 ) 2012(دراینراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درمطالعهایخاطرنشانساختندکهافرادبرخوردارازگرایشمذهبیدرونی،میزانافکارخودکشــیپایینت

،تنبلی،احساریدارندوهمچنینمیزاناحساسحقارت،احساسگناه،عقایدخودتخریبگرایانه،ناامیدي

سلطانینژاد،فتحیآشتیانی،احمدي،آزادفالحوانیسـی . ستنهاییوافسردگیکمتریراتجربهمیکنند

. درمطالعهایمطرحساختندکهجهتگیریمذهبیبااقدامبهخودکشیدرسـربازانرابطهدارد ) 1391(

بطوریکهسربازانباجهتگیریمذهبیقوینسبتبهسربازانباجهتگیریمذهبیضعیفافکارخودکشـیکمت 

ــد ــلهمچ. ریرادارنــــــــــــ ــرش، وب و جگیــــــــــــ ) 2011(3نین،هیــــــــــــ

ــش ــاخالقی(درمطالعهایخاطرنشانساختندکهبینمتغیربخشــــــــ ) مولفهایازهوشــــــــ

بارفتارهایخودکشیرابطهمعنیداریوجودداردوهمچنینافسردگینقشواسطهایمعنیداریدررابطهبی

  .نبخششورفتارهایخودکشیدارد

سـبکزندگیارتقا ازدیگرمتغیرهاییکهممکناستافکارخودکشیرادردانشجویانتحتتاثیرقراردهد

ــالمت ــت٤ءبخشســــــــــــــــــــــــــــــــــ . اســــــــــــــــــــــــــــــــــ

سبکزندگیشیوهاینسبتاًثابتاستکهفردبرایرسیدنبهاهدافخودبهکارمیبرد،یعنیراهیبرایرسیدنبها

). 1390طل،توسلی،شریفیرادوشــــــــــــــــجاعیزاده،(هدافزندگیاســــــــــــــــت

اینسبکزندگیازابعادمتنوعیچونورزش،تغذیهمناسبونامناسب،خودکنترلی،رفتارهایپیشگیرانهو

ــت . غیرهتشکیلشدهاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جوهرهتعریفسبکزندگیسالمتمحورانسجامدرانجامدادنمجموعهایازرفتارهایمرتبطبابهداشتوس

ــت ــولینژاد،(المتیاســــــــ ــالممنبع ). 1394پارسامهرورســــــــ سبکزندگیســــــــ

ارزشمندیبرایکاهششیوعوتاثیرمشکالتبهداشتی،ارتقایسالمت،تطابقباعوامالسترسزایزندگیوبه

ــت ــدیوکجباف،(بودکیفیتزندگیاســـــــــــــــــــ ). 1391لعلی،عابـــــــــــــــــــ

کزندگیمبتنیبرسالمت،فرایندتوانمندسازیافرادبرایافزایشکنترلعواملمرتبطباسالمتودرنتیجسب

ــت ). 1391موحد،زنجریوصـــــــــــــــــــادقی،(هافزایشسالمتآنهاســـــــــــــــــ

سبکزندگیارتقاءدهندهسالمتترکیبیازششبعدمدیریتاسترس،مسئولیتدرقبالسالمت،روابطبین

ــت ــبان،مهرانوتقلیلی،(فردي،رشدمعنوي،تغذیهوفعالیتبدنیاســـــــــ ). 2007شـــــــــ

                                                                                                                        
1 . Lennick & Keil
2 . Gallup Poll
3 . Hirsch, Webb, & Jeglic
4. health-promoting lifestyle



...در  یارتقا بخش سالمت و چشم انداز زمان یزندگ ی،سبکنقش هوش اخالق 6

انتخابنوعسبکزندگیورفتارهایمرتبطباآن،نهتنهانقشاساسیدرسالمتافراددارد،بلکهپیامدهاونتای

ــمی،روانی -جیخواهدداشتکهمیتواندبرعملکرد،بهزیستیوسالمتجســـــــــــــــــــــــــ

) 2016(1دراینراستا،ســـونگ و لـــی  . ذهنیواجتماعیآنهاوازجملهافکارخودکشیموثرباشـــد 

الشبرایخودکشیدرزنانباسبکهاینامطلوبدرپژوهشیمطرحساختندکهشیوعباالیافکارخودکشیوت

ــدگی ) مانندسیگارکشیدن،نوشیدنمشروباتالکلی،اجتنابازورزشـــــمنظموغذایناکافی(زنـــ

ــت . مرتبطاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2اسـتروله . همچنیندراینمطالعهشیوعپایینافکارخودکشیبافعالیتفیزیکیمنظممشاهدهگردید

)2009 (

وانیکیازمهمترینپیشبنیزدرپژوهشیمطرحساختکهفعالیتبدنیمنظمبهطورمنفیباافسردگیبهعن

  .ینیکنندههایافکارواقدامخودکشیمرتبطاست

. اســت ٣ازجملهمتغیرهایدیگریکهممکناستبرافکارخودکشیاثرگذارباشد،چشــمانداززمانی 

چشمانداززمانی،فراینداساسیشناختیاستکهافراددنیایمادیواجتماعیشانراازاینطریقادراك،تفسی

