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Effectiveness Comparison of “Resilience Skills Training” 
and “Positive Thinking” on Reducing Suicidal Ideation in 
Male University Students

[1] Simple and moderator relationship of hopelessness and family function with suicidal
ideation among high school’s student in Ahwaz city [2] Sociological study of the impact of
family and individual security sentiments on suicidal attitude [3] The prevalence of suicide 
thoughts and attempted suicide plus their risk factors among Iranian students: a systematic 
review study [4] Investigating the relationship between resilience and extraversion and
psychological health among soldiers of Malek Ashtar Training Center of Arak [5] The
efficacy of hardiness training on suicide ideation in group of depressed soldiers [6] The
relationship between dysfunctional thoughts and suicidal tendency in abused spouses [7]
Factors effective on “group cohesion” and their relations with “aggression” and “suicide
ideation” in conscript soldiers [8] Psychological strains and youth suicide in rural China [9]
The relationship between attachment styles and soldiers’ suicidal thoughts [10] pidemiology 
of suicidal thoughts and suicide attempts in girls at high risk areas of Iran [11] Strain,
Emotion and Suicide among Americian Indian Youth [12] Prevalence rate of suicidal
thoughts and its related factors in the medical students in Kurdistan University of Medical
Sciences [13] Suicidality among students: an experiment of Agnew’s general strain theory
[14] Personal and family correlates of suicidal ideation among Chinese adolescents in Hong 
Kong [15] Epidemiologic study of suicide attempters in Hazrat Rasoul Akram Hospital in
Tehran from 2007 to 2011 [16] Association of adolescent risk behaviors with mental health 
symptoms in high school students [17] Family therapy with suicidal adolescents [18]
Comparison of the efficacy of acceptance and commitment therapy and mindfulness on the 
suicidal ideation of depressed women [19] Eeffectivness of dialectical behavior therapy in
reducing depression and suicide thoughts in girl students

Aims According to the available evidence, the suicide rate, especially among young people, has 
been increasing in recent years. Therefore, it seems necessary to take preventive approaches. 
The purpose of this study was to compare the effectiveness of two training methods of resilience 
skills and positive thinking in reducing suicidal ideation in male students of university.
Materials & Methods In this semi-experimental study with pretest and posttest design with 
control group, 33 male students of Farhangian University in 2018 were selected by purposive 
sampling method and randomly divided into three groups of 11 people (two experimental 
groups and one control). The Beck Scale for Suicidal Ideation (BSSI) was used to collect data. 
The educational intervention for the first experimental group included the training of resilience 
skills and for the second experimental group included the training of positive thinking skills. 
Data were analyzed using multivariate analysis of covariance (MANCOVA), one-way analysis of 
covariance and post hoc test.
Findings In post-test, the mean scores of suicidal ideation and its subscales in both 
experimental groups were significantly different from the control group (p<0.001). Also, there 
was a significant difference between the two groups of resilience skills and positive thinking 
skills in terms of mean scores of suicidal ideation (p=0.01) and subscales of suicidal tendency 
(p=0.001) and suicide preparation (p=0.001), but these two groups were not significantly 
different in terms of subscale of actual suicidal tendency (p=0.06).
Conclusion Resilience skills training is more effective in reducing students’ suicidal ideation 
than positive thinking training.
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  چکيده
در میان جوانان در  ویژههمیزان خودکشی ب، شواهد موجود : براساساهداف
اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه، بنابراین  .های اخیر در حال افزایش استسال

. هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی دو روش رسدبه نظر میضروری 
مایل به خودکشی در اندیشی در کاهش تآوری و مثبتهای تابآموزش مهارت

  دانشجویان بود.
آزمون با پسو  آزمونپیش با طرح تجربینیمه پژوهشدر این  ها:مواد و روش
نفر از دانشجویان پسر شاغل به  ۳۳انجام شد،  ۱۳۹۷که در سال  گروه کنترل

صورت صورت هدفمند انتخاب شده و بهتحصیل در دانشگاه فرهنگیان به
نفره (دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل) قرار گرفتند. ۱۱تصادفی در سه گروه 

شد.  فادهاست (BSSI)خودكشی  پردازیاز مقیاس اندیشه ها،آوری دادهبرای جمع
آوری و های تابمهارتآموزش مداخله آموزشی برای گروه آزمایشی اول شامل 

