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 چکیده
است و  افزايش به رو نوجوانان دنیا افکار خودکشی در بین زندگی است. میزان حساس ی مهم وها دوره از يکی دوره نوجوانیبی شک  :مقدمه

ثیر اهدف از انجام تحقیق حاضر بررسی ت تالش در راستای کاهش افکار خودکشی و ديگر آسیب های مرتبط، بسیار حائز اهمیت است. از اين رو مسلماً
  بود. 1397کنترل خلق منفی بر افکار خودکشی، اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر ايالم در سال  مهارتآموزش 

 کلیه را پژوهش جامعهمی باشد. با گروه کنترل  آزمون پس-آزمون یشپربی با طرح ــمه تجـــــنیپژوهش حاضر از نوع  مواد و روش ها:

نفره  30د که در دو گره بو دانش آموزان دختر نفر از 60شامل  تحقیقنمونه  ايالم تشکیل می داد و شهر اول متوسطه مدارس دختر آموزان دانش
 نامه پرسش سه از ند. برای گردآوری داده هاانتخاب شد مورگان جدول از استفاده ی و باا مرحله يک ای خوشهبا روش نمونه گیری و  آزمايش و گواه

و  آزمون تحلیل کواريانس مورد تحلیل قرار گرفت داده ها بامارياکواکس استفاده شد.  افسردگی مقیاس اضطراب کتل و مقیاس بک، افسردگی سنجش
 . انجام گرفت 22 نسخه SPSS افزار نرمبا استفاده از  ها دادهبررسی و تحلیل 

نشان داد که آموزش مهارت کنترل خلق منفی بر کاهش افکار خودکشی  انسيکووارنتايج حاصل از آزمون تحلیل  یافته های پژوهش:

(P=0.000(اضطراب ،)P=0.025(و افسردگی )P=0.034ت )ثیر مثبت و معنادار داشته است.ا   
بر اساس نتايج اين پژوهش، آموزش مهارت کنترل خلق منفی باعث کاهش سطح افکار خودکشی، اضطراب و افسردگی  بحث و نتیجه گیری:

 دانش آموزان گرديد. 
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 قدمهم
 با که است روانی ابعاد از نمادی سالمت روانی،

 باور توانايی به معنای ديگر. دارد ارتباط جسمی سالمت
. در مقابل، (1)است در آينده بهتر به احساس داشتن

. (2)است افکار خودکشی عوامل زمینه ساز از افسردگی
طبق نظريات برخی انديشمندان از جمله گیبس، 
ماريس، کلینارد و مارتین، افکار خودکشی و آسیب های 

 مسئله نيتر دهیچیپو  نيتر مهمبعد از آن به عنوان 
اجتماعی مطرح شده است که نه تنها به خود فرد بلکه 

 . (3)رساند یمبه کل جامعه آسیب 
خودکشی به امروزه در متون روان شناسی، افکار  

که در آن فرد  شود یمعنوان حالتی در نظر گرفته 
و  کند یمفقدان روابط با ديگران را ادراک يا تجربه 

شامل عناصر اصلی و مهمی مانند احساس نامطلوب 
ی ناخوشايند و ها جنبهفقدان يا از دست دادن همدم، 

منفی روابط از دست رفته و از دست دادن سطح کیفی 
. کاسیوپو، هوگوز، ويت، (4)ری استروابط با ديگ

( افکار خودکشی را يک سازه 2006هاوکلی و تیستد)
قل از ديگر مشکالت در نظر ـــی مستشناخت روان

. بر (5)خود را دارد فرد به منحصرکه خطرات  اند گرفته
( افکار خودکشی 1973يی مانند ويس)ها هينظراساس 

ی آن ادآورييک تجربه منفی شديد است که فرد از به 
 .کندیمفعاالنه اجتناب 

 آن از جهانی، سازمان بهداشت تخمین با مطابق
 هزار 850 به نزديک میالدی 2000سال  در که جايی
 از بیش و داشته وجود جهان در از خودکشی ناشی مرگ

 در ،اند کرده خودکشی به آن اقدام برابر بیست تا ده
 سی و پانصد و ونیلیم کي تقريباً میالدی 2020 سال
با مشکل جدی مواجه خواهند شد و جانشان به  نفر هزار

افکار خودکشی  که افرادی درصد از 24. افتد یمخطر 
دام به خودکشی ــــت اقــــدارند، در نهايت به سم