(وآیندهرادرموردرفتارهایانسانتوصیفمیکندر،وباآنتعاملبرقرارمیکنندوتاثیرتوجهبهگذشته،حال

ــولمن و زیمبـــــــــــــــــــــــــــــــاردو  ). 4،2009هـــــــــــــــــــــــــــــ

چراکهافرادهنگامقضاوت،تصمیمگیریوعملکرددررابطهبااهدافکوتاهمدتوبلندمدتشانآنرابهصور

ــیاراعمالمیکنند ــاران،(تناهشــــــــــــــــــــ ). 2015مککیوهمکــــــــــــــــــــ

گیریانچشمانداززمانهمدرکدگذاري،ذخیرهسازي،وبازیابیوقایعتجربهشدهوهمدرادراك،شـــکل

تظارها،جهتدادنبهتوجه،تفسیروتعبیر،هدفگذاري،انتخابکردنوتصمیمگیري،ونحوهعملکردافرا

ــود ــوا (داعمالمیشـــــ ــتوپولوس و گریـــــ ــد). 2012، 5آناگنوســـــ   زیمباردووبویـــــ

، 7راشاملپنجبعدگذشته مثبت6انداز زمانیسازهچشم) 2008؛بهنقالزبویدوزیمباردو،1999(

ــت ــی 7مثب ــته منف ــر 8، گذش ــال جبرنگ ــذتگر 9، ح ــال ل ــده10ا، ح ــد11، و آین . تعریفکردن

______________________
1 . Song & Lee
2 . Ströhle
3. time perspective
4 . Holman & Zimbardo
5 . Anagnostopoulos &  Griva
6 . Time Perspective
7 . Past-Positive
8 . Past-Negative
9 . Present Fatalistic
10 . Present Hedonistic
11 . Future
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ــتا،تقیلوولطیفی ) 1395(دراینراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درمطالعهایخاطرنشانساختندکهبینچشمانداززمانیوآشفتگیروانشناختیرابطهوجودداردوهمچن

ــه   ــدل یابیمعادلــــــــــــــــــــــــــــــــــ ین،مــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هایساختارینشاندادکهامیدواري،رابطهبینچشمانداززمانیحالوآشفتگیروانشناختیورابطهبینآین

القی، بایـاکو،  ؛بهنقالز1999(زیمباردووبوید. جی گریمی کنددهوآشفتگیروان شناختیرامیان

 )2009، 1دآلیســـــــــــــــــــــــــــــــیو و گـــــــــــــــــــــــــــــــوریري 

ــمانداززمانیرابابروندادهایرفتاریمرتبط درپژوهشیمطرحساختندکهبرخیازشواهدشاخصهایچش

: ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاختهاند

بطوریکهابعادمنعکسکنندهجهتگیریمبتنیبرحالوگذشــــتهمنفیبطورمثبتیبارفتارهایپرخطر 

) ندگیخطرناکوخودکشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیسوءمصرفمواد،ران(

ارتباطداشتنددرحالیکهابعادمنعکسکنندهجهتگیریمبتنیبرآیندهبهطورمعکوسباشاخصهایپر

ــد ــالوگودرزي. خطرمرتبطبودنـــــــــــــــــــــــ ) 1394(وصـــــــــــــــــــــــ

نیزدرپژوهشیخاطرنشانساختندکهرویدادهایاسترسزاونشخوارفکریمیتوانندبهطورمعناداریافســ

ــبینیکنند . ردگیوافکارخودکشیرابهطورمستقیمپیشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گراننتیجهگیریکردندکهرویدادهایاسترسزاونشخوارفکریباواسطهگریافسردگی،میتواناینپژوهش

. ندبهطورمعناداریافکارخودکشیراپیشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبینیکنند

بهنظرمیرسد،احتمالبروزافسردگیوافکارخودکشیدردانشجویانیکهرویدادهایاسترسزایبیشتریرا

  .تجربهکردهاندوازسبکپاسخنشخواریاستفادهمیکنند،بیشتراست

بیانگردید،پژوهشهاعمدتاًرابطهونقشمتغیرهایهوشاخالقی،سبکزندگیارتقابخباتوجهبهآنچه

شسالمت،چشمانداززمانیرابابرخیازاشکالرفتارهایپرخطربهصورتاختصاصیوجداگانهموردبررسی

قراردادهاند،همچنین،باعنایتبهکمبودپژوهشانجامشدهدرخصوصرابطهمتغیرهایتحتبررسیبااف

مع،تمامیابعادواشکالعواملمرتبطباافکارخودکشیمکارخودکشیواینکهدرهیچیکازآنهابهصورتجا

وردتوجهقرارنگرفتهاست،ازاینروپژوهشحاضربادرنظرگرفتنخالءتحقیقاتیموجودبهدنبالپاســخب

ــالمت و   ــوال بودکهآیاهوشاخالقی،سبکزندگیارتقابخشســــــــــــــ هاینســــــــــــــ