ها با اندیشی بود. دادههای مثبتمهارتآموزش برای گروه آزمایشی دوم شامل 
راهه تحلیل کوواریانس یکتحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکووا)، استفاده از 

  ار گرفتند.و آزمون تعقیبی مورد تجزیه و تحلیل قر 
های آن در هر مقیاسآزمون افکار خودکشی و خردهمیانگین نمرات پس ها:یافته

 ). همچنین>۰۰۱/۰pدار داشت (دو گروه آزمایشی با گروه کنترل تفاوت معنی
اندیشی نیز از های مثبتآوری و مهارتهای تاببین دو گروه آموزشی مهارت
های مقیاس) و خردهp=۰۱/۰کشی (آزمون افکار خودنظر میانگین نمرات پس

دار ) تفاوت معنیp=۰۰۱/۰) و آمادگی برای خودکشی (p=۰۰۱/۰تمایل به مرگ (
مقیاس تمایل به خودکشی واقعی با مشاهده شد، اما این دو گروه از نظر خرده

  ).p=۰۶/۰داری نداشتند (هم تفاوت معنی
اندیشی بر مثبت آموزش آوری نسبت به روش: آموزش مهارت تابگیرینتیجه

  کاهش تمایل به افکار خودکشی دانشجویان موثرتر است.
 اندیشی، تمایل به خودکشیآوری، مثبت: تابهاکلیدواژه
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  مقدمه
همراه افزایش بههای جهان امروز تغییرات سریع و پیچیدگی

فشارهای مختلف، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر زندگی مردم 
ساز بروز اختالالت مختلف تواند زمینهگذارد. این فشارها میمی

عنوان یکی از این سو به روانی و اجتماعی شود. خودکشی از یک
عی، شخصی و یک زیان اجتما مثابهبههای اجتماعی و آسیب

و  بودنپرهزینهشود و از سوی دیگر خانوادگی محسوب می
موجب شده  ،ناسازگاری آن با معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه

عنوان یکی از مسایل مهم مرتبط با سالمت اجتماعی به که است
 دهدمی . آمارهای سازمان بهداشت جهانی نشان]1 ,2[آید حساب به

جان  ،علت خودکشیمیلیون نفر بهبًا یککه هرساله در جهان تقری
سال  ۵۰. این روند در چند دهه اخیر (]3[دهندخود را از دست می

درصدی داشته است. از سوی دیگر، تعداد ۶۰تا  ۵۰اخیر) رشد 
برابر آمار فوق ۲۰کنند، حدود کسانی که اقدام به خودکشی می

ی هاهشکه براساس آمارها و پژو طوریبه، ]4[گزارش شده است
موجود در خارج از کشور، سومین علت عمده مرگ در گروه سنی 

 دانشجویان میان در عمده مرگ علت دومین و ]5[سال ۱۵-۲۴
. در ایران نیز شواهد موجود بیانگر آن است که میزان ]6 ,7[است

های اخیر در حال در میان جوانان در سال ویژههخودکشی، ب
دوران دانشجویی، دوره ه باید در نظر داشت ک .افزایش است

فشارهای تحصیلی،  ،انتقالی مهمی است که فرد طی آن
در مورد اهداف زندگی و تنهایی  گیریی شغلی، تصمیمهاانتخاب

و دوری از خانواده و شبکه حمایت اجتماعی را پشت سر 
این پدیده در میان جوانان و  جانبههمهلذا شناخت . ]3[گذاردمی

دانشجویان در جهت اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه، ضروری به نظر 
 .رسدمی

دنبال کاربرد و مقایسه دو بر این اساس در این پژوهش، نگارنده به
روش آموزشی برای کاهش تمایل به خودکشی در دانشجویان بوده 

و روش آوری است. این دو روش شامل روش آموزش مهارت تاب
آوری مفهومی است که هدف تاب اندیشی هستند.آموزش مثبت

کننده آن شناسایی عوامل خطرساز و شناسایی عوامل محافظت
آور عوامل خطرساز، تا از فرد در برابر اثرات زیان محیطی است

آوری محصول تعامل عوامل فردی و محیطی کند. تابمحافظت 
های دن آموزش مولفهاست. تحقیقات متعدد، نشان از موثربو

 نگرش افراد نسبت به خودکشی دارند؛ تحقیقی آوری در تغییرتاب
 و شناختیروان های"تنش عنوان با ]8[همکاران و ژانگ توسط

