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 خالصه 

 خلق و خو، آموزش مهارتهای زندگي بر قدرت ایگو بخشي اثر تعیین حاضر پژوهش هدف مقدمه:

 .بود مایال  در استان خودکشي به کننده اقدام دختران بین در و افكار خودکشي

آزمون با گروه کنترل و سپ–آزموناز نوع نیمه آزمایشي و طرح پیش، روش پژوهش  روش کار:

 1397-98سال استان ایالم که در سال  24تا  18و جامعه آماری مطالعه شامل کلیه دختران بوده پیگیری 

نفر  40که تعداد ، نده او به مراکز درماني علوم پزشكي استان ایالم مراجعه کرد اقدام به خودکشي کرده

تحصیالت و ، به صورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت همتاسازی )براساس سن

مورد  ابزاراست.  هگردیدنفر( جایگزین  20نفر( و کنترل ) 20های آزمایش )وضعیت تأهل( در گروه

سنجش ، (1995، رون( مقیاس قدرت ایگو)با1994، مقیاس خلق و خو )کلنینجر و همكاران استفاده

 آزمون تحلیل طریق از داده ها ( مي باشد.1961، افكار خودکشي)پرسشنامه افكار خودکشي بک

 و تحلیل شدند. تجزیه مكررهای اندازه گیری با واریانس

 قدرت ایگوو   خلق و خو،  آموزش مهارتهای زندگي بر افكار خودکشي اثربخشي از حاکي نتایج نتایج:

، مي باشد. به طوریكه کننده به خودکشي استان ایالم در بین دختران اقدامگیری مرحله پس آزمون و پی در

در بین  قدرت ایگوو   و افزایش خلق و خو افكار خودکشيباعث کاهش آموزش مهارتهای زندگي 

 .شده و تاثیر آن در طول زمان حفظ مي شود مایال استان خودکشي به کننده اقدام دختران نمونه پژوهش

 

 .ایالم استان، افكار خودکشي، خلق و خو، قدرت ایگو، مهارتهای زندگيکلمات کلیدی: 
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مقدمه