  چشمانداززمانیقادربهپیشبینیافکارخودکشیدانشجویانهستند؟

______________________
1 . Laghi, Baiocci, D’ Alessio & Gurrieri
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  ضرورت و اهمیت پژوهش- 1-3

 یجـان یو ه یدر معـرض مشـکالت عـاطف    شـتر ینسبت بـه گذشـته ب   انیدانشجو امروزه

عرصـه توجـه الزم    نیـ به عوامل مختلف در ا یستیمربوط به سالمت روان قرار دارند که با

و افکـار مربـوط بـه     یخودکشـ  ،ییدوران دانشـجو  يهـا  بیآسـ  نیاز ا یکی. مبذول گردد

بـه   لیتبد یعمل و افکار خودکش. است انشدهیدانشجو ریگ بانیباشد که گر یم یخودکش

 نیـ مـرگ در جهـان شـده اسـت، ا     یاز علل اساس یکیو  یاز مشکالت عمده اجتماع یکی

بـاختر و  (اسـت   دهیـ اي نسـبتاً جـدي قلمـداد گرد   مسئله زین یرانیا انیمسئله در دانشجو

  ). 1395ان،یرضائ

و  نیاز هشت علت اول مرگ در همـه سـن   یکییمختلف، خودکش يپژوهش ها براساس

سـازمان   يبراسـاس آمارهـا  . سـال اسـت   15-34یاز سه علت اول مرگ در گروه سن یکی

و  رنـد یمیم ینفر در سراسر جهان براثر خودکشـ  ونیلیم کیبایساالنه تقر ،یبهداشت جهان

در ). 1392،يو خـرم آبـاد   انیفـدائ (ندینمایماقدام  یتعداد به خودکش نیبرابر ا 20-10

و عوامـل   یافکار و اقدام به خودکش وعیش یدر بررس) 1395(انیارتباط باختر و رضائ نیا

 انیدر دانشـجو  ینشان دادند که اقدام به خودکش ،یرانیا انیخطر مرتبط با آن در دانشجو

بـوده   ریـ درصـد متغ  7/42درصـد تـا    2/6از  یدرصد و افکار خودکش 5/3درصد به  8/1از 

متاهـل و در   انیمجرد از دانشجو انیدر دانشجو یافکار و اقدام به خودکش نیهمچن. است

  .دینسبت به دختران برآورد گرد يباالتر زانیپسران به م

 رويیـ ن نکـه یا لیـ بـه دل  انیاست و در دانشـجو  یمهم اریمسئله بس یواقع خودکش در

عوامـل متعـددي    نـه یزم نیدر ا. دوچندان برخوردار است یتیفعال جامعه هستند، از اهم

تـا حـد امکـان     انیدانشـجو  یاز خودکشـ  تـوان یعوامـل م  نیا ییهستند؛ با شناسا لیدخ

کـرد و   ییدر معرض خطر را شناسـا  انیدانشجو توانیرابطه م نیلذا در ا. نمود ريیشگیپ

 یافکـار خودکشـ   ن،یهمچن. به کار برد رانهیشگیدر آنها مواضع پ ینسبت به اقدام خودکش

  .را تا جاي ممکن کاهش داد نجامدیب یاقدام خودکش تواند به یکه م

تـوان   یمـ  گذاردیم يجامعه به جا کیدر  یکه خودکش یراتیتاث نیازعمده تر ،نیبنابرا

فعال و مولد جامعه،  يرویبردن ن نیخانواده و جامعه، از ب یزدن به بهداشت روان بیبه آس

 شیافـزا  ،یو اعتماد اجتماع تیکاهش امن ،یاجتماع يسوء بر فضا راتیبه جا گذاشتن تاث

در جامعه،  يدیو نام اسییفضا ینوع جادیافراد جامعه، و ا ریسا دریاحتمال و وقوع خودکش

 یمسـئله را روشـن مـ    نیـ ابعـاد مختلـف ا   یبررس تیاهم یموارد مذکور به نوع یکه تمام
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را  یو کاهش مـوارد خودکشـ   يریشگیبه منظور پ یاصول ییها يزیبه برنامه ر ازیسازد و ن

 ،سـبک ینقـش هـوش اخالق   یبررسـ  فرو پژوهش حاضـر، بـا هـد    نیاز ا. دینمایروشن م

 انیدانشـجو  یافکـار خودکشـ   ینیب شیدر پ یارتقا بخش سالمت، چشم انداز زمان یزندگ

  .پردازد یم

  اهداف پژوهش- 1-4

  :یهدف کل

بـا   یچشم انداز زمـان و ارتقا بخش سالمت یزندگ ،سبکیارتباط هوش اخالق یبررس-1

  .انیدانشجو یافکار خودکش

بررسی نقش هوش اخالقی،سبک زندگی ارتقا بخش سالمت و چشم انداز زمـانی در  -2

  .پیش بینی افکار خودکشی دانشجویان

  :یجزئ اهداف

  .انیدانشجو یافکار خودکش ینیب شیدر پ ینقش هوش اخالق نییتع-1

  .یاندانشجو یافکار خودکش بایهوش اخالق رابطهیینتع-2

 یافکـار خودکشـ   ینـ یب شیارتقـا بخـش سـالمت در پـ     ینقش سبک زنـدگ  نییتع-3

  .انیدانشجو

  .یاندانشجو یافکار خودکش باارتقا بخش سالمت  یسبک زندگ رابطهیینتع-4

  .انیدانشجو یافکار خودکش ینیب شیدر پ ینقش چشم انداز زمان نییتع-5

  .یاندانشجو یافکار خودکش بایچشم انداز زمان رابطهیینتع-6

  پژوهشي هایه فرض- 1-5

  .وجود داردمنفی رابطه  یو افکار خودکش یهوش اخالق نیب-1

  .وجود دارد یرابطه منف یارتقا بخش سالمت و افکار خودکش یسبک زندگ نیب-2

  .رابطه وجود دارد یو افکار خودکش یچشم انداز زمان نیب-3

  پژوهشت سواال- 1-6

  چقدر است؟ یافکار خودکش ینیب شیدر پ یسهم هوش اخالق-1

  چقدر است؟ یافکار خودکش ینیب شیارتقا بخش سالمت در پ یسهم سبک زندگ-2

  چقدر است؟ یافکار خودکش ینیب شیدر پ یسهم چشم انداز زمان-3
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  رهایمتغ میمفاه یاتیو عمل ينظر فیتعر- 1-7

  یخودکش افکار

بـه مـردن    لیـ و تما یسـت یبـه ن  یشامل اشتغاالت ذهنـ  یافکار خودکش:ينظر فیتعر

  ).1371نسب، یاسالم(به خود نگرفته است یهست که هنوز جنبه عمل

بـود کـه افـراد در     ينمـره ا  یپژوهش منظور از افکار خوکشـ  نیدر ا:یاتیعمل فیتعر

 ریـ متغ نیـ ا يریـ اندازه گ اسیکسب کرده اند و مق)1961(بک یپرسشنامه افکار خود کش

  . است يفاصله ا

  یاخالق هوش

امـر کـه    نیـ ا نییتع يما برا یروان تیعبارت است از ظرف یاخالقهوش :ينظر فیتعر

 ،اهـداف،و يفرد يدر مجموعـه ارزش هـا   دیبای،چگونه اصول جهان شـمول اخـالق انسـان   

  .)1391ل،یو ک کیلن(ما به کار گرفته شوند يعملکردها

کـه پاسـخ   یبـود  نمـره ا  یپـژوهش منظـور از هـوش اخالقـ     نیـ در ا:یاتیعمل فیتعر

 اسیـ مق کسب کـرده بودنـد و   )2005(لیو ک کیلن یهوش اخالقاز پرسشنامه دهندگان 

  . باشد یم يفاصله ا ریمتغ نیا

  ارتقاء دهنده سالمت یزندگ سبک

شـش   ياسـت کـه دارا   یسالمت از سبک زنـدگ  يجزء معطوف به ارتقا:ينظر فیتعر

ـ  ،روابطیدر مقابـل سالمت،رشـد روحـ    يریپـذ  تیه،مسئولی،تغذیجسمان تیبعد فعال  نیب

سطح سالمت و  تیعالوه بر تداوم و تقو یسبک زندگ نیا.باشد یاسترس م تیری،مديفرد

  ).1390و همکاران، لط(شود یم ییو خودشکوفا تیرفاه باعث احساس رضا

ارتقـا دهنـده سـالمت نمـره      یپژوهش منظور از سبک زنـدگ  نیدر ا:یاتیعمل فیتعر

) HPLPII(تارتقاءدهنـده سـالم   یپرسشـنامه سـبک زنـدگ    از که پاسخ دهندگانیبود ا

  .باشد یم يفاصله ا ریمتغ نیا اسیمق. ، کسب کرده بودندو همکاران 1والکر

  یانداز زمان چشم

زمان است که به  یاز ساختار روانشناس یبعد اساس کیچشم انداز زمان :ينظر فیتعر

گذشـته،حال و   يانسان بـه چهـارچوب هـا    یشناخت يندهایتجربه فرا يصورت دسته بند

  ).1999د،یمباردو،بویز(شود یظاهر م ندهیآ

______________________
1.Walker
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ـ عمل فیتعر کـه   ي بـود پـژوهش منظـور از چشـم انـداز زمـان نمـره ا       نیـ در ا:یاتی

. کسـب کـرده بودنـد    )1999(دیـ و بو مبـاردو یپرسشنامه چشم انداز زمان زدانشجویان از  

  .باشد یم يفاصله ا ریمتغ نیا اسیمق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