است. جامعه آماری این  شده انجام چین" در جوانان خودکشی
در  منطقه روستایی در چین ۱۶از  یمردان و زنان جوان ،پژوهش
مورد  ۳۹۲ ،ادافر از این بودند.  سال ۱۵-۳۴های سنی گروه

عنوان نمونه انتخاب شدند. گروه کنترل بهنفر در  ۴۱۶خودکشی و 
نظر با دو فرد مطلع برای  آوری اطالعات از نمونه موردبرای جمع

در این مطالعه در . هر خودکشی و گروه کنترل مصاحبه شده است
ترکیبی از نقش عوامل روانی و اجتماعی در  ،ارتباط با خودکشی

بینی خودکشی که به فرهنگ چینی مرتبط است، شناسایی پیش
ی چینی مورد آزمون قرار هاشد و نظریه فشار از خودکشی، با داده

  .]9 ,10[گرفت
ان شناسانوراندیشی است. روش آموزشی دوم، آموزش مثبت

 هناسازگارانه ک ریکهای فییردادن عادتغت در زمینهشناختی، 
 هافتند، بست در دام آنها میکهنگام شهبسیاری از افراد ب

ان داده است که شها نبررسی .اندهای مفیدی دست یافتهروش
و بینی داربودن از خوشور زم برای برخالهای توان مهارتمی
 اقعیت را به افرادوپذیری مبتنی بر نگری همراه با انعطافتمثب

انی وسازی رایمن ،تشکالمو بر مسایل اا را در بر آنه و آموزش داد
های آموزش مهارت. قابل یادگیری است اندیشیمثبت .کرد
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و ناسند شکند تا خود را بهتر ببه افراد کمک می اندیشی،مثبت
 جی به خر واککنج )،زندگی(جهان و  شتنخوی شان بهدرباره نظر 

 شوند تامیویق شاندیشی، افراد تمثبت مهارتدهند. در آموزش 
آنها را در  شنقو خود را بازشناسند ب خوو های مثبت تجربه
 درو  بازشناسی کنند ،نفس عزتو خود به ارتقای احترام  شافزای
ب های مثبت دیگران را نیز کستوانایی شناخت جنبه ،حال عین

  نمایند. 
فشار، "پژوهشی را با عنوان  ،۲۰۰۷در سال  ]11[و همکاران والز

اند که در انجام داده آمریکایی"هیجان و خودکشی در میان جوانان 
آن مطلوبیت نظریه فشار عمومی اگنیو، برای تبیین رفتارهای 

 مورد آزمون تجربی قرار گرفته ،خودکشانه در میان جوانان آمریکایی
جوان آمریکای مرکزی و  ۷۲۱ی این پژوهش از هااست. داده

ی هاآثار فشار و محرک ،. در این مطالعهگردآوری شد ییکانادا
های این زا روی خودکشی مورد سنجش قرار گرفت. یافتهتنش

زای ی تنشهادهنده آن بود که فشارها و محرکنشان ،پژوهش
فشارها و این  هستند. متعددی با تمایل به خودکشی در ارتباط

سرپرستی، والدین، بی گیریسخت شاملزا ی تنشهامحرک
. بودند ی منفی مدرسه و مورد تبعیض قرارگرفتنهاگرایش

م افسردگی و خشم یها نشان دادند که عالافتهاین یهمچنین 
های مهمی برای خودکشی کنندهبینیای، پیشعنوان آثار واسطهبه

  .]4 ,12 ,13[شوندمحسوب می
 کنگ مشخص شد که ایدهدر پژوهشی در بین جوانان هنگ

 دارد و ناامیدی مثبت رابطه نوجوانان ناامیدی با خودکشی
. ]41[است نوجوانان خودکشی ایده کنندهبینیپیش ترینمهم

 مردان، مجرد، ن،جوا شده، افرادهای انجامهمچنین طبق پژوهش
 در بیشتر خودکشی، با تفکر و روانی هایبیماری سابقه با افراد

 پیشگیرانه هایدر برنامه و هستند خودکشی به اقدام معرض
  . ]15[گیرند قرار توجه مورد بیشتر بایستمی

هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی دو روش آموزش 
اندیشی در کاهش تمایل به آوری و مثبتهای تابمهارت

  خودکشی در دانشجویان بود.
  