 سه افکار خودکشی به مربوط . مطالعات(6)روند یم

خودکشی،  افکار که شامل کندمی بررسی را مهم پديده
 .(1)است امید به زندگی وناامیدی 

 و دچار اضطراب فرد ابتدا که باورند اين بر محققان
شده و سپس به سمت افکار خودکشی روی  افسردگی

 به علتها  اغلب خودکشی به نحوی که .آورد یم

مانند افسردگی، اختالل  پزشکی روان تاختالال
 (7،8،9)دهند یروی م اسکیزوفرنیو  دوقطبی

زندگی  بحرانی یها دوره از يکی نوجوانیدوره 
 را دوره دوره اين شناسان روان از برخی و است انسان
گذر  اين در که اگر اند نموده توصیف استرس و آشوب
سالمت روان نوجوان به  آيد وجود يی بهها یدشوار

فکر به  میزان جهان، در . امروزه(10)مخاطره می افتد
است. در ايران نیز  افزايش به رو نوجوانان خودکشی در

ی ها الـــس طی نوجوانان افکار خودکشی و انزوای
 کسانی درصد 80 و (11)افزايش داشته است 72-1360

 ذيرـــهای جبران ناپ دچار آسیب ناامیدی اثر که در
 . (12)اند داشتهسال  20-29اند،  گشته

ل از ــــکاران به نقــــگر و همــپژوهش يون
ی ها مهارت( نشان داد که آموزش 2007آقاجانی)

. رايان (13)است ثرومی در سالمت روانی ا مقابله
( در مطالعات خود به اين نتیجه رسید که 2014)

ی مقابله با خلق منفی با کاهش ها مهارتآموزش 
استرس و اضطراب و بهبود عملکرد دانش آموزان رابطه 

( در 1387)همکارانو . محمدی (14)ی دارددار یمعن
 های که آموزش مهارت ندداد نشانپژوهش خود 

باعث کاهش افکار خودکشی گرايانه در   زندگی
. مداحی و (15)شود خودکشی می نوجوانان دارای سابقه

( در پژوهش خود نشان داد که آموزش 1394)همکاران
مهارت مقابله با خلق منفی باعث کاهش اضطراب و 

. الزم به ذکر است (16)شود یماسترس دانش آموزان 
حوزه  خطر در پراستان  سه از يکی ايالم استانکه 

 سال به طور مثال: در (17)رود یم شمار به خودکشی
 خودکشی گزارشدارای افکار  مورد 421، تعداد 1381

 بوده سال 16-20درصد در سنین  2/25 که شده
افزايشی  روند بر . از طرفی ديگر عالوه(18)است

 در ها یخودکش یشترب شیوع استان، اين در خودکشی
. لذا (17)است داشته یا ندهيفزا روند نوجوانان نیز

 آموزش ریثات یــــبررس دفـــه با حاضر پژوهش
افکار خودکشی،  بر نفیــــمهارت کنترل خلق م

ش آموزان دختر ـــو افسردگی در بین دان اضطراب
الم صورت ــــطه اول شهر ايــــع متوســـمقط

 گرفت. 
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 ها روشمواد و 
روش مورد استفاده در اين پژوهش نیمه تجربی با 

با گروه کنترل است.  آزمون پس-آزمون یشپطرح 
 آموزان دانش کلیه از است عبارت حاضر پژوهش جامعه
 ها آن تعداد که ايالم شهر اول متوسطه مدارس دختر

 باشند می نفر 4361 با برابر 1396 سال آمار اساس بر
به  ايالم استانپرورش  و آموزش کل اداره طريق از که

 اختیار در با نمونه حجم تعیین برای. است آمدهدست 
 جدول طريق از نفر 355 تعداد آماری، جامعه داشتن

 يک ای هـــخوش ریــــــگی نمونه و با روش مورگان
 مرحله به اين صورت که در. انتخاب شدند یا مرحله

 که ايالم شهر اول متوسطه دخترانه مدارس تمام از اول
مدرسه)آل طه و فاطمیه(  2 بود، مدرسه 10ها  آن تعداد

 منتخب مدارس آموزان دانش بین در سپس و انتخاب
 تکمیل و توزيع ها نامه پرسش بودند، نفر 355 که