یقتحق یشینهو پ یمبان-2

  خودکشی - 2-1

  یا افکار خودکشیشهیاند-1- 2-1

مرگبار است ریغ جیبا نتا یرفتار بالقوه خودجراحت کییبه معن ،یاصطالح افکار خودکش

 1996،همکارانو  ٢٧اکارل(آن، دال بر هدف کشتن خود است  یضمن ایکه شواهد آشکار 

 ،ی، افکـار خودکشـ  )1974(٢٩کلیپ دهیقبه ع). 2005و همکاران،  ٢٨به نقل از بران 1996

افکار ممکـن اسـت بـه     نیا. باشندیبردن خود م انیاز م يدرباره مرگ و آرزو ییهاشهیاند

بـه مـردن    لیـ در ذهن شخص وجود داشته باشد کـه بـه شـکل گـزارش از م     رایپذ یشکل

بـه   دنیبخشـ خاتمـه   يبرا یکشمند در نقشهنظام یممکن است به شکل ایمشهود است و 

  .)2007و همکاران،  30رایساماراو(شود  دهیدر افراد د یزندگ

 رد،یکه ممکن است متعاقب آن صـورت پـذ   ییو رفتارها انهیگرایافکار خودکش یابیارز

در  یدارد و کوتـاه  یاتیـ ح تیـ اهم ینیدرمـانگران بـال   یتمـام  ياست کـه بـرا   ییحوزها

بـه   دتوانـ یمـ  يزیـ انگو غم میهمراه گشته، عواقب وخ ياریپرداختن به آن، با خطرات بس

، گـذر  )2001(٣٢نگنیهرون يبه گفته). 2001، ٣١رجب و نزیرود، جو(دنبال داشته باشد 

گـذر از   ی وفکرخودکشـ  يدرصـد افـراد دارا   32در  دن،یبه نقشـه کشـ   یاز افکار خودکش

در  ؛ردیـ گیصـورت مـ   یخودکشـ  ينقشـه  يدرصد افـراد دارا  72به اقدام، در  یکشنقشه

اقدام به  يبه سو تیکنند، در نهایرا گزارش م یشکه فکر خودک يدرصد افراد 24جهینت

  .روندیم یخودکش

______________________
27. Acharell
28. Brwan
29. Pickles
30. Samaraweera
31. Rode, Joines & Rajab 
32. Van Heeringen



  یاقدام به خودکش -2- 2-1

 یبـه زنـدگ   دنیشده و به منظور خاتمه بخشـ حساب ،يعمل عمد ،یاقدام به خودکش

اصـطالح   نیـ از ا یزمـان  .)1383شـاملو،  (شودیشود که منجر به مرگ نمیم فیخود تعر

 نیـ ا. ونددیپیمرگ به وقوع نم یول ردیپذیانجام م یکه اقدام به خودکش شودیاستفاده م

است که در کشتن خود مطمئن نبوده و نسـبت بـه آن    یکننده کسانفیتوص ،معموال ژهوا

-یخـاص صـورت مـ    یبه هـدف  دنیبه منظور رس شتریب یدارند و اقدام به خودکش دیترد

. ابنـد یفراهم سـازند کـه نجـات     يارا به گونه نهیافراد زم نیممکن است ا ن،یبنابرا. ردیپذ

در . )1382،يفـوالد (وجود نداشـته باشـد   یادرسیموارد، ممکن است فر یهرچند در برخ

 ،انـه یگرایخودکشـ  يرفتارهـا  یابیـ معتقدنـد در ارز ) 2006(٣٣ناك و کسلر نه،یزم نیهم

باشـد  یکننده، هدف فرد، مردن مـ دیکه در ارتکاب به رفتار خطرناك و تهدنیا انیم زیتما

از  يآورتـر در اقـدامات مـرگ   ،مردن دارند تین که واقعاً يافراد. است يضرور ارینه، بس ای

-کـه اقـدام   یدر حـال  ؛خواهنـد مـرد   يشـتر یشوند و به احتمـال ب یم ریدرگ یخودجراحت

هـاریس، هـاوتون و   (ابنـد یییاز آن رها یدارد که از مرگ ناشـ  يشتریکنندگان، احتمال ب

و  سـت یصـفر ن  شـه یکننـده بـه مـرگ، هم   فرد اقـدام  یواقع لی، هرچند تما)2005، ٣٤زال

نـاك و  (دیـ را تجربـه نما  اشیخاتمه دادن به زنـدگ  ياز آرزو یهمواره سطحممکن است 

  .)2006کسلر 

خطرتـر  کـم  يهاوهیاز ش شتریب ،کنندیم یکه اقدام به خودکش يکه افراد تیواقع نیا

آنـان واقعـأ قصـد     کـه نیـ بـر ا  یاست مبن يکنند، شواهدیبه خود استفاده م بیآس يبرا

هـا  آن ختبـوده و قضـاوت و شـنا    یاغلب مبتال به اختالالت روان ایکشتن خود را ندارند و 

 ی،اقدام بـه خودکشـ   يبرا میتصم ن،یچنهم). 1385،یگرج انیاحمد(دچار مشکل است

مـدت  یطوالن ینشخوار ذهن جهینت ایباشد و  یقبل دنیشیو بدون اند یممکن است تکانش

کـه اقـدام بـه     ینوجوانـان  يهایژگیو). 1998(٣٥کاپالن و سادوك دهیبه عق. با مرگ باشد

سـوم   کیـ اسـت و حـدود    ابهمش ،موفق دارند یکه خودکش ییهاکنند و آنیم یخودکش

  .دارند یسابقه اقدام به خودکش ،رندیمیم یکه از خودکش یکسان

______________________
33. Nock & Kesler
34. Harris, Hutton &zall
35. Kapllan & Sadok
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  ا موفقیکامل  یخودکش -3- 2-1

عمـل کشـتن    یبـه معنـ   ،ا موفقیکامل  یخودکش، )1974(همکارانو  ٣٦بکبه عقیده 

سـال   12ریـ ز نیدر سـن  ،کامـل  یخودکشـ  .است یدادن موفق به زندگ انیپا ایو  شیخو

و انجـام آن نـاتوان    یخودکشـ  انـه یگراواقع يزیرکودك خردسال از طرح. نادر است اریبس

 یکودکـان  یدر مقابـل خودکشـ   ینقش محـافظت  ،یشناخت یناپختگ رسدیبه نظر م. است

 قیـ شـواهد تحق  .)1384دوگاهـه،   ییضـا و ر یمحمـدخان (کننـد  یمرگ م يدارد که آرزو

انـد،  داشـته  زیآمتیموفق یکه ارتکاب به خودکش یدرصد کسان 90از  شیب دهندینشان م

و  نـگ یولت نبـرگ، یگلـد، گر (اند مواد بوده فمصرا سوءییاختالل روان کییهنگام مرگ دارا

بـا توجـه    یمتفاوت خودکش لیبه وسا یرسد دسترسیبه نظر م نیچنهم). 2003، ٣٧شافر

 زیـ آمتیـ موفق یدر خودکشـ  ياکننـده نیـی تواند نقـش تع یها، ممهلک بودن آن زانیبه م

 شـند، بایموفـق مـرتبط مـ    یکه بـا خودکشـ   يگریعوامل د). 1382،يفوالد(داشته باشد 

. شـوند یگردان و سوء مصرف دارو و الکل مـ روان يکردن، مصرف داروها یشامل تنهازندگ

سازمان بهداشت (همسو هستند  زین یخودکش يشده براخطر شناختهها با عوامل افتهینیا

ممکن اسـت اقـدام بـه اعمـال      ،موفق يهایدر خودکش یحت ،همه نیبا ا ).2000،یجهان

  ).1382،يفوالد(واقعا به قصد مرگ نباشد  اكخطرن

  یژست خودکش -4- 2-1

رسـان کـه بـا    بیخودآسـ  يرا اقدام بـه رفتارهـا   یژست خودکش) 2006(ناك و کسلر 

 وب،یـ ارتبـاط مع  نیـ ا. انـد نموده فیتعر رد،یپذیصورت م گرانیارتباط با د يهدف برقرار

 يبـرا  یبوده و قصـد واقعـ   یبه اهداف خاص یابیو دست گرانیبا هدف جلب توجه د معموًال

  .)1382،يفوالد(کشتن خود در آن وجود ندارد 

  یبه خودکش دیتهد -5- 2-1

 ،بـه خـود   رسـاندن بیاز آس یحاک ،يرفتار اییشفاه ياشامل نشانه ،یبه خودکش دیتهد

 دیبوده و با تیبااهم یخودکش دیشدت تهد صیو تشخ زهیانگ معموًال. باشدیتوسط فرد م

بـه  دیتهد ،)2001(و همکـاران   رود دهیـ بـه عق ). 2006نـاك و کسـلر،   (گرفته شود  يجد

ابـراز کنـد    گـران یمطلب را به د نیتا ا ردیگیکار مهاست که فرد آن را ب يابزار ،یخودکش

______________________
36. Beck
37. Gould, Greenberg, Velting & Shaffer



در  يو يبرا ،یمربوط به خودکش يرفتارها ریا سایانهیگرایکه احتمال وقوع عمل خودکش

  . وجود دارد کینزد ندهیآ

و  یخـواه کمـک  ینوع ی،شها دال بر آن است که عمل خودکاز پژوهش ياریبسنتایج 

در  ایـ ه قادر بـه تحمـل آن نبـوده و    است ک ریفرد درگ یاجتماع ایو  يفرد طیگر شراانیب

برابر با  تیتواند اهمیم یبه خودکش دیتهد. است رتریپذبیآس گرانیمقابل آن نسبت به د

 بـه که اقدام  يدرصد افراد 80ند اهها نشان دادپژوهش نیا. داشته باشد یاقدام به خودکش

صـحبت  ، درواقـع  .سـازند یخود آگاه مـ  میرا از تصم گرانید يبه نحو ،کنندیم یخودکش

نشـانه در   نیتواند آخریدرخواست کمک باشد و م یتواند نوعیم یخودکش رامونیپ ماریب

  .)1381،یمحمدخان(قلمداد گردد  یخودکش يبه سو يروشیپ

  یخودکش يهایژگیو -6- 2-1

خالصـه نمـوده    ریـ را بـه شـرح ز   یخودکشـ  يهایژگیده مورد از و) 1993(دمنیاشنا

  :است

ممکن است فـرد بـاور داشـته    . حل استراه يجستجو ،یخودکش زهیانگ نیترعیشا -1

  . حل باشدقابلریمشکل غ کییبرا یحلتواند راهیم یباشد خودکش

آگاه بـودن   ي،اریمنظور از هش. است ياریوقفه و قطع هش ،یشهدف معمول خودک -2

 یراهـ  یخودکشـ فرد،به نظر . باشدیاست که فرد در حال تجربه آن م داریپا یبه درد روان

  .دردناك و مخرب است ارانهیدادن به افکار و احساسات هش انیپا يبرا

 ،یافسـردگ . تحمل اسـت قابلریغ یشناختدرد روان ،یمحرك در خودکش نیترجیرا -3

 زاننـده یبرانگ یاز عوامـل اصـل   معمـوًال  یمنفـ  جانـات یه گـر یاحسـاس گنـاه و د   ،يدیناام

  . روندیبه شمار م یخودکش

فـرد در   ینـاتوان . شـده اسـت  ناکام یروان يازهاین ،یفشارزا در خودکش نیتراساسی-4

-یو بـ  تشکسـ  ،یانتظارات باال ممکن است منجر به احسـاس ناکـام   ایارهایبه مع دنیرس

از افراد نسبت بـه   یبرخ ،شودیاهداف متوقف م يبه سو يشرویکه پ یهنگام. شود یارزش

  .شوندیم ریپذبیآس یخودکش

 نیـ و ا نـده یبه آ ینیبدب. است یدرماندگ يدیناام ،یدر خودکش جانیه نیترعمده -5

را بهبود بخشد، ممکن است شخص  یشخص یزندگ تیتواند موقعینم يزیچ چیباور که ه

  .سوق دهد یخودکش يبه سو ار

هرچنـد ممکـن اسـت     .اسـت  ییدوسوگرا ،یدر خودکش یحالت شناخت نیتریاصل -6
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 لیـ م معموًال یول ،شود ختهیبرانگ ياش به شکل قویبه زندگ دنیبخش انیپا يشخص برا

  .وجود دارد یمتفاوت يهابا درجه زین یزندگ يبرا

 دیـ د ،نآبست است که مشخصه احساس بن ،یدر خودکش یحالت ادراک نیترعیشا -7

نـاتوان از درنظـر    ،دارنـد  یکه قصـد خودکشـ   يرسد افرادیبه نظر م. بسته و محدود است

مـرگ   نیو بنـابرا  دهندیرا از دست م ينگرها هستند، کلا انتخابیها نهیگز ریگرفتن سا

  .راه فرار است گانهیها آن دیدر د

ا یـ زیبـه قصـد گر   یخودکشـ . ستخروج از مخمصه ا ،یعمل در خودکش نیترعیشا -8

  .ردیپذیقابلتحمل انجام مریغ تیموقع کازیخروج 

قصـد  ) یکالمـ ریغ اییـ کالم(و ابـراز   انیـ ب ،یمرسـوم در خودکشـ   يفـرد نیعمل ب -9

 اییـ عالئـم کالم  لهیها، اشخاص بـه وسـ  یدرصد از خودکش 80قل در أحد. است یخودکش

  .ندینمایم انیقصدشان را ب ی،کالمریغ

مـداوم و   يامقابلـه  يآن دسته از الگوهـا  يدشوار ،یمعمول در خودکش یهمسان -10

مشـابه   يها، بـه شـکل الگوهـا   با بحرانمقابله  ياست که برا یفرد در طول زندگ زمدتدرا

عوامـل   نیـ از ا يتعـداد . رنـد یگیفرد مورد استفاده قرار م یتکرارشونده، در سرتاسر زندگ

  .کنند یممکن است شخص را آماده خودکش

  یخودکش ينشانگرها -7- 2-1

است کـه هـر چنـد ممکـن      یینشانگرها يدارا یخودکش ،)1993(دمنیاشنا دهیبه عق

 تیـ اهم يدارا یاز وقـوع خودکشـ   شیپـ  يدادهایـ عنوان روهاست قابل مشاهده نباشند، ب

را کـاهش   انهیگرایخودکش يتوان خطر رفتارهایها مآن قیدق یابیبوده و با شناخت و ارز

و  »نخـواهم بـود   نجـا یا گـر یسـال د «ماننـد   یکالمـ  ينشانگرها شامل نشـانگرها  نیا. ادد

) کشـنده  يابزارها ایمواد  يمانند نگهدار(زیآممخاطره يمانند رفتارها يرفتار يهانشانگر

اشـاره   یعالئم هشداردهنده در خودکشـ  يسر کیبه  ،هاپژوهش يهاافتهینیچنهم. است

  :شامل موارد زیر استکه ) 1998کاپالن و سادوك، (اند نموده

  ؛)جهان را دارا هستند یخودکش زانیم نیافسرده باالتر مارانیب (یافسردگ. 1

ضـد  تیخصوص اختالل شخصهب(تیشخص يهاافسرده، اختالل ماریب یبهبود ناگهان .2

  ؛)يمرز تیشخص اختاللو یاجتماع

آور داروهـا، ارتفـاع   مرگ يل درباره دوزهاؤامانند س(یخودکش رامونیبحث مداوم پ. 3

  ؛)آن ریمنجر به مرگ و نظا يزیرخون زانیم ساختمان،طبقات



  ؛)قرص ،غیمانند طناب، چاقو، ت(ابزار بالقوه خطرناك  يآورا جمعیینگهدار. 4

انـزوا، وحشـت، هـراس و     ،یدرمانـدگ  ،يدیـ مامانند نا(دیشد یروانشناخت يدردها .5

  ؛)وحشتناكي هاکابوس

 يهـا يمـار یب ایپلیمانند اسکلروز مولت(کننده دردناك و ناتوان یجسمان يهايماریب. 6

افـراد خصوصـأ    يهـا ییکننده داشته و منجر به کـاهش توانـا  بیتخر ریکه س يگریدمزمن

  ؛)شوندیسالمندان م

  ی؛افسردگ يداروها یقطع ناگهان. 7

  ؛از جمع دیشد يریگو کناره انیو اطراف طیارتباط فرد با مح زانیم دیکاهش شد .8

 ژهیـ وهبـ (یـی از حـد نسـخه دارو   شیتکرار ب ایاز حد دارو و  شیب زیدرخواست تجو .9

  ؛)ياچندحلقه يهایو ضدافسردگ تالیماند فنوبارب خطرناكي شامل داروها

رخ  کـا یکـه در آمر  ییهـا یدرصد کل خودکش 25در (ییدارو یالکلیسم و وابستگ. 10

  ؛)است مطرحالکلیسم ،دهدیم

  ؛)خصوص در زنانهب(ها صورت و اندام یاحساس زشت یاها یبدشکل. 11

  ی؛شغل دیشد يهااسترس گریها و دیورشکستگ ،یمال یدر پ یپ يهاشکست .12

  ي؛دور ایافراد مورد عالقه شامل فوت، طرد و  ریفقدان اخ. 13

  .در معرض خشونت، زنا و تجاوز به عنف قرار گرفتن. 14

  یخودکش یشناسریگهمه -8- 2-1

باشد که مسـئول  یمربوط به بهداشت و سالمت م یجهان ریگهمه يماریب کییخودکش

علـت مـرگ افـراد     نیازدهمییخودکشـ . اسـت  انهیهزار نفر به طور سال صدیس باًیمرگ تقر

به . است هگرفت یشیپ) کبد، سرطان کبد يهايماریب(است که از اختالالت مربوط به کبد 

 نیچنـ هـم . باشـد ینوجوانان و جوانان مـ  انیدر م ریموعلت مرگ نیسوم یخودکش ،عالوه

عامل مـرگ   نیو ششم 44تا  25وانان و نوجوانان ج انیعامل منجربه مرگ در م نیچهارم

-بر اسـاس پـژوهش   .)٣٨،2006ندیسکیو ر يآلو(باشد یسال م 14تا  5در کودکان  ریو م

  ،ها

  

  

______________________
38. Alloy & Ruskund
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Abstract
Research Aim:The present study performed with the aim of determining the 

role of moral intelligence, health-promoting lifestyle and time perspective in 
predicting suicidal thoughts in students.

Research method: The research in descriptive and correlation. The statistic 
population of this research was all of students of university of Mohaghegh 
Ardabil in 2018. From among this population sample of 180 individuals were 
selected using multi-stage cluster sampling method. Data were collected 
through Moral competency inventory(MCI), Health promoting lifestyle profil 
II(HPLPII),Zimbardo time perspective inventory(ZTPI) and Beck suicide 
scale ideation(BSSI) questionnaires. Research data were analyzed by pearson 
correlation coefficient and multiple regression method.

Findings: The results showed that is negative relationship moral intelligence 
and health-promoting lifestyle with suicidal thoughts and positive 
relationshipsuicidal thoughts with subscales past-negative, present-hedonistic, 
present-fatalistic and  negative relationship with subscales Future,past-
positive. Also, results showed that 77 percent of the variance suicidal thoughts
by moral intelligence, 88percent by health-promoting lifestyle and 92 percent
of of the variance suicidal thoughts by time perspective explained.

Conclusion:According to the results it can reduce the incidence of suicidal 
thoughts among students by conducting educational courses at the university 
on improving moral intelligence, lifestyle and adopting an adaptive life 
perspective.

Keywords:Moral Intelligence, Health-Promoting Lifestyle, Time Perspective, 
Suicidal Thoughts.
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