  هامواد و روش
آزمون با گروه پسو  آزمونپیش با طرح تجربینیمه پژوهشاین 
در بین کلیه دانشجویان پسر شاغل به  ۱۳۹۷در سال  کنترل

نفر) انجام شد.  ۴۸۰تحصیل در دانشگاه فرهنگیان اهواز (به تعداد 
از دانشجویان نفر  ۱۰۰گیری در دو مرحله صورت گرفت؛ ابتدا نمونه
دانشجوی دانشگاه فرهنگیان  ۴۸۰صورت در دسترس از بین به

از اجرای آزمون افکار  اهواز انتخاب شدند. در مرحله بعد پس
نفر از این افراد که نمرات آنها باالتر  ۵۰تمایل به خودکشی، تعداد 

از میانه نمرات بود، انتخاب شدند و در ادامه و پس از معاینه 
عنوان نمونه مورد بررسی قرار نفر از این افراد به ۳۳شناس، روان

دفمند بود. صورت هگیری در مرحله دوم بهگرفتند. بنابراین نمونه

گروه  سهصورت تصادفی در بهشده های انتخابسپس نمونه
نفر) قرار  ۱۱و کنترل (نفر)  ۱۱آزمایشی دوم ( ،نفر) ۱۱(اول  یآزمایش
  . گرفتند

های الزم در زمینه اجرای پژوهش و تقسیم بعد از گرفتن مجوز
ها در سه گروه (دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل)، آزمودنی

ها اجرا شد. سپس مداخله آزمون برای همه گروهمرحله پیشابتدا 
  های آزمایشی صورت گرفت.آموزشی برای گروه

های مهارتآموزش مداخله آموزشی برای گروه آزمایشی اول شامل 
های مهارتآموزش ل آوری و برای گروه آزمایشی دوم شامتاب
  ر ساعات بعدازظهر در دانشگاه برای هر داندیشی بود که مثبت

  ای دو جلسه برگزار شد ساعته، هفتهجلسه یک ۹گروه طی 
  .  ]16 ,17[)۱(جدول 

مقیاس ابزار از  ،خودكشی پردازیسنجش اندیشه منظوربه
برای  کبتوسط  ۱۹۷۹كه در سال  (BSSI)خودكشی  پردازیاندیشه

 ه است،میزان مستعدبودن فرد به خودكشی ساخته شدسنجش 
ساختاریافته از طریق مصاحبه نیمه این روش. اجرای شداستفاده 
گرایانه و برآوردی عددی از شدت افكار و امیال خودكشی است

ماده است كه توسط  ۱۹اس مشتمل بر کند. این مقیفراهم می
 ۲رین شدت) تا ای از صفر (كمتنقطهگر روی یك مقیاس سهیبالین
میل آزمودنی  ،شود. پنج ماده اولبندی مییشترین شدت) درجه(ب

کند. افرادی كه آرزوی انجام بودن یا مردن را غربالگری میبه زنده
 ۱۲تا  ۶ مواددر  ،اقدام فعاالنه یا منفعالنه خودكشی را گزارش كنند

ار این مواد به طول مدت و فراوانی افك که شوندبندی میدرجه
احساس كنترل بر آرزوهای  و گرایانه، میزان آرزوی مردنخودكشی
طرح و برنامه  به ۱۶تا  ۱۲اشاره دارند. مواد  گرایانهخودكشی

روش خودكشی، نیرومندی آرزوی و فرصت  ،خودكشی، وسیله
 هپیشین های درونی و بیرونی ودن، بازدارندهبودن و آرزوی مر زنده

مقیاس افکار . ]18[شودمربوط می ،اقدامات قبلی خودکشی
سئوال)، آمادگی  ۵، از سه عامل تمایل به مرگ (بکخودکشی 

سئوال)  ۴سئوال)، تمایل به خودکشی واقعی ( ۷برای خودکشی (
هایی برای خودکشی تشکیل سئوال مربوط به بازدارنده ۳و نیز 
  . ]3[شودمی

تایید  نامهاین پرسشاعتبار و پایایی  ،های گوناگوندر پژوهش
و پایایی نامه پرسشضریب پایایی  بك ،مثال عنوانبهشده است. 