 دارای منتخب مدارس اين(. آزمون یشپ مرحله)گرديد
 به توجه با. بودند انسانی و تجربی رياضی، یها رشته
 حجم آزمايشی شبه و آزمايشی مطالعات در که اين

 بعد لذا .(19)است شده پیشنهاد (نفر 40 تا 30ای) نمونه
 یرونیاعتبار ب يشجهت افزا به نامه، پرسش اجرای از

 بر را ؛دختر آموزان دانش از نفر 60 تعدادپژوهش 
نمره  یانگینتر از م يینپا یارانحراف مع يکاساس 
و  انتخاب پژوهش اين نمونهعنوان  بهنامه  پرسش

نفر(  30)يشیدر دو گروه آزما یصورت تصادف سپس به
 آزمايشی گروه به. نفر( قرار گرفتند 30و کنترل)
 برگزاری مکان و زمان خصوص در الزم توضیحات

 با آموزشی جلسات آن، از بعد. شد داده آموزشی جلسات
 به چنین هم. شد اجرا جلسه 6 در آزمايشی گروه

 فشرده لوح از استفاده با منزل در یرحضوریغ صورت
 از پس بالفاصله. گرفتند قرار آموزش تحت دی سی

 دو هر از آزمون پس اجرای آموزشی، جلسات اتمام
 ها گروه نتايج و گرفت صورت کنترل و آزمايشی گروه

 سه از اجرا رحلهـــم در. گرديد مقايسه همديگر با
 مقیاس بک، خودکشی افکار سنجش نامه پرسش

استفاده  مارياکواکس افسردگی مقیاس و کتل اضطراب
 شد. 

اين  :(BSSIمقیاس بک برای افکار خودکشی)
 مطالعات در استفاده مورد ابزارهایی نامه يک پرسش

 پرسش 20 شامل باشد،که یمخودکشی  افکار به مربوط

 بر بنا ؛گیرد یم نمره دو تا صفر از پرسش و هر است
است.  متغیر 40 تا صفر کل از نمرات جمع اين

و پايايی بین  α=89/0همبستگی درونی اين آزمون 
سه بعد ناامیدی  مقیاساين . است =83/0rينده آن آزما

ساس فرد نسبت به آينده، ـــنجد: احـــس فرد را می
میزان يا از دست دادن انگیزه و انتظارات.  انگیزگی یب

نامه با استفاده از روش آلفای  پايايی اين پرسش
درصد( و با  97/0تا  87/0کرونباخ گرفته شده)ضرايب 

 باز آزمون نیز پايايی آزمون-استفاده از روش آزمون
از نیز آزمون اعتبار . در (20)آمده است به دست 74/0

 گرديد.توسط داوران استفاده  یروش صور
آزمون اضطراب  :(CAQ)مقیاس اضطراب کتل

در يک مقیاس  الوساست که هر  الوس 40کتل شامل 
شود. اين آزمون  یمی گذار نمره( 2-1-0ی)ا درجه سه
ين ابزار سنجش اضطراب است که بر اساس ثرتروماز 

پرسش برای افراد باالی  40ی گسترده در ها پژوهش
ينی ايرانی هنجار گزسال فراهم شده است. در  15-14

 16342با تعداد  1367توسط منصور و دادستان در سال 
دختر نیز ابزار مناسبی برای  8532پسر و تعداد 

ر تحقیق . د(21)تشخیص اضطراب به کار رفته است
نامه اضطراب کتل از  فالحی برای تعیین پايايی پرسش

محاسبه شد که ضريب  76/0روش آلفای کرونباخ 
ین در تحقیق چن هم. (22)پايايی مورد قبولی است

نامه اضطراب کتل  فرامرزی برای تعیین پايايی پرسش
از دو روش آلفای کرونباخ و تصنیف استفاده شد که به 

 . (23)به دست آمد 60/0و  60/0ترتیب 
اين مقیاس  :(CDIمقیاس افسردگی مارياکواکس)

. است گزينه 3 دارای الوهر س. است الوس 27 شامل
 به الوس 13 و صورت مستقیم به الوس 27 از الوس 14

 8 تا صفر از نمره. است شدهارائه  معکوس صورت
 افسردگی آستانه درمعادل  19 تا 9 از سالم، نمرهمعادل 

تشخیص معادل  54 تا 20 از اختالل، نمره بدون ولی
 افسردگی میزان باشد نمره بیشتر چه هر و افسردگی

 اين در برش نقطه است ذکر به الزم. بودخواهد  یشترب
 افسردگی آزمون. شده نظر گرفته در 19 نمره پژوهش

 و 81/0برابر  نامه پرسش اين آلفا کرونباخ مارياکواکس
 درصد 91 برابر کردن نیمه دو روش به آن پايايی
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 اين واگرای روايی رضويه و توارـــ. اس(24)است
 مقیاس با آن طريق همبستگی از رانامه  پرسش

 Socialيا SAS_Aنوجوانان) برای اجتماعی اضطراب

Anxiety Scale for Adolescents )35/0  درصد
 پايايی ويهـــرض و توارـــ. اس(25)اند کردهگزارش 

 دو زمانی با فواصل يیباز آزما روش به رانامه  پرسش
 . اند کردهگزارش  91/0 یا هفته

نفر از  30گروه آزمايش شامل  :جلسات آموزشی
دانش آموزان بودند که از هر دو مدرسه انتخاب شده و 

جلسه دو ساعته برای گروه  6جلسات آموزشی در 
دخترانه فضیلت توسط  تانــیرسدبآزمايش در محل 

زار گرديد و وظايف ــــینی برگــــبال شناس روان
در  شده آموختهی ها مهارتيان، فراگیری جو درمان

جلسات و انجام تکالیف خانگی در بیرون و نحوه 
ین ثبت چن همای آموزشی و ــــه ید تماشای سی

ی آموخته شده ها ارتــــمهط با ـــــوقايعی که مرتب
شرح ذيل ات به ـــجلس خالصهاست، شرح داده شد. 

 بود.
 

 مربوط به تشریح جلسات آموزشی. 1جدول شماره 

 تکلیف جلسه

گروه، خود را معرفی کرده و تالش نموده تا ارتباطی قوی و خوب که پايه و اساس تشکیل گروه است به وجود  در ابتدا مشاور به عنوان سر اول
 نشانهو ابهامات دانش آموزان پرداخته و عالئم و  االتوسقق به توضیح خلق منفی و پاسخ به ــــاعضاء، محآورد. بعد از معارفه و آشنايی 

 ی خلق منفی را برای دانش آموزان تشريح کرد.ها

 یتموقعی رويارويی با ها روشمقابله با خلق منفی و  نحوهيی ها مثال ارائهیر افسردگی بر سالمت افراد شرح داده شد و با ثاتعالئم و  دوم
 ی گوناگون مقابله با افسردگی به دانش آموزان آموزش داده شد.ها روشو  کننده ناراحتهای 

 افسردگی، خلقی حالت سه منفی شامل مزاج يا منفی که خُلق ی مقابله با خشم به دلیل اينها مهارتین چن همخشم و پیامدهای آن و  سوم
 گرديد.است تشريح  اضطراب و خشم

گردند  یمهای مقابله با افزايش ناامیدی و الگوهای فکری که سبب احساس ناامیدی  یوهشاضطراب و عوامل آن توضیح داده شد و  چهارم
 توضیح داده شد.

 مقابله با احساس ناامیدی و مشکالت آن توضیح داده شد. نحوهی اجتماعی ها مهارتی و ا مقابلهی ها مهارت پنجم

يت يک نها دری شرح داده شد و ا مقابلهی ها مهارتداری و راهکارهايی برای بهبود  يشتنخوی حل مسئله و ها مهارتنهايی.  جلسهدر  ششم
 های گروه گواه، هیچ آموزشی دريافت نکردند(. یآزمودنارائه گرديد)در طی اين مدت  ها آموزشگیری کلی از تمامی  یجهنت

 

 های پژوهش یافته
بررسی اثربخشی آموزش مهارت کنترل  منظور به

خلق منفی بر کاهش افکار خودکشی، اضطراب و 

يانس استفاده شد. در کووارافسردگی از آزمون تحلیل 
های  یهفرضادامه نتايج توصیفی و نیز نتايج مربوط به 

 تحقیق ارائه شده است.
 

 آزمون به تفکیک گروه آزمایش و کنترل آزمون و پس های توصیفی متغیرهای پژوهش در پیش یافته .2 جدول شماره

 گروه
 آزمونپس آزمونشیپ

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 افکار خودکشی
 58/2 53/16 09/2 33/21 آزمايش

 85/3 03/22 4/4 26/22 کنترل

 افسردگی
 18/5 03/23 12/6 96/27 آزمايش

 26/6 26/26 13/5 10/28 کنترل

 اضطراب
 45/7 93/30 80/5 7/35 آزمايش

 17/5 66/34 5 46/35 کنترل

 
ی ها لفهوم معیار انحراف و میانگین ،2جدول شماره 

 «رابــــاضط»و « ردگیـــافس»، «افکار خودکشی»
به تفکیک  آزمون پسآزمون و  یشپ در دانش آموزان

د. ــده شان میـــآزمايش و کنترل را ن یها گروه
متغیرها  شود میانگین همه یمکه مالحظه  گونه همان

بت به ـــنس آزمون ســــپبرای گروه آزمايش در 
آزمون کاهش داشته است. اين در حالی است که  یشپ

در گروه کنترل تغییر  آزمون پسآزمون و  یشپنمرات 
جام اين ـــــبرای انت. ـــــدانی نداشته اســــچن

ش ـــهار پیــــوواريانس(، چــیل)تحلیل کـــتحل
یرنوف، ــــاسم کلموگروفون ـــل: آزمــــفرض شام

س و آزمون همگنی ــــون لون، آزمون ام باکـــــآزم
ید قرار ائورد تــــبررسی و میون، ـــــشیب رگرس

 گرفتند.
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 آزمون یشپ اثر کنترل با آزمایش و کنترل های گروه کوواریانس نتایج تحلیل .3جدول شماره 

 sig آماره اتا لونآماره  df SS MS F منبع اثر متغیر

 افکار خودکشی

 6/3 14/37 14/37 1 آزمون شیپ

086/0 

059/0 063/0 

 000/0 409/0 3/39 6/405 6/405 1 عضويت گروهی

 - - - 3/10 291/587 57 خطا

 افسردگی

 28/1 36/42 36/42 1 آزمون شیپ

115/0 

022/0 263/0 

 034/0 076/0 69/4 85/154 85/154 1 عضويت گروهی

 - - - 95/32 46/1878 57 خطا

 اضطراب

 86/1 58/75 58/75 1 آزمون شیپ

019/0 

032/0 177/0 

 025/0 085/0 29/5 50/214 50/214 1 عضويت گروهی

 - - - 54/40 94/2310 57 خطا

 
نتايج آزمون تحلیل کوواريانس  3شماره در جدول 

ارائه  آزمون یشبرای مقايسه دو گروه با کنترل اثر پ
مهارت دهد آموزش  شده است. اين نتايج نشان می

سه متغیر افکار خودکشی، بر  کنترل خلق منفی
مثبت و معنادار ثیر اآموزان ت دانشاضطراب و افسردگی 

 غیر درـــسه مت اتمرــــن کاهشزيرا باعث  ؛دارد
ده است و سطح ــايش شــــآموزان گروه آزم دانش
 05/0داری به دست آمده کمتر از سطح خطای  معنی

 بوده است.

 حث و نتیجه گیریب
مهارت  آموزش ریثات بررسی هدف با حاضر تحقیق

افکار خودکشی، اضطراب و  بر کنترل خلق منفی
افسردگی در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه 

نتايج اين پژوهش نشان اول شهر ايالم صورت گرفت. 
داد که آموزش مهارت کنترل خلق منفی باعث کاهش 
سطح افکار خودکشی، اضطراب و افسردگی می شود. 

رايان که در نتايج اين پژوهش، با نتايج پژوهش 
ی ها مهارتمطالعات خود دريافته بود که آموزش 

مقابله با خلق منفی با کاهش استرس و اضطراب و 
ی دار یمعنش آموزان رابطه بهبود عملکرد دان

؛ و با نتايج پژوهش يونگر و همکاران به نقل (14)دارد
ی ها مهارتوزش ــــآم»از آقاجانی که نشان داد 

، همسو «است ثرومی در سالمت روانی ا مقابله
در پژوهش همکاران  چنین محمدی و . هم(13)است
باعث   زندگی های که آموزش مهارت ندداد نشانخود 

 کاهش افکار خودکشی گرايانه در نوجوانان دارای سابقه
ی و مداح نیز در ـــ. مداح(15)شود خودکشی می

مطالعه ای نشان دادند که آموزش مهارت مقابله با خلق 
منفی باعث کاهش اضطراