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تاثیر آموزش مهارت کنترل خلق منفی بر افکار خودکشی ،اضطراب و افسردگی

تاریخ پذیرش1398/9/25 :

مقدمه :بی شک دوره نوجوانی يکی از دوره های مهم و حساس زندگی است .میزان افکار خودکشی در بین نوجوانان دنیا رو به افزايش است و
مسلماً تالش در راستای کاهش افکار خودکشی و ديگر آسیب های مرتبط ،بسیار حائز اهمیت است .از اين رو هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر
آموزش مهارت کنترل خلق منفی بر افکار خودکشی ،اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر ايالم در سال  1397بود.
مواد و روش ها :پژوهش حاضر از نوع نیـــــمه تجــربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل می باشد .جامعه پژوهش را کلیه
دانش آموزان دختر مدارس متوسطه اول شهر ايالم تشکیل می داد و نمونه تحقیق شامل  60نفر از دانش آموزان دختر بود که در دو گره  30نفره
آزمايش و گواه و با روش نمونه گیری خوشه ای يک مرحله ای و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند .برای گردآوری داده ها از سه پرسش نامه
سنجش افسردگی بک ،مقیاس اضطراب کتل و مقیاس افسردگی مارياکواکس استفاده شد .داده ها با آزمون تحلیل کواريانس مورد تحلیل قرار گرفت و
بررسی و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  22انجام گرفت.
یافته های پژوهش :نتايج حاصل از آزمون تحلیل کوواريانس نشان داد که آموزش مهارت کنترل خلق منفی بر کاهش افکار خودکشی
( ،)P=0.000اضطراب( )P=0.025و افسردگی( )P=0.034تاثیر مثبت و معنادار داشته است.
بحث و نتیجه گیری :بر اساس نتايج اين پژوهش ،آموزش مهارت کنترل خلق منفی باعث کاهش سطح افکار خودکشی ،اضطراب و افسردگی
دانش آموزان گرديد.
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مقدمه
سالمت روانی ،نمادی از ابعاد روانی است که با
سالمت جسمی ارتباط دارد .به معنای ديگر توانايی باور
داشتن به احساس بهتر در آينده است( .)1در مقابل،
افسردگی از عوامل زمینه ساز افکار خودکشی است(.)2
طبق نظريات برخی انديشمندان از جمله گیبس،
ماريس ،کلینارد و مارتین ،افکار خودکشی و آسیب های
بعد از آن به عنوان مهم ترين و پیچیده ترين مسئله
اجتماعی مطرح شده است که نه تنها به خود فرد بلکه
به کل جامعه آسیب می رساند(.)3
امروزه در متون روان شناسی ،افکار خودکشی به
عنوان حالتی در نظر گرفته می شود که در آن فرد
فقدان روابط با ديگران را ادراک يا تجربه می کند و
شامل عناصر اصلی و مهمی مانند احساس نامطلوب
فقدان يا از دست دادن همدم ،جنبه های ناخوشايند و
منفی روابط از دست رفته و از دست دادن سطح کیفی
روابط با ديگری است( .)4کاسیوپو ،هوگوز ،ويت،
هاوکلی و تیستد( )2006افکار خودکشی را يک سازه
روان شناختی مستـــقل از ديگر مشکالت در نظر
گرفته اند که خطرات منحصر به فرد خود را دارد( .)5بر
اساس نظريه هايی مانند ويس( )1973افکار خودکشی
يک تجربه منفی شديد است که فرد از به يادآوری آن
فعاالنه اجتناب میکند.
مطابق با تخمین سازمان بهداشت جهانی ،از آن
جايی که در سال  2000میالدی نزديک به  850هزار
مرگ ناشی از خودکشی در جهان وجود داشته و بیش از
ده تا بیست برابر آن اقدام به خودکشی کرده اند ،در
سال  2020میالدی تقريباً يک میلیون و پانصد و سی
هزار نفر با مشکل جدی مواجه خواهند شد و جانشان به
خطر می افتد 24 .درصد از افرادی که افکار خودکشی
دارند ،در نهايت به سمــــت اقــــدام به خودکشی
می روند( .)6مطالعات مربوط به افکار خودکشی سه
پديده مهم را بررسی میکند که شامل افکار خودکشی،
ناامیدی و امید به زندگی است(.)1
محققان بر اين باورند که فرد ابتدا دچار اضطراب و
افسردگی شده و سپس به سمت افکار خودکشی روی
می آورد .به نحوی که اغلب خودکشی ها به علت
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اختالالت روان پزشکی مانند افسردگی ،اختالل
دوقطبی و اسکیزوفرنی روی می دهند()7،8،9
دوره نوجوانی يکی از دوره های بحرانی زندگی
انسان است و برخی از روان شناسان اين دوره را دوره
آشوب و استرس توصیف نموده اند که اگر در اين گذر
دشواری هايی به وجود آيد سالمت روان نوجوان به
مخاطره می افتد( .)10امروزه در جهان ،میزان فکر به
خودکشی در نوجوانان رو به افزايش است .در ايران نیز
افکار خودکشی و انزوای نوجوانان طی ســـال های
 1360-72افزايش داشته است( )11و  80درصد کسانی
که در اثر ناامیدی دچار آسیب های جبران ناپـــذير
گشته اند 20-29 ،سال داشته اند(.)12
پژوهش يونــگر و همــــکاران به نقــــل از
آقاجانی( )2007نشان داد که آموزش مهارت های
مقابله ای در سالمت روانی موثر است( .)13رايان
( )2014در مطالعات خود به اين نتیجه رسید که
آموزش مهارت های مقابله با خلق منفی با کاهش
استرس و اضطراب و بهبود عملکرد دانش آموزان رابطه
معنی داری دارد( .)14محمدی و همکاران( )1387در
پژوهش خود نشان دادند که آموزش مهارت های
زندگی باعث کاهش افکار خودکشی گرايانه در
نوجوانان دارای سابقه خودکشی می شود( .)15مداحی و
همکاران( )1394در پژوهش خود نشان داد که آموزش
مهارت مقابله با خلق منفی باعث کاهش اضطراب و
استرس دانش آموزان می شود( .)16الزم به ذکر است
که استان ايالم يکی از سه استان پر خطر در حوزه
خودکشی به شمار می رود( )17به طور مثال :در سال
 ،1381تعداد  421مورد دارای افکار خودکشی گزارش
شده که  25/2درصد در سنین  16-20سال بوده
است( .)18از طرفی ديگر عالوه بر روند افزايشی
خودکشی در اين استان ،شیوع بیشتر خودکشی ها در
نوجوانان نیز روند فزاينده ای داشته است( .)17لذا
پژوهش حاضر با هـــدف بررســــی تاثیر آموزش
مهارت کنترل خلق مــــنفی بر افکار خودکشی،
اضطراب و افسردگی در بین دانـــش آموزان دختر
مقطـــع متوســــطه اول شهر ايــــالم صورت
گرفت.
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مواد و روش ها
روش مورد استفاده در اين پژوهش نیمه تجربی با
طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است.
جامعه پژوهش حاضر عبارت است از کلیه دانش آموزان
دختر مدارس متوسطه اول شهر ايالم که تعداد آن ها
بر اساس آمار سال  1396برابر با  4361نفر می باشند
که از طريق اداره کل آموزش و پرورش استان ايالم به
دست آمده است .برای تعیین حجم نمونه با در اختیار
داشتن جامعه آماری ،تعداد  355نفر از طريق جدول
مورگان و با روش نمونه گیــــــری خوشـــه ای يک
مرحله ای انتخاب شدند .به اين صورت که در مرحله
اول از تمام مدارس دخترانه متوسطه اول شهر ايالم که
تعداد آن ها  10مدرسه بود 2 ،مدرسه(آل طه و فاطمیه)
انتخاب و سپس در بین دانش آموزان مدارس منتخب
که  355نفر بودند ،پرسش نامه ها توزيع و تکمیل
گرديد(مرحله پیش آزمون) .اين مدارس منتخب دارای
رشته های رياضی ،تجربی و انسانی بودند .با توجه به
اين که در مطالعات آزمايشی و شبه آزمايشی حجم
نمونه ای( 30تا  40نفر) پیشنهاد شده است( .)19لذا بعد
از اجرای پرسش نامه ،به جهت افزايش اعتبار بیرونی
پژوهش تعداد  60نفر از دانش آموزان دختر؛ را بر
اساس يک انحراف معیار پايین تر از میانگین نمره
پرسش نامه به عنوان نمونه اين پژوهش انتخاب و
سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمايشی( 30نفر)
و کنترل( 30نفر) قرار گرفتند .به گروه آزمايشی
توضیحات الزم در خصوص زمان و مکان برگزاری
جلسات آموزشی داده شد .بعد از آن ،جلسات آموزشی با
گروه آزمايشی در  6جلسه اجرا شد .هم چنین به
صورت غیرحضوری در منزل با استفاده از لوح فشرده
سی دی تحت آموزش قرار گرفتند .بالفاصله پس از
اتمام جلسات آموزشی ،اجرای پس آزمون از هر دو
گروه آزمايشی و کنترل صورت گرفت و نتايج گروه ها
با همديگر مقايسه گرديد .در مـــرحله اجرا از سه
پرسش نامه سنجش افکار خودکشی بک ،مقیاس
اضطراب کتل و مقیاس افسردگی مارياکواکس استفاده
شد.
مقیاس بک برای افکار خودکشی( :)BSSIاين
پرسش نامه يکی ابزارهای مورد استفاده در مطالعات

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 13:47 IRST on Saturday February 27th 2021

مربوط به افکار خودکشی می باشد،که شامل  20پرسش
است و هر پرسش از صفر تا دو نمره می گیرد؛ بنا بر
اين جمع نمرات کل از صفر تا  40متغیر است.
همبستگی درونی اين آزمون  α=0/89و پايايی بین
آزماينده آن  r=0/83است .اين مقیاس سه بعد ناامیدی
فرد را می ســـنجد :احـــساس فرد نسبت به آينده،
بی انگیزگی يا از دست دادن انگیزه و انتظارات .میزان
پايايی اين پرسش نامه با استفاده از روش آلفای
کرونباخ گرفته شده(ضرايب  0/87تا  0/97درصد) و با
استفاده از روش آزمون-باز آزمون نیز پايايی آزمون
 0/74به دست آمده است( .)20در آزمون اعتبار نیز از
روش صوری توسط داوران استفاده گرديد.
مقیاس اضطراب کتل( :)CAQآزمون اضطراب
کتل شامل  40سوال است که هر سوال در يک مقیاس
سه درجه ای( )2-1-0نمره گذاری می شود .اين آزمون
از موثرترين ابزار سنجش اضطراب است که بر اساس
پژوهش های گسترده در  40پرسش برای افراد باالی
 15-14سال فراهم شده است .در هنجار گزينی ايرانی
توسط منصور و دادستان در سال  1367با تعداد 16342
پسر و تعداد  8532دختر نیز ابزار مناسبی برای
تشخیص اضطراب به کار رفته است( .)21در تحقیق
فالحی برای تعیین پايايی پرسش نامه اضطراب کتل از
روش آلفای کرونباخ  0/76محاسبه شد که ضريب
پايايی مورد قبولی است( .)22هم چنین در تحقیق
فرامرزی برای تعیین پايايی پرسش نامه اضطراب کتل
از دو روش آلفای کرونباخ و تصنیف استفاده شد که به
ترتیب  0/60و  0/60به دست آمد(.)23
مقیاس افسردگی مارياکواکس( :)CDIاين مقیاس
شامل  27سوال است .هر سوال دارای  3گزينه است.
 14سوال از  27سوال به صورت مستقیم و  13سوال به
صورت معکوس ارائه شده است .نمره از صفر تا 8
معادل سالم ،نمره از  9تا  19معادل در آستانه افسردگی
ولی بدون اختالل ،نمره از  20تا  54معادل تشخیص
افسردگی و هر چه نمره بیشتر باشد میزان افسردگی
بیشتر خواهد بود .الزم به ذکر است نقطه برش در اين
پژوهش نمره  19در نظر گرفته شده .آزمون افسردگی
مارياکواکس آلفا کرونباخ اين پرسش نامه برابر  0/81و
پايايی آن به روش دو نیمه کردن برابر  91درصد
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است( .)24اســـتوار و رضويه روايی واگرای اين
پرسش نامه را از طريق همبستگی آن با مقیاس
اضطراب اجتماعی برای نوجوانان( SAS_Aيا Social
 0/35 )Anxiety Scale for Adolescentsدرصد
گزارش کرده اند( .)25اســـتوار و رضـــويه پايايی
پرسش نامه را به روش باز آزمايی با فواصل زمانی دو
هفته ای  0/91گزارش کرده اند.
جلسات آموزشی :گروه آزمايش شامل  30نفر از
دانش آموزان بودند که از هر دو مدرسه انتخاب شده و
جلسه
اول

دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم

تکلیف
در ابتدا مشاور به عنوان سر گروه ،خود را معرفی کرده و تالش نموده تا ارتباطی قوی و خوب که پايه و اساس تشکیل گروه است به وجود
آورد .بعد از معارفه و آشنايی اعضاء ،محــــقق به توضیح خلق منفی و پاسخ به سواالت و ابهامات دانش آموزان پرداخته و عالئم و نشانه
های خلق منفی را برای دانش آموزان تشريح کرد.
عالئم و تاثیر افسردگی بر سالمت افراد شرح داده شد و با ارائه مثال هايی نحوه مقابله با خلق منفی و روش های رويارويی با موقعیت
های ناراحت کننده و روش های گوناگون مقابله با افسردگی به دانش آموزان آموزش داده شد.
خشم و پیامدهای آن و هم چنین مهارت های مقابله با خشم به دلیل اين که خُلق منفی يا مزاج منفی شامل سه حالت خلقی افسردگی،
خشم و اضطراب است تشريح گرديد.
اضطراب و عوامل آن توضیح داده شد و شیوه های مقابله با افزايش ناامیدی و الگوهای فکری که سبب احساس ناامیدی می گردند
توضیح داده شد.
مهارت های مقابله ای و مهارت های اجتماعی نحوه مقابله با احساس ناامیدی و مشکالت آن توضیح داده شد.
در جلسه نهايی .مهارت های حل مسئله و خويشتن داری و راهکارهايی برای بهبود مهارت های مقابله ای شرح داده شد و در نهايت يک
نتیجه گیری کلی از تمامی آموزش ها ارائه گرديد(در طی اين مدت آزمودنی های گروه گواه ،هیچ آموزشی دريافت نکردند).

افسردگی از آزمون تحلیل کوواريانس استفاده شد .در
ادامه نتايج توصیفی و نیز نتايج مربوط به فرضیه های
تحقیق ارائه شده است.

یافته های پژوهش
به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارت کنترل
خلق منفی بر کاهش افکار خودکشی ،اضطراب و

جدول شماره  .2یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
پسآزمون
پیشآزمون
گروه
انحراف معیار
میانگین
میانگین انحراف معیار
2/58
16/53
2/09
21/33
آزمايش
افکار خودکشی
3/85
22/03
4/4
22/26
کنترل
5/18
23/03
6/12
27/96
آزمايش
افسردگی
6/26
26/26
5/13
28/10
کنترل
7/45
30/93
5/80
35/7
آزمايش
اضطراب
5/17
34/66
5
35/46
کنترل

نمرات پیش آزمون و پس آزمون در گروه کنترل تغییر
چنــــدانی نداشته اســـــت .برای انـــــجام اين
تحلـــیل(تحلیل کــوواريانس) ،چــــهار پیـــش
فرض شامــــل :آزمـــون کلموگروف اسمــــیرنوف،
آزمـــــون لون ،آزمون ام باکــــس و آزمون همگنی
شیب رگرســـــیون ،بررسی و مــــورد تائید قرار
گرفتند.

جدول شماره  ،2میانگین و انحراف معیار مولفه های
«افکار خودکشی»« ،افســـردگی» و «اضطــــراب»
دانش آموزان در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک
گروه های آزمايش و کنترل را نـــشان می دهــد.
همان گونه که مالحظه می شود میانگین همه متغیرها
برای گروه آزمايش در پــــس آزمون نســـبت به
پیش آزمون کاهش داشته است .اين در حالی است که
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جدول شماره  .1مربوط به تشریح جلسات آموزشی