در ایران نیز اعتبار  است. هگزارش كرد ۸۳/۰و  ۸۹/۰آن را به ترتیب 
در پژوهش  .]18 ,19[بررسی و تایید شده استنامه، پرسشو پایایی 
  است. آمده دست به ۹۶/۰كرونباخ  آلفایضریب ، حاضر

رل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد. الزم به ذکر است که گروه کنت
آزمون ها پسپس از پایان جلسات آموزشی مجددًا از تمامی گروه

  به عمل آمد.
مورد تجزیه  SPSS 21افزار آماری شده توسط نرمهای گردآوریداده

 های آزمایشی و کنترلبرای مقایسه گروهو تحلیل قرار گرفت. 
اندیشی)، از آوری و مهارت مثبتآموزش مهارت تاب (بررسی تاثیر



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انیانیالهام کو ی ز یشبل یحمسعود صال ۷۶

   ۱۳۹۹ بهار، ۲، شماره ۲۶وره د                                                                                                                                                                                     یپزشكی قانونعلمی مجله 

آزمون، های پس، براساس نمرهلحاظ کاهش تمایل به خودکشی
ها، ابتدا یک تحلیل کوواریانس آزمونبعد از کنترل اثر پیش

سپس یک تحلیل  ها انجام شد.چندمتغیری (مانکووا) روی داده
آزمون ی پسهاراهه در متن مانکووا روی نمرهکوواریانس یک

ها نیز دوی گروهمتغیرهای وابسته انجام گرفت. برای مقایسه دوبه
  از آزمون تعقیبی استفاده شد.

  
های آوری و مهارتتاب هایمهارت آموزشی محتوای جلسات) ۱جدول 
  اندیشیمثبت
  آوری تاب هایمهارت آموزشی جلسات

 معرفی دیگر،یك با كنندگانشركت آشنایی و مطالعه اهداف تبیین اطالعات، ارایه -۱
 نامه،پرسش پركردن گروه، چارچوب و قوانین هدف، بیان( كنندگانشركت و مجری
  )مربوط تكالیف ارایه و آن اهمیت و آوریتاب تعریف ارایه آزمون،پیش انجام
 بیان خودآگاهی، از روشنی و ساده تعریف( خود به اتكا و نفساعتمادبه تقویت -۲

 و بینیخوش مفهوم با آشنایی قوت، و ضعف نقاط شناخت خودآگاهی، هایمولفه
 تقویت در موثر عوامل و علل نفس،اعتمادبه از روشنی درك نفس، عزت بر آن تاثیر
 نفس،اعتمادبه افزایش هایروش زندگی، در نفس عزت تاثیر و اهمیت نفس، عزت
  جدید) تكالیف ارایه و قبل جلسه تكالیف بررسی
 به نسبت آگاهی خود، احساسات شناخت( احساسات و هیجانات مدیریت -۳

 بررسی باورها، تغییردادن طریق از احساسات تغییر توانایی كسب آنها، بروز عملكرد
  )جدید تكالیف ارایه و قبل تكالیف

 سیبرر  استرس، با مقابله هایروش استرس، مفهوم بیان( استرس با مقابله -۴
  )جدید تكالیف ارایه و قبل تكالیف

احساس شناخت خشم، پیامدهای و علل ارایه خشم، مفهوم بیان( خشم مدیریت -۵
 ارایه و قبل تكالیف بررسی خشم، كاهش و كنترل مدیریت هایروش خود، در خشم
  )جدید تكالیف

 و هایهمکالس با درست و صحیح ارتباط ارتباط، فرآیند با آشنایی( موثر ارتباط -۶
  )هاخانواده

 مساله، حل روش كاربرد و اجرا نحوه مساله، حل مراحل با آشنایی( مساله حل -۷
  )جدید تكالیف ارایه و قبل تكالیف بررسی

 تصمیم كی ارزش و اهمیت خوب، تصمیم یك صحیح معیارهای( گیریتصمیم -۸
 تكالیف ارایه و قبل تكالیف بررسی تصمیمات، نتایج و عواقب بینیپیش درست،
  )جدید
 از ایساده مفهوم بیان( نگریآینده و هدف به دستیابی چگونگی و هدفمندبودن -۹

 آموزش زندگی، در موفقیت برای ریزیبرنامه و گذاریهدف آن، اهمیت انواع و هدف
  )تكالیف بررسی ریزی،برنامه و گذاریهدف نحوه عملی تمرین و

  اندیشیمثبت هایمهارت آموزشی جلسات
 هب راجع کلی بیان گروه، قوانین و هاچارچوب تعیین( رابطه ایجاد و معرفی -۱

 با متناسب که رفتارهایی و منفی و مثبت افکار از هایینمونه بیان مشاوره، اهداف
  )آنهاست.

 اعضا از: عنوان مثالبه توضیح، تعریف،( اندیشیمثبت مفهوم و معنا با آشنایی -۲
 انتخاب کندمی خطور ذهنشان به مکرر که را خود منفی فکر یک تا شد درخواست
  )برسند. فکرشان زیربنای اصلی باور به تا بیندیشند آن معنای به کنند،
 در میزان چه تا( دیگران با ارتباطات در قوت نقاط نیز و مثبت نقاط نوشتن -۳

 هایخاطره و تجربه عناوین نوشتن چگونه؟ و شودمی مشارکت گروهی کارهای
  )غیره ها وفعالیت افراد، شامل اجتماعی، هایبخش با مرتبط مثبت
 شده ذهن ملکه تا آنها مکرر تکرار و خود زندگی در مثبت کلمات از فهرستی تهیه -۴
  .شود فرد لغات دامنه جزء و
  زمینه این در هانگرانی بیان و دیگران با ارتباطاتی و مثبت هایتجربه بازگویی -۵
  روزانه صورتبه آینده به امید و مثبت افکار نوشتن -۶
  وارفهرست صورتبه مثبت تفکر و رفتار موانع نوشتن -۷
  ذهن سازیآرام فکر، توقف شیوه آموزش -۸
  اصلی مثبت نقاط به رسیدن و بندیجمع -۹

  هایافته
های مورد آزمون گروهبین نمرات پسآزمون، کنترل اثر پیش با

دار متغیرهای وابسته تفاوت معنیمطالعه حداقل از نظر یکی از 
  ). >۰۰۰۱/۰pمشاهده شد (

)و F=۳۶/۳۵افکار خودکشی (بین سه گروه از نظر متغیر 
)، آمادگی برای F=۲۱/۳۴های تمایل به مرگ (مقیاسخرده

) F=۶۷/۳۹) و تمایل به خودکشی واقعی (F=۲۸/۲۹خودکشی (
  ).۲؛ جدول p=۰۰۱/۰دار وجود داشت (تفاوت معنی

  
های آن در مقیاسآزمون نمرات افکار خودکشی و خردهمیانگین پس )۲جدول 
  های مورد مطالعهگروه

  متغیرها
گروه آزمایشی اول

  آوری)(تاب
گروه آزمایشی دوم

  اندیشی)(مثبت
  گروه کنترل

  ۳۲/۵۱±۱۴/۱۰  ۷۵/۳۹±۹۲/۷  ۱۲/۳۵±۲۳/۸  نمره کلی افکار خودکشی
 ۴۳/۲۳±۰۲/۴  ۸۵/۱۹±۶۴/۳  ۴۸/۱۷±۳۰/۳  گمقیاس تمایل به مر خرده
مقیاس آمادگی برای خرده

  خودکشی
۴۹/۲±۳۱/۱۱  ۶۸/۲±۷۱/۱۳  ۱۵/۳±۲۱/۱۸  

مقیاس تمایل به خودکشیخرده
  واقعی

۸۴/۲±۶۱/۱۱  ۱۳/۲±۹۱/۱۲  ۵۵/۳±۷۲/۱۶  

  
افکار  آزمونمرات پسنها از نظر میانگین گروه دویدوبه مقایسه) ۳جدول 

  های آنمقیاسخودکشی و و خرده
 داریسطح معنی  هاتفاضل میانگین  متغیرها

  نمره کلی افکار خودکشی
  ۰۱/۰  -۶۳/۴±۶۱/۰  و دوم های آزمایشی اولگروه
  ۰۰۰۱/۰  ۵۷/۱۱±۷۶/۱  وم و کنترلهای آزمایشی دگروه
  ۰۰۰۱/۰  ۲/۱۶±۸۱/۱  ول و کنترلهای آزمایشی اگروه
  مقیاس تمایل به مرگخرده
  ۰۰۱/۰  ۳۷/۲±۱۹/۱  و دوم های آزمایشی اولگروه
  ۰۰۰۱/۰  ۵۸/۳±۹۲/۱  وم و کنترلهای آزمایشی دگروه
  ۰۰۰۱/۰  ۹۵/۵±۱۰/۱  ول و کنترلهای آزمایشی اگروه
  مقیاس آمادگی برای خودکشیخرده
  ۰۰۱/۰  -۴۰/۲±۰۲/۱  و دوم های آزمایشی اولگروه
  ۰۰۰۱/۰  ۹۰/۶±۲۹/۱  وم و کنترلهای آزمایشی دگروه
  ۰۰۰۳/۰  ۵۰/۴±۰۹/۱  ترلکن های آزمایشی اول وگروه
  مقیاس تمایل به خودکشی واقعیخرده
  ۰۶/۰  ۳۰/۱±۷۹/۰  و دوم های آزمایشی اولگروه
  ۰۰۰۱/۰  ۸۱/۳±۹۲/۰  وم و کنترلهای آزمایشی دگروه
  ۰۰۰۱/۰  ۵/۱۱±۱۰/۱  ول و کنترلهای آزمایشی اگروه

  

آزمون افکار ها، میانگین نمرات پسدوی گروهدر مقایسه دوبه
های آن در هر دو گروه آزمایشی با گروه مقیاسخودکشی و خرده

). همچنین بین دو گروه >۰۰۱/۰pدار داشت (کنترل تفاوت معنی
اندیشی نیز از های مثبتآوری و مهارتهای تابآموزشی مهارت

) و p=۰۱/۰آزمون افکار خودکشی (نظر میانگین نمرات پس
) و آمادگی برای p=۰۰۱/۰های تمایل به مرگ (مقیاسخرده

دار مشاهده شد، اما این دو گروه ) تفاوت معنیp=۰۰۱/۰خودکشی (
مقیاس تمایل به خودکشی واقعی با هم تفاوت از نظر خرده

آوری در ). بنابراین آموزش مهارت تابp=۰۶/۰داری نداشتند (معنی
کاهش نمره کلی افکار خودکشی، کاهش تمایل به مرگ و کاهش 
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اندیشی بود دکشی موثرتر از آموزش مهارت مثبتآمادگی برای خو
  ).۳(جدول 

  

  بحث 
پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی دو روش آموزش 

اندیشی در کاهش تمایل به خودکشی در آوری و مثبتتاب
  دانشجویان انجام شد.

آوری، نسبت نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش مهارت تاب
ر کاهش تمایل به افکار خودکشی اندیشی بآموزش مثبت به روش

دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان اهواز، تاثیر بیشتری داشته 
است. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که هر کدام از 

اندیشی)، در مقایسه با آوری و روش مثبتهای آموزشی (تابروش
داری بر کاهش تمایل به خودکشی در گروه کنترل، تاثیر معنی

اند. این نتایج با یان پسر دانشگاه فرهنگیان اهواز داشتهدانشجو
و  حسینیهای های قبلی، از جمله پژوهشهای پژوهشیافته

مطابقت  ]6[و همکاران رضاییو  ]5[و همکاران نجاتراه، ]9[فریبرزی
  دارند. 

توان به موارد ذیل اشاره کرد: در آموزش در تبیین این نتایج می
های افراد و آوری، تمرکز بر افزایش توانایی و توانمندیتاب

کننده محیطی است. بر شناسایی عوامل خطرساز و عوامل محافظت
ها، او را قادر این اساس، افزایش توانمندی فرد در این زمینه

کشی سوق تی که او را به ورطه خودسازد تا در مقابل مشکالمی
  دهد، مقاومت نماید. می

آوری در دو این تحقیق همچنین نشان داد که مهارت تاب
مقیاس (تمایل به خودکشی و آمادگی برای خودکشی) تاثیر خرده

اندیشی داشته است، ولی در بیشتری نسبت به روش مثبت
وت اقعی بین دو روش تفامقیاس تمایل به خودکشی وخرده
توان گفت که داری مشاهده نشد. در تبیین این نتیجه میمعنی

تر آوری فرد را از نظر فکری و شناختی قویآموزش مهارت تاب
  اندیشی ندارد. کند، اما در موقعیت عملی، فرقی با روش مثبتمی

  

  گیرینتیجه
اندیشی بر آموزش مثبت آوری نسبت به روشآموزش مهارت تاب

  افکار خودکشی دانشجویان موثرتر است.کاهش تمایل به 
  

کننده در این پژوهش، کمال از همه دانشجویان شرکت تشکر و قدردانی:
  نماییم.تشکر را می

در این پژوهش، همه موارد اخالقی از جمله  تاییدیه اخالقی:
نامه از بودن مشخصات افراد رعایت شد و نیز رضایتمحرمانه
 کنندگان گرفته شد.شرکت
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