 بهداشتهای ترین شاخصمهم از خودکشي به واقدام خودکشي

 متعددی فاکتورهای معلول آیدکهحساب مي به جامعه افراد رواني

، اقتصادی عوامل، تأهل وضعیت، جنس، سن ومواردی همچون بوده

 عدم، ین والدینب وطالق کشمكش، مواد سوءمصرف، نوادهبعدخا

 افسردگي ویژه به جسمي ورواني بیماری، بیكاری، اجتماعي حمایت

-مي خودکشي به بااقدام مرتبط از عوامل همگي وافكارخودکشي

 درصد باالترین58با افسردگي، روانپزشكي دربین اختاللهای د.باشن

ختصاص داده است خود ا به را خودکشي به خطراقدام میزان

نرخ خودکشي در جهان  (.1391، پور و صیدخانيچتری، )کیخاوني

نفر در هر یكصد هزار نفر مي باشد. این در حالي است که  12-11

نفر در هر  5/4، 1391در سال ، نرخ اقدام به خودکشي در ایران

یكصد هزار نفر مي باشد. نرخ خودکشي مردان وزنان در ایران به 

مي باشد و بحراني ترین استان کشور در خودکشي   3/1و  2/3ترتیب 

مردان و زنان استان ایالم است که نرخ خودکشي مردان و زنان به 

مي باشد. در جهان مردان دو برابر بیشتر از زنان  35و  9/36ترتیب 

کنند. الگوی سني غالب در بین اقدام کنندگان اقدام به خودکشي مي

 15-24گروه سني جوانان  در 1391خودکشي در ایران در سال به 

سال سه  70سال بوده در حالي که در دنیا سن خودکشي افراد باالی 

کشور است. اگر چه خودکشي در  15-24برابر بیش از جوانان 

درصد شانزده برابر  71، 9وضعیت مطلوبي دارد اما استان ایالم با نرخ 

را دارد  نرخ کشوری است و عمال باالترین نرخ خودکشي در جهان

(. مطالعات مربوط به 1393، حسیني و آشوری، کاظمي، )کردوني

باشد. افكار خودکشي با خودکشي شامل افكار خودکشي نیز مي

درگیری ، های نامتعارف به استرس نظیر الكل و مواد مخدرواکنش

فرار از منزل و بدبیني به آینده رابطه نزدیكي دارد. به ، با والدین

کشي خود یک عامل خطر برای خودکشي عبارتي افكار خود

مسافریادیس و ، کوگ، اسپیتال، شود )پیرکیسمحسوب مي

دهد که های مختلف نشان ميهای پژوهش(. یافته2017، 1کوریر

                                                           
1Pirkis, Spittal, Keogh, Mousaferiadis& Currier 

2Claes, Muehlenkamp, Vandereycken, Hamelinck, 

Martens&Claes 

موارد ناموفق خودکشي بیشتر از موارد موفق با اختالالت رواني و 

، موهلنكمپ، شناختي افراد در ارتباط بوده است )کلیسروان

، پورکرمخان، ؛ بابانژاد2010، 2ماتنز و کلیس، هاملینک، یكنواندر

 موارد گونه (. دراین1393، میریاسدالهي و سایه، خورشیدی، دلپیشه

 به کنندگان اقدام برروی های بهداشتيمراقبت افزایش به نیاز

 اقداماتراستا بایستي   این در ود شومي ازپیش دیده بیش خودکشي

 به افراد دراین خودکشي مجدد خدادر از جهت پیشگیری مهمي

 در خودکشي ناموفق افراد که امر ازاین آگاهي اجرا درآید.علیرغم

-اقتصادی اماهنوز راهبردهای خطرهستند درمعرض بیشترازسایرین

ها صورت پیشگیری از آن درجهت موفقي ایاجتماعي و مداخله

الالت بطور کلي بیشترین فراواني خودکشي ناشي از اخت. پذیردنمي

شمسي به دست آمده و با توجه به این که طي  70رواني برای دهه 

به  1368 هشت سال دفاع مقدس در برابر کشور عراق که در سال

مردم ایالم بعد از جنگ با مشكالت روحي و جسمي ، پایان رسید

توان گفت محرومیت و عدم وجود اند و ميفراواني مواجه بوده

فریحي و ورزشي و سایر امكانات ت، فرهنگي، امكانات آموزشي

شرایط را برای قشر نوجوان و جوان سخت تر و در برخي موارد زمینه 

اجتماعي را نیز فراهم نموده است. از نظر میزان خودکشي های آسیب

رود استان ایالم یكي از سه استان پرخطر به شمار مي، در ایران

دکشي را با (. بسیاری از محققان اقدام به خو1382، )محمدخاني

که با برخي از ، (2006، 3دانند )شراختالالت خلقي مرتبط مي

های باشند و به دلیل این که ویژگيهای شخصیتي مرتبط ميویژگي

بیني احتمال افكار توانند در پیشمي، شخصیت نسبتاً ثابت هستند

، 4خودکشي و اقدام به خودکشي فرد اهمیت داشته باشند )پاریس

ن پرداختن به مقوله شخصیت و بررسي ابعاد آن بنابرای(. 2016

. تواند در پیشگیری از اقدام به خودکشي نقش مهمي داشته باشدمي

تشكیل شده است.  5شخصیت نیز از اجزایي مانند مزاج و خلق و خو

رواني و اجتماعي کلونینجر از شخصیت شامل ابعاد -مدل زیستي

3Sher 

4Paris 

5 temperament & character 
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خلق و خو به است.  مزاج و خلق و خوشناختي زیست –رواني

ها اطالق های فردی در اهداف و ارزشها و تفاوتخودپنداره

تمایالت و معنای آن چه که در زندگي فرد ، گردد که بر انتخابمي

ها در خلق و خو به طور گذارد. تفاوتشود تاثیر ميتجربه مي

فرهنگي قرار دارند. از  -متوسط تحت تاثیر یادگیری اجتماعي

های شخصیت با یک دیگر در ک از این جنبهنظرکلونینجر هر ی

گذارند. تعامل هستند و بر ایجاد اختالالت رفتاری و هیجاني تأثیر مي

نقش دارند هم چنین بر ایجاد سازگاری با تجارب زندگي 

، آوار، اوزکورماک، کان اوستا، گازیوگلو، )آلتونیوگلو گاکماک

 (. 2014، 1توپباس و بوز

های زندگي تأثیر آموزش مهارتکه تحتیكي دیگر از متغیرهایي 

 2گذارد قدرت ایگوقرار داشته و بر افكار خودکشي افراد تأثیر مي

 بدون درتحمل استرس فرد ظرفیت دهنده نشان، ایگو قدرت. است

 احساس صالحیت وباداشتن بوده کنندهفلج اضطراب تجربه

باشد  مرتبط مي اجتماعي و شخصي درحوزه وخودبسندگي

 برخورد برای فرد به توانایي ایگو قدرت (. اصطالح2012 ،3)شارما

 وبرای توانفرسا موقعیتهای، آمیزرقابت هایخواسته با مؤثر

 به متعارض نیروهای این و توقعا هاخواست رغم عملكردمؤثربه

(. 2017، 4ویف و لوملي-البوی، جاسینسكي، کارمیرود )زیادني

مشكالت  تمام، دارد رابرعهده رواني سیستم مدیریت ایگووظیفه

عمل کند.  به مسئولیتهایش ایگونتواند شوندکهظاهرمي زماني رواني

شرایط  بینانه واقع درک برای فرد ظرفیت معنای به ایگو قدرت

ایگو  باشد. قدرتمؤثرمي شكل به آنها به دادن زاوپاسخمشكل

و  دروني وبااسترس رسیده عاطفي تعادل یک به کندتامي کمک

، 5پیساني و براون، پیكرینگ، والنته، زگارشوید )ویمانسا بیروني

 هایشودکه نشانهمي باعث قدرتمند ایگو یک وجود، بنابراین (.2014

 ازشرایط ناشي ودربرابر تنش، دهند راازخودکمترنشان رواني آسیب

باشند و در نتیجه اقدام به  کافي داشته وظرفیت تحمل زندگي فشارزای

                                                           
1AltunayogluCakmak, Gazioglu, Can Usta, Ozkorumak, 

Ayar, Topbas&Boz 

2 Ego-Strength 

3 Sharma 

 دیگرضعف ای کاهش یابد. ازطرفحظهخودکشي به طور قابل مال

 دروني دنیای به بیروني ازدنیای شودکه ارگانیسممي ایگوموجب

عسگرآباد و ، بشارت، کند )سیواندیان نشینيخودش عقب برگرددوبه

 (.2016، مقدم زاده

مربوط به خودکشي از سوی های با توجه مطالعات و پژوهش

، خورشیدی، دلپیشه ،پورکرمخان، پژوهشگران از قبیل بابانژاد

پور و صیدخاني چتری، ( و کیخاوني1393اسدالهي و سایه میری )

به نظر مي رسد یكي از ، ( و سایر محققان در استان ایالم1391نهال )

مشكالت که در جامعه کنوني ما  بخصوص مناطق محروم و مرز 

نشین کشور رو به افزایش است باال رفتن نرخ خودکشي و پایین 

ن در پسران و دختران باشد. وقوع خودکشي ناشي از آمدن سن آ

اختالالت رواني از نظر جنس افراد اقدام کننده متفاوت از یكدیگر 

، 6است که بایستي بیش از پیش مد نظر قرار گیرد )لین و همكاران

(. اگر اقدام به خودکشي افراد منجر به مرگ نشود این نگراني 2013

تكرار گردد. شواهد همه گیر  وجود دارد که دوباره این رفتار

دهند که افراد افسرده ای که به طور مكرر افكار شناختي نشان مي

اند بیشتر در خودکشي فعال دارند و قبال نیز اقدام به خود کشي کرده

 (.1393، معرض خودکشي موفق قرار دارند)کاپالن سادوک

انجام گرفته در خصوص خودکشي در های با عنایت به پژوهش

، بطور هدفمند، ها پرداخته شدهن ایالم که بعضاً به سایر جنبهاستا

زندگي بر قدرت ایگو و خلق و خوی های های آموزش مهارتمولفه

افراد اقدام کننده به خودکشي در استان ایالم  بطور علمي مورد 

در های بنابراین افزایش دسترسي گروه. بررسي قرار نگرفته است

ي به خدمات بهداشت رواني و خدمات معرض خطر اقدام به خودکش

زندگي مسئله ای است که های روانشناختي با ایجاد آموزش مهارت

در این پژوهش به آن پرداخته خواهدشد. لذا خالء علمي و مسئله ای 

زندگي بر های که پژوهشگر را به بررسي اثربخشي آموزش مهارت

4Ziadni, Jasinski, Labouvie-Vief& Lumley 

5 Wyman, Valente, Pickering, Pisani& Brown 

6 Lin et al 
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-اقدامدر بین دختران  قدرت ایگو و افكار خودکشي، خلق و خو

این است که برنامه آموزش ، کننده به خودکشي استان ایالم واداشت

قدرت ایگو و افكار ، بر خلق و خو یزندگي چه تأثیرهای مهارت

اقدام کننده به خودکشي استان ایالم  بین دخترانخودکشي در 

 از:عبارت است فرضیه پژوهش ، بر این اساسخواهد داشت؟ 

قدرت ایگو و ، گي بر خلق و خوزندهای آموزش مهارت: فرضیه 

کننده به خودکشي استان ایالم  افكار خودکشي در بین دختران اقدام

 .اثربخش است

 

 کار روش
-از نوع نیمه آزمایشي و طرح پیشحاضر روش تحقیق پژوهش 

آزمون با گروه کنترل و پیگیری است. در این طرح پس –آزمون 

هدفمند و همتا صورت ب پژوهش هر دوگروه آزمایشي و کنترل

ند. هر دو گروه شومي نیگزیجا کنترلو  شیدر دو گروه آزما سازی

قدرت ایگو و ، های خلق و خوپرسشنامه آزمون به شیدر مرحله پ

جلسه 30گروه آزمایش به مدت د داد.نخواهپاسخ افكار خودکشي 

قرار خواهند  زونيهای زندگي مهارت برنامه توسعه تحت آموزش

هر دو گواه آموزشي دریافت نخواهند کرد. در پایان  گرفت. گروه

)پس از دو ماه از خاتمه یافتن و پیگیریآزمون  پسگروه در مرحله 

های مجدداً پرسشنامه، آزمونمرحله آزمایش و ارزیابي مرحله پس

-ها اجرا ميو خو و افكار خودکشي در بین گروه خلق، قدرت ایگو

قدرت ایگو و افكار خودکشي  ،های خلق و خوبه پرسشنامه شود(

و نمرات هر دو گروه در پس آزمون مقایسه  خواهند دادپاسخ 

آزمون به منظور پیگیری اثرات دوره خواهد شد. پس از پس

پس از دو ماه آزمون پیگیری انجام خواهد شد. با توجه به ، آموزشي

نمرات سه مرحله ، اینكه طرح پژوهشي حاضر شامل سه مرحله است

ی پژوهش شامل شود.جامعه آمارروه با یكدیگر مقایسه ميدر دو گ

اقدام به  1397-98سال استان ایالم که در سال 24تا  18 کلیه دختران

و به مراکز درماني علوم پزشكي استان مراجعه  خودکشي کرده

 40اند باشند. از بین افرادی که اقدام به خودکشي کردهمي، کردند

ان نمونه انتخاب شدند و به صورت نفر به صورت هدفمند به عنو

های تحصیالت و وضعیت تأهل( در گروه، همتاسازی )براساس سن

 نفر( جایگزین شدند.  20نفر( و کنترل ) 20آزمایش )

 های ورود شامل:مالک

 کنندگان دارای سواد خواندن و نوشتن باشند. شرکت 

 کنندگان در طول پژوهش تحت درمان یا آموزش موازی شرکت

 ی نباشند. دیگر

 کنندگان دارای سایر اختالالت مثل اختالل شخصیت و شرکت

معلولیت جسماني ، ماندگي ذهنيعقب، سایر اختالالت سایكوتیک

 . و اعتیاد نباشند

 )حضور هر دو والد در زندگي افراد )زندگي با هر دو والد 

 اقدام به  برای اولین بارکنندگان ذشته شرکتدر طول شش ماه گ

 ده باشند. خودکشي کر

 اعتیاد به مواد مخدر مي باشد.، خروج و مالک

 

 پژوهش ابزار

 مقیاس قدرت ایگو:

( برای ارزیابي سازگاری کلي رواني 1995این مقیاس توسط بارون )

( از فرم بازنگری شده 1953فرد تدوین شد. این پرسشنامه در ابتدا )

ی اسؤال دو گزینه 52اقتباس گردید. این مقیاس دارای  MMPI-2در 

تجزیه و تحلیل آن به شكل ، دهيباشد. نحوه نمرهخیر( مي -)بلي 

ضریب ، شودگذاری ميخیر و به صورت یک و صفر نمره –بلي 

گزارش شده است  82/0و  80/0بازآزمایي در مرد و زن نیز به ترتیب 

 8ضریب بازآزمایي با یک فاصله ، (1995(. موتابي )2000، )گراهام

، نفر مرد و زن( 30جویان دو گروهي )متشكل از ای را برای دانشهفته

در ایران طي یک مطالعه مقدماتي که توسط . به دست آورد 76/0

نفر مرد و  30( بر روی گروهي از دانشجویان )1381پورعلي بابا )

زن( انجام گرفت. ضریب پایایي بازآزمایي با یک فاصله هشت 

ندی و به دست آمد. در پژوهش کوچكي راو 76/0، ایهفته

ای برای ( ضریب پایایي با یک فاصله شش هفته1394همكاران )

به دست آمد.  76/0، دانشجویان در گروهي متشكل از نفر مرد و زن
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نفر دانشجوی مرد و زن  120فرد برای نمونه  –روایي زوج ، همچنین

 به دست آمد.  71/0و  69/0به ترتیب 

یل یوه آماری تحلش، جهت بررسي روایي این مقیاس، در این مقاله

مقدار  رد استفاده قرار گرفت کهواصلي مهای مولفهعاملي از تاییدی 

و نیز مقدار عددی شاخص  851/0( برابر با KMOشاخص بارتلت)

 معني دار بود. 0001/0بود که در سطح  291/6363خي دو برابر 

 قدرت ایگوهمچنین نتایج پایایي)ضریب آلفای کرونباخ( مقیاس 

 بدست آمد. 916/0برابر 

 

 پرسشنامه خلق و خو: 

ینجر گیری خلق و خو از پرسشنامه کلندر پژوهش حاضر برای اندازه

رد و سؤال دا 125شود این پرسشنامه( استفاده مي1994و همكاران )

دهد که با آزمودني به سؤاالت به صورت صحیح و غلط پاسخ مي

سوال  66توجه به شرایط و موقعیت مكان و قلمرو پژوهش تعداد 

گری و همكاری، لحاظ گردید و ابعاد خلق و خو )خودراهبری

شود. در پژوهش آلن سو و گیری ميخودفراترنگری( اندازه

لفای آ( ضریب قابلیت اعتماد این پرسشنامه از طریق 2008همكاران )

شناس گزارش شده است. کاویاني و حق 68/0کرونباخ باالی 

-قیاسمایي این پرسشنامه را در ( ضریب قابلیت اعتماد بازآزم1384)

به دست آوردند. در پژوهش  96/0تا  61/0های چندگانه از 

ر د. گزارش شد 81/0( ضریب پایایي 1391ابوالقاسمي و همكاران )

 و نیز 816/0( برابر با KMOمقدار شاخص بارتلت)، مقاله حاضر

بود که در سطح  640/6862مقدار عددی شاخص خي دو برابر 

نباخ( ي دار بود. همچنین نتایج پایایي)ضریب آلفای کرومعن 0001/0

 بدست آمد. 779/0خلق و خو برابر مقیاس 

                                                           
1Zuni Life Skills Development 

 

 مقیاس سنجش افکار خودکشی بک:

برای سنجش افكار خودکشي از پرسشنامه افكار خودکشي بک در 

، شود. مقیاس سنجش افكار خودکشي بک( استفاده مي1961سال )

 د. این پرسشنامه به منظورسوالي مي باش 19یک ابزار خودکشي 

ی رفتارها و طرح ریز، آشكار سازی و اندازه گیری شدت نگرش ها

ه درج 3برای ارتكاب به خودکشي تهیه شده است. مقیاس بر اساس 

مع تنظیم شده است. نمره کلي فرد بر اساس ج 2تا  0ای از نقطه

دی وارمقرار دارد. سواالت مقیاس  38تا  0شود از نمرات محاسبه مي

، التمایل به خودکشي به صورت فعال و نا فع، از قبیل آرزوی مرگ

عوامل ، احساس کنترل برخورد، مدت و فراواني افكار خودکشي

 بازدارنده خودکشي و میزان آمادگي فرد جهت اقدام به خودکشي

( روایي و 1384دهد.انیسي و همكاران )را مورد سنجش قرار مي

تایج آنان نران مورد تأیید قرار دادند. پایایي این پرسشنامه را در ای

نامه زمان مقیاس افكار خودکشي بک با پرسشنشان داد که روایي هم

آلفای  و اعتبار آن با استفاده از روش 76/0سالمت عمومي برابر با 

مقدار شاخص در این مقاله  است. 95/0کرونباخ برابر با 

خص خي دو و نیز مقدار عددی شا859/0( برابر با KMOبارتلت)

 معني دار بود. همچنین 0001/0بود که در سطح 576/2327برابر 

بر افكار خودکشي برانتایج پایایي)ضریب آلفای کرونباخ( مقیاس 

 بدست آمد.883/0

های زندگي مهارت توسعه آموزشي خالصه برنامه (1جدول) در

 همراه با محتوای آن ارائه شده است. 1(ZSLD)زوني

 

https://www.apa.org/pi/oema/resources/ethnicity-health/native-american/zuni-life-skills.pdf
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 )استخراج پژوهشگر (  (ZSLD)های زندگي زونيبرنامه آموزشي توسعه مهارت  -1جدول 

 هدف آموزشي محتوا آموزشي تكالیف

یادداشت تحسن و تمجید دیگران در مورد شما.شناخت 

خیر های آرزوها و آمال و تواناییهای خود. یادداشت فعالیت

 نوع دوستي خود  . خواهانه و

این توانایي شامل احترام به خود . پذیرش خود به معنای پذیرش 

نگری. خود ارزشمندی. افزایش اعتماد مشكالت و نواقص خود.مثبت

 آل.بنفس.شناخت خودواقعي و خودایده

 ایجاد عزت نفس

روشهای مقابله ای خود و اطرافیان خود را بررسي کنید.تن 

کنید.عوامل برانگیزنده و تشدید آرامي در منزل تمرین 

 کننده خشم خود را بررسي کنید.

راهبردهای ، شناخت استرس، این توانایي شامل مدیریت هیجانات

شناخت هیجانات و استرس و کنترل خشم و افزایش تاب آوری 

 باشد.مي

 شناسایي احساسات و استرس

معمول خوددر تصمیم گیری را بررسي کنید.حل های سبک

 ا با توجه به مراحل پنج گانه تمرین کنید.مساله ر

، فردیروابط بین، های ارتباط مؤثرآموزش این توانایي شامل مهارت

 گیری است. حل مسئله و مهارت تصمیم
 های ارتباطیو حل مسلهافزایش مهارت

یاداشت رفتارهای پرخطر و افكار بدبینانه خود .بررسي نقاط 

 ي خود.قوت وضعف خود و تمرکز بر توانای

های مهارت خودآگاهي وشناخت نقاط قوت این توانایي شامل موءلفه

شناخت رفتارهای مرتبط با خودکشي مثل افكار ، هاخواسته، و ضعف

 بدبینانه و یا واکنش خشمگینانه خود.

شناسایي و رفع رفتارهای خود 

 ویرانگری

عوامل خطر و عوامل هشداردهنده درمورد خود را یاداشت 

 وی عوامل مخافظ خود تمرکز کنید.نمایید ور

سازد تا دانش و اطالعات مربوط به آموزش این توانایي فرد را قادر مي

عوامل محافظ و عالئم هشداردهنده مربوط به خودکشي ، عوامل خطر

 را دریافت کند. شناخت نشانگان افسردگي و اضطراب.

 دریافت اطالعات مربوط به خودکشي

دمه زدن به خود با درمانگر خود آرام سازی .قبل از ص

تماس گرفتن.ترسها نگرانیهای خود با دوست.والدین.همسر 

 در میان گذاشتن.جایگزین کردن افكار منفي با افكار مثبت.

ساعته اورژانس داده شود.تشخیص عوامل فشارزا برای  24به فرد شماره 

های تحمل فشار ای مناسب. آموزش تكنیکتدوین راهبردهای مقابله

سازی و پذیرش. شناخت باورهای خود آرام، پرتيل حواسشام

نادرست و واقعیت در مورد خودکشي. اصالح باورهای غلط مرتبط با 

 خودکشي.

آموزش دیدن برای مداخله در 

 خودکشي

مختلف های بررسي و اولویت بندی اهداف خود در حوزه

 زندگي

ت و اهداف بلندمد، فرآیند تعیین اهداف )اهداف اصلي و فرعي

 پذیریمدت( . مشارکت در تعیین اهداف. مسئولیتکوتاه

مشارکت در هدف گذاریهای فردی و 

 جمعي
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انجام گرفته و   SPSS22افزار ها با استفاده از نرمو تحلیل دادهتجزیه 

های آمار توصیفي شامل میانگین و انحراف معیار و در از شاخص

با اندازه گیری مكرر انس تحلیل واری های استنباطي از آزمونتحلیل

 مورد استفاده قرار گرفت.

 

 نتایج

خلق و خو و افكار ، قدرت ایگو توصیف به (2جدول) نتایج

 مي کننده به خودکشي استان ایالم در بین دختران اقدام خودکشي

 .پردازد

 

خلق و خو و افكار ، قدرت ایگوتوصیفي نتایج  -2جدول

 نده به خودکشي استان ایالمکن در بین دختران اقدام خودکشي

 

 متغیر

 

 گروه

 پیگیری پس آزمون پیش آزمون

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

افكار 

 خودکشي

 06/1 05/8 59/0 1/8 09/1 35/14 آزمایش

 25/1 00/15 28/1 70/14 02/1 85/14 کنترل

 خلق و خو
 97/0 89/57 02/1 61/58 97/0 75/44 آزمایش

 79/0 25/44 96/0 1/45 98/0 1/44 کنترل

 قدرت ایگو
 61/1 89/42 61/1 83/43 81/0 95/34 آزمایش

 04/1 15/35 15/1 75/35 20/1 1/34 کنترل

 

( نشان مي دهد که میزان افكار خودکشي در گروه 2جدول)

 یشپنسبت به  زندگيهای مهارتو پیگیری آموزش آزمایش پس از 

 کننده به خودکشي استان ایالم در بین دختران اقدام موزشاز آ

میزان ، در گروه آزمایش، همچنینکاهش چشم گیری داشته است. 

نسبت  زندگيهای مهارت و پیگیری افكار خودکشي پس از آموزش

به همین ترتیب در به گروه کنترل در سطح پایین تری قرار دارد. 

در  خلق و خو، یزان قدرت ایگو( مشاهده مي شود که م1جدول)

نسبت  زندگيهای مهارت و پیگیری آموزشگروه آزمایش پس از 

کننده به خودکشي  در بین دختران اقدام و پیگیری آموزشبه قبل از 

در گروه ، همچنینافزایش چشم گیری داشته است.  استان ایالم

و پیگیری پس از آموزش  خلق و خو،  میزان قدرت ایگو، آزمایش

نسبت به گروه کنترل در سطح باالتری قرار  زندگيهای هارتم

 دارد.

قدرت ، زندگي بر خلق و خوهای آموزش مهارت :تحقیق فرضیه

کننده به خودکشي  ایگو و افكار خودکشي در بین دختران اقدام

 .اثر بخش استاستان ایالم 

، میانگینها مقایسه برای پارامتریک آزمونهای پیش فرضهای از یكي

 که بود جامعه در نمونه گروههای نمرات بودن توزیع نرمال رضف

 آن نتایج که شد استفاده ویلک-شاپیرو آزمون از مفروضه این برای

سطح  که بود آن بیانگر 3 جدول است. نتایج شده ارائه 2 جدول در

 بودن نرمال بیانگر امر این که بود بیشتر 05/0 از، متغیرها داری معني

 .است این متغیرها داده هادر توزیع

 

 بودن نرمال فرض پیش برای ویلک-شاپیرو آزمون .3جدول

 نمونه گروههای نمرات توزیع

 گروه متغیر
آماره 

 آزمون

درجه 

 آزادی

معني 

 داری

افكار 

 خودکشي

 091/0 20 918/0 آزمایش

 053/0 20 886/0 کنترل

 259/0 20 942/0 پیگیری

 خلق و خو

 301/0 20 945/0 آزمایش

 472/0 20 956/0 رلکنت

 434/0 20 954/0 پیگیری

 قدرت ایگو

 122/0 20 925/0 آزمایش

 662/0 20 966/0 کنترل

 899/0 20 978/0 پیگیری

 

 متغیر از، آزمایش گروه برای مداخله اعمال بر عالوه که آنجا از

 عامل یک با طرفه دو واریانس تحلیل روش، شد استفاده نیز زمان

 آزمون از روش در این که رفت کار به ها داده لتحلی برای مكرر

 استفاده )کواریانس ماتریس همساني(کرویت بررسي برای ماچلي

 ارائه شده است. 4گردید که نتایج آزمون در جدول 

 



 

 و همکاران  مهردادی شهریار                         مایال استان خودکشی به کننده اقدام دختراندر بین  خلق و خو و افکار خودکشی، اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر قدرت ایگو -3416

 

 درون واریانس کرویت بررسي برای ماچلي آزمون . 4 جدول

 گروهي

 متغیر
آماره 

 ماچلي

و د-خي

 تقریبي

درجه 

 آزادی

معني 

 داری

ش رو

تخمیني
Greenh

ouse-

Geisser 
افكار 

 خودکشي
177/0 185/31 2 

<001/

0 
548/0 

خلق و 

 خو
263/0 016/24 2 

<001/

0 
576/0 

قدرت 

 ایگو
098/0 899/41 2 

<001/

0 
526/0 

 

با  کرویت فرض است آن بیانگر 4جدول  رد ماچلي آزمون نتایج

 برای  Greenhouse-Geisserو روش تخمیني Fاستفاده از 

قدرت ایگو و افكار خودکشي برقرار ، خلق و خو هاییرمتغ

 50/0بزرگتر از  Greenhouse-Geisser روش تخمیني)مقادیر است

  .مي باشد(

 بین ثراتا به، کواریانسها یكنواختي و بودن نرمال بررسي از پس 

 گروه در مكرر گیری اندازه عامل یک با واریانس تحلیل آزمودني

 پیگیری و پس آزمون، پیش آزمون حلهمر در سه کنترل و آزمایش

قدرت ایگو و افكار ، خلق و خوهای متغیر میانگین روی بر مكرر

 .است شده رائها  5 جدول در آن نتایج که شد پرداخته خودکشي

 

 

و افكار  قدرت ایگو، خلق و خوی هامتغیر میانگین روی بر مكرر گیری اندازه با واریانس تحلیل از حاصل آزمودني بین ثراتا .5 جدول

 آزمایش و کنترل گروه در خودکشي
 مجذور اتا SS df MS F P منبع تغییرات متغیر

 Sphericity آزمون ها، گروه ها افكار خودکشي

Assumed 
43/533 2 71/266 47/36 <001/0 657/0 

 Sphericity آزمون ها، گروه ها خلق و خو

Assumed 
63/4851 2 81/2425 95/232 <001/0 925/0 

 Sphericity آزمون ها، گروه ها ت ایگوقدر

Assumed 
93/471 2 46/2356 34/213 <001/0 918/0 

، خلق و خو مي توان گفت که در متغیرهای 5براساس جدول 

مشاهده شده در سطح معني  Fمقدار  قدرت ایگو و افكار خودکشي

وه آزمایش و کنترل وجود رتفاوت معني داری بین گ 05/0داری 

مي  05/0کمتر از سطح معني داری  Fخطای آزمون  ،دارد. زیرا

 باشد.

 روی بر واریانس تحلیل از حاصل آزمودني درون اثرات 6 جدول

 در قدرت ایگو و افكار خودکشي، خلق و خو متغیرهای میانگین

 را نشان مي دهد. کنترل و آزمایش گروه

 

قدرت ایگو و افكار ، خلق و خوهای متغیر میانگین روی بر مكرر گیری اندازه با واریانس تحلیل از حاصل آزمودنيدرون  ثراتا .6 جدول

 آزمایش و کنترل گروه در خودکشي

 SS df MS F P منبع تغییرات متغیر

افكار 

 خودکشي

 001/0> 01/157 06/6161 1 06/6161 گروه

   24/39 19 60/745 خطا

 001/0> 72/2077 01/79134 1 01/79134 گروه خلق و خو
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   08/38 19 65/723 خطا

 قدرت ایگو
 001/0> 46/511 01/48678 1 01/48678 گروه

   175/95 19 31/1808 خطا
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 اثرات، 05/0در سطح معني داری، بنابراین، مي باشد 05/0کمتر از سطح معني داری  5در جدول   Fخطای آزمون از آنجاییكه 

تفاوت معني داری  کنترل و آزمایش گروه در ایگو و افكار خودکشي قدرت، خلق و خو متغیرهای میانگین روی بر آزمودني درون

 از، پیگیری و پس آزمون، پیش آزمون مرحله سه در کنترل و آزمایش گروه در تفاوتها معني داری از بعد، از این رووجود دارد. 

 رائه شده است.ا 7برای مقایسه دو به دوی گروه ها استفاده شده که نتایج آن در جدول LSD تعقیبي آزمون

 

 قدرت ایگو و افكار خودکشي، خلق و خو متغیرهای میانگین بر کنترل و آزمایش بین گروه LSD تعقیبي آزمون نتایج .7جدول
 معني داری انحراف استاندارد اختالف میانگین آزمون متغیر

 افكار خودکشي

 741/0 50/1 -50/0 پیش آزمون

 001/0> 51/1 -7/6 پس آزمون

 001/0> 64/1 -95/6 پیگیری

 خلق و خو

 682/0 38/1 65/0 پیش آزمون

 001/0> 40/1 51/13 پس آزمون

 001/0> 25/1 64/13 پیگیری

 قدرت ایگو

 631/0 45/1 85/0 آزمایش

 001/0> 98/1 08/8 پس آزمون

 001/0> 92/1 74/7 پیگیری

 

 افكار متغیر برای که گفت مي توان 7 جدول نتایج اساس بر

 گروه دو بینپس آزمون و پیگیری  مرحله در خودکشي

)خطای آزمون دارد وجود یدار معني تفاوت کنترل و آزمایش

کمتر است( و با توجه به عالمت منفي  001/0ز سطح معني داری ا

 گروه دو اختالف میانگین ها در پس آزمون و پیگیری در بین

زندگي آموزش مهارتهای  نتیجه مي شود که کنترل و آزمایش

 در بین دختران نمونه پژوهش افكار خودکشيباعث کاهش 

شده و تاثیر آن در طول  مایال استان خودکشي به کننده اقدام

مشاهده مي  7 جدول در به همین ترتیب. زمان حفظ شده است

مرحله پس  در قدرت ایگوو   خلق و خو برای متغیرهای که شود

معني  تفاوت ترلکن و آزمایش گروه دو آزمون و پیگیری بین

دارد و با توجه به عالمت مثبت اختالف میانگین ها  وجود داری

نتیجه  کنترل و آزمایش گروه دو در پس آزمون و پیگیری در بین

 باعث افزایش خلق و خوآموزش مهارتهای زندگي مي شود که 

 به کننده اقدام در بین دختران نمونه پژوهش قدرت ایگوو  

ه و تاثیر آن در طول زمان حفظ شده شد مایال استان خودکشي

 . است

 

 بحث و نتیجه گیری

اثربخشي آموزش و مقایسه بررسي ، حاضر با هدفمقاله 

 و افكار خودکشي  خلق و خو، مهارتهای زندگي بر قدرت ایگو

انجام  مایال در استان خودکشي به کننده اقدام دختران بین در

میزان افكار  تحلیل توصیفي یافته ها نشان داد که گرفت.

آموزش و پیگیری پس از ، خودکشي در گروه آزمایش

در بین دختران نسبت به پیش از آموزش  زندگيهای مهارت

کاهش چشم گیری داشته  کننده به خودکشي استان ایالم اقدام

میزان افكار خودکشي پس از ، در گروه آزمایش، است. همچنین

گروه کنترل در نسبت به  زندگيهای مهارتآموزش و پیگیری 

، میزان قدرت ایگو، سطح پایین تری قرار دارد. به همین ترتیب

آموزش و پیگیری در گروه آزمایش پس از  خلق و خو
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در بین و پیگیری نسبت به قبل از آموزش  زندگيهای مهارت

افزایش چشم گیری  کننده به خودکشي استان ایالم دختران اقدام

،  میزان قدرت ایگو، مایشدر گروه آز، داشته است. همچنین

نسبت  زندگيهای و پیگیری مهارتپس از آموزش  خلق و خو

 ثراتنتایج آزمون ا به گروه کنترل در سطح باالتری قرار دارد.

 بر مكرر گیری اندازه با واریانس تحلیل از حاصل آزمودني بین

قدرت ایگو و افكار ، خلق و خوهای متغیر میانگین روی

 در متغیرهای نشان داد که آزمایش و ترلکن گروه در خودکشي

در سطح معني داری  قدرت ایگو و افكار خودکشي، خلق و خو

تفاوت  کننده به خودکشي استان ایالم در بین دختران اقدام 05/0

، همچنینمعني داری بین گروه آزمایش و کنترل وجود دارد. 

، خلق و خو متغیرهای میانگین روی بر آزمودني درون اثرات

 کنترل و آزمایش گروه در درت ایگو و افكار خودکشيق

 تعقیبي آزمون در نتایج، از این روتفاوت معني داری وجود دارد. 

LSDمرحله  در افكار خودکشي متغیر مشاهده گردید که برای

در بین  کنترل و آزمایش گروه دو پس آزمون و پیگیری بین

 معني داری وتتفا کننده به خودکشي استان ایالم دختران اقدام

باعث کاهش آموزش مهارتهای زندگي ، به طوریكه، دارد وجود

 به کننده اقدام در بین دختران نمونه پژوهش افكار خودکشي

شده و تاثیر آن در طول زمان حفظ شده  مایال استان خودکشي

مرحله پس  در قدرت ایگوو   خلق و خو برای متغیرهای است و

معني  تفاوت کنترل و زمایشآ گروه دو آزمون و پیگیری بین

باعث افزایش آموزش مهارتهای زندگي مشاهده شد که  داری

 اقدام در بین دختران نمونه پژوهش قدرت ایگوو   خلق و خو

 . مي باشد مایال استان خودکشي به کننده

دیگر مطالعات و هم سو با در راستای حاضر نتایج تحقیق 

، معزی، خدیوی، نمونه به عنوانمحققین در این زمینه مي باشد. 

-داری بین نمرهنتایج اختالف معني، (1384شاکری و برجیان )

آزمون و پس آزمون را نشان داد. نتایج تحلیل واریانس های پیش

                                                           
13-Grucza, Przybeck&Cloninger 

آزمون نشان داد. های پسداری را بین نمرهطرفه تفاوت معنيیک

هما ، حسینعلي؛ شیخ هادی، یافته ها و نتایج پژوهش مهرابي

رابطه  از حاکي پیرسون همبستگي شان داد که ضریبن، (1392)

بود  خودکشي به باگرایش بررسي مورد اکثرمتغیرهای معنادار

 متغیرهای داد نشان گام به گام رگرسیون تحلیل نتایج ولي

سابقه ،  کننده ناراحت اتفاق شدت، زندگي از رضایت

مادر در  تحصیالت، شكست عاطفي، خودکشي خانوادگي

 دختر نوجوانان به خودکشي ازگرایش ددرص2/42مجموع

، پورکرمخان، پژوهشي بابانژادهای میكند. یافته بیني راپیش

نشان داد که ، (1393میری )اسدالهي و سایه، خورشیدی، دلپیشه

درصد موارد خودکشي ناشي از اختالالت  5/27بطور کلي 

رواني بوده و فراواني خودکشي ناشي از اختالالت رواني بطور 

 2/33سال و باالتر 30افراد ، درصد 3/29داری در مردان  معني

درصد و 44 1375درصد سال  3/28خودکشي ناموفق ، درصد

درصد بیشتر بوده است و در بین زنان و مردان  3/30 70دهه 

نتایج آزمون ( نشان داد که 1394نصرتي ) متفاوت است.

ث کوواریانس تک متغیره به تایید آموزش مهارتهای زندگي باع

افزایش معني دار سازگاری اجتماعي دختران مهاجر گروه 

آزمایشي در مقایسه با گروه کنترل و آموزش مهارتهای زندگي 

باعث پیشگیری از افكار خودکشي دختران مهاجر گروه 

، تحقیق گروکزا آزمایشي در مقایسه با گروه کنترل انجامید.

 وگرافیکدم ( نشان داد که عوامل2005) 13پرزیبک و کولینینجر

های ای برای اصالح عوامل دروني و بعدهای بالقوهواسطه اغلب

بیني توانند پیششخصیتي مثل خودراهبری هستند و مي

( نشان داد 2007) 14های خوبي در این زمینه باشند. کالتيکننده

دارای نمره  کننده به خودکشي دراجتناب از آسیبکه افراد اقدام

مكاری دارای نمره پایین تری بودند. باالتر و در خودراهبری و ه

کننده به خودکشي در چنین مشاهده شد که بین افراد اقدامهم

هایي مشاهده تفاوتکشور آلمان و ایتالیا در زمینه خلق و خو 

14-RaffaelaCelatti 
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های شخصیت در زمینهشود که شاید به علت اثر اختالل مي

( 2017) 15مختلف با فرهنگ این کشورها باشد.قاسمیان و کوما

های زندگي منجر به کاهش شان داد که آموزش مهارتن

 شود. پریشاني روانشناختي در میان نوجوانان مي

 افراد خودکشي بنابراین نتایج تحقیق در مطالعه نشان مي دهد که

 با درکار درمانگران است که موضوعي ترینمهمترین و سخت

 ادیافر ارزیابي شوند.مشكل درمانگرانمي روروبه آن با افراد

 با مرتبط عالیم برای و اندداده شده ارجاع درمان برای که است

 را خطرخودکشي ارزیابي چهد. آنانشده پذیرش خودکشي

ازافرادخودکشي  نیمرخ همخوان یک نبود،  کندمي سخت

اثرمیگذارد.  برخودکشي است که موقعیتي وعوامل کننده

قدام به مطالعات جدید همه گیر شناسي نشان مي دهد که شیوه ا

خودکشي در میان افراد به طور چشمگیری رو به افزایش است. 

های ترین و پرخطرترین آسیبامروزه خودکشي یكي از جدی

اجتماعي است که شاهد روند روبه رشد آن در میان افراد هستیم 

امعه ضرورت و با افزایش میزان این آسیب در میان قشر جوان ج

از آن بطور جدی جهت پیشگیری  پژوهش و راهكارهای

شود. در انتها پژوهشگر با توجه به اهمیت و ضرورت احساس مي

های این پژوهش در صدد پر نمودن خالء آموزش مهارت

و افكار  زندگي و اثربخشي آن بر خلق و خو و قدرت ایگو 

باشد و کننده به خودکشي ميدر میان دختران اقدامخودکشي 

اني و پیشگیری اولیه از پیشنهاد مي دهد: ارتقاء بهداشت رو

-تحقق توانایي، توانمند کردن افراد، ونچ های اجتماعيآسیب

ارائه آموزش متناسب با ، های بالقوه و انطباق با تغییرات زندگي

نیازهای زندگي و شغلي مخاطبان و کمک به بهبود شرایط 

 زیستي آنها.
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 Abstract 

Introduction: The aim of this study was to determine the effectiveness of life 

skills training on ego strength, mood and suicidal ideation among girls who 

attempt suicide in Ilam province. 

Methods: The research method is quasi-experimental and pre-test-post-test 

design with control and follow-up group and the statistical population of the 

study includes all girls aged 18 to 24 years in Ilam province who committed 

suicide in 1397-98 and They referred to the medical centers of Ilam province, 

where 40 people were purposefully selected as a sample and matched (based 

on age, education and marital status) in experimental (20 people) and control 

(20 people). ) Has been replaced. The instruments used are the Mood Scale 

(Kellinger et al., 1994), the Ego Power Scale (Baron, 1995), and the Suicide 

Thought Survey (Beck Suicide Thought Questionnaire, 1961). Data were 

analyzed by repeated measures analysis of variance. 

Results:  The results indicate the effectiveness of life skills training on 

suicidal ideation, mood and ego strength in the post-test and follow-up phase 

among girls who attempt suicide in Ilam province. Thus, life skills training 

reduces suicidal ideation and increases temperament and ego strength among 

girls in the suicide study in Ilam province and its effect is maintained over 

time. 

Keywords:  Life Skills, Ego Power, Mood, Suicidal Thoughts, Ilam Province. 

 