] [ DOI: 10.29252/sjimu.27.6.88

جلسات آموزشی در  6جلسه دو ساعته برای گروه
آزمايش در محل دبیرســتان دخترانه فضیلت توسط
روان شناس بالــــینی برگــــزار گرديد و وظايف
درمان جويان ،فراگیری مهارت های آموخته شده در
جلسات و انجام تکالیف خانگی در بیرون و نحوه
تماشای سی دی هــــای آموزشی و هم چنین ثبت
وقايعی که مرتبـــــط با مهــــارت های آموخته شده
است ،شرح داده شد .خالصه جلســـات به شرح ذيل
بود.
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می شود( ،)16که نتايج پژوهش حاضر با نتايج اين
تحقیقات نیز هم خوانی دارد.
در اين مطالعه به اين نتیجه رسیديم که آموزش
مهارت کنترل خلق منفی باعث کاهش سطح افکار
خودکشی ،اضطراب و افسردگی در دانــش آمـــوزان
می شود و فراگیری مهارت کنترل خلق منفی موجب
می شود که دانش آموزان توانمندتر شده و از قرار
گرفتن در شرايط بحرانی نترسیده و به نحو مطلوبی
میزان اضطراب ،افسردگی و ناامیدی را در خود کاهش
می دهند لذا فراگیری روش های مقابله ای ،توان
مقابله آنان با اضطراب ،ناامیدی و افسردگی را افزايش
می دهد .بر اساس يافته های اين مطالعه و نتايج
مطالعات مشابه ،می توان گفت که بخشی از علل وجود
اختالالت افسردگی ،اضطراب و افکار خودکشی در
نوجوانان می تواند مـــربوط به ضعف مهارت های
مقابله ای ،از جمله مهارت کنترل خلق منفی و عدم
توانايی کافی در رويارويی با مشکالت و بحران های
زندگی باشد که ارائه اين آموزش ها و توانمندسازی
آنان می تواند نقش تاثیرگذار و پیشگیرانه ای را در اين
خصوص داشته باشد.
از طرفی ديگــر با توجه به اين که فکر خودکشی
می تواند زمینه ساز اقدام به خودکشی باشد ،لذا برای
پیشگیری از اين آسیب مخرب و ديگر آسیب های
مشابه می توان آموزش مهارت کنترل خلق منفی را به
صورت برنامه ای برای افزايــــش مهــــارت های
دانش آموزان در راستای ايجاد رفتار انطباقی و موثر در
نظر گرفت که افراد بیاموزند به شکل موثرتری با
مشکالت زندگی مقابله کنند؛ بنا بر اين ضرورت دارد
که مسئولین و دست اندرکاران آموزش و پرورش به امر
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در جدول شماره  3نتايج آزمون تحلیل کوواريانس
برای مقايسه دو گروه با کنترل اثر پیش آزمون ارائه
شده است .اين نتايج نشان می دهد آموزش مهارت
کنترل خلق منفی بر سه متغیر افکار خودکشی،
اضطراب و افسردگی دانش آموزان تاثیر مثبت و معنادار
دارد؛ زيرا باعث کاهش نــــمرات سه متـــغیر در
دانش آموزان گروه آزمــــايش شــده است و سطح
معنی داری به دست آمده کمتر از سطح خطای 0/05
بوده است.
بحث و نتیجه گیری
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت
کنترل خلق منفی بر افکار خودکشی ،اضطراب و
افسردگی در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
اول شهر ايالم صورت گرفت .نتايج اين پژوهش نشان
داد که آموزش مهارت کنترل خلق منفی باعث کاهش
سطح افکار خودکشی ،اضطراب و افسردگی می شود.
نتايج اين پژوهش ،با نتايج پژوهش رايان که در
مطالعات خود دريافته بود که آموزش مهارت های
مقابله با خلق منفی با کاهش استرس و اضطراب و
بهبود عملکرد دانش آموزان رابطه معنی داری
دارد()14؛ و با نتايج پژوهش يونگر و همکاران به نقل
از آقاجانی که نشان داد «آمــــوزش مهارت های
مقابله ای در سالمت روانی موثر است» ،همسو
است( .)13هم چنین محمدی و همکاران در پژوهش
خود نشان دادند که آموزش مهارت های زندگی باعث
کاهش افکار خودکشی گرايانه در نوجوانان دارای سابقه
خودکشی می شود( .)15مداحـــی و مداح نیز در
مطالعه ای نشان دادند که آموزش مهارت مقابله با خلق
منفی باعث کاهش اضطراب و استرس دانش آموزان

sig
0/063
0/000
0/263
0/034
0/177
0/025
-

] [ DOI: 10.29252/sjimu.27.6.88

جدول شماره  .3نتایج تحلیل کوواریانس گروه های کنترل و آزمایش با کنترل اثر پیش آزمون
آماره اتا
آماره لون
منبع اثر
متغیر
F
MS
SS
df
0/059
3/6
37/14
37/14
1
پیش آزمون
0/409
0/086
39/3
405/6
405/6
1
عضويت گروهی
افکار خودکشی
10/3
587/291
57
خطا
0/022
1/28
42/36
42/36
1
پیش آزمون
0/076
0/115
4/69
154/85
154/85
1
عضويت گروهی
افسردگی
32/95
1878/46
57
خطا
0/032
1/86
75/58
75/58
1
پیش آزمون
0/085
0/019
5/29
214/50
214/50
1
عضويت گروهی
اضطراب
40/54
2310/94
57
خطا
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 اگر چه چندان.پاسخ دهی به سواالت تاثیرگذار بوده اند
قابل کنترل نبوده اند؛ اما سعی شد که با توضیح دادن
کامل سواالت برای آزمودنی ها و برطرف کردن
 حتی االمکان اين محدوديت ها،ابهامات در پاسخ دهی
.تعديل شوند
سپاسگزاری
اين پژوهش در قالب يک طرح پژوهشی با کد
) در مرکز تحقیقات آسیب های947015/141(طرح
اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ايالم به تصويب-روانی
رسید و در شهر ايالم اجرا شد؛ لذا نويسندگان بر خود
الزم می دانند که از کلیه کارکنان و شرکت کنندگانی
 نهايت،که در اجرای اين مطالعه ما را همراهی نمودند
.سپاسگزاری و قدردانی را به عمل آورند

 به،آموزش تخصصی و اصولی مهارت های زندگی
 توجه،ويژه مهارت کنترل خلق منفی به دانش آموزان
ويژه نمايند و در صورت مشاهده عالئم مربوط به هر
 تمهیدات الزم توسط،گونه اختاللی در دانش آموزان
، علت يابی: معلمان و مشاوران مدرسه از جمله،مديران
آموزش و ارجاع به مراکز مشاوره تا حصول نتیجه
.صورت گیرد
در اجرای اين پژوهش محدوديت هايی نیز وجود
 محدود شدن آزمودنی ها به،داشته که مهم ترين آن ها
دانش آموزان دختر اســــت لذا تعــمیم نتايج به
 هم.دانش آموزان پسر بايد با احتیاط صورت پذيرد
 تفاوت های،چنین در آزمودنی های اين پژوهش
 ويژگی های شخصیتی و، خصوصیات روانی،فردی
خانوادگی وجود داشــــته است که همـــگی در نــوع
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Abstract
Introduction: Adolescence is undoubtedly
one of the most important and critical
periods of human life. The results of several
studies indicate that suicidal ideation is
increasing among adolescents across the
world, and it is certainly important to
reduce suicidal ideation and other related
traumas. Therefore, the purpose of this
study was to investigate the effect of
negative mood control training skills on
suicidal thoughts, anxiety, and depression
in high school female students in Ilam, Iran,
during 2018.

(30 students per group). The data were
collected using the Beck Depression
Inventory, Cattell Anxiety Scale, and Maria
Kovacs Depression Inventory. Furthermore,
the data were analyzed in SPSS software
(version 22) through the analysis of
covariance (ANCOVA). Ethics code:
IR.MEDILAM.REE.1394.126
Findings: The results of ANCOVA showed
that negative mood control training skills
had a positive and significant effect on
reducing suicidal ideation (P=0.000),
anxiety
(P=0.025),
and
depression
(P=0.034).

Materials & Methods: This quasiexperimental study was conducted based on
a pretest-posttest design with a control
group. The study population consisted of all
female high school students in Ilam, Iran.
This study included 60 female students who
were selected using a multistage cluster
sampling method and the Morgan table.
Subsequently, the participants were divided
into two groups of experimental and control

Discussion & Conclusions: Based on the
results of this study, negative mood control
training skills reduced the level of suicidal
ideation, anxiety, and depression in
students.
Keywords: Anxiety, Negative mood control
skill, Stress, Suicidal ideation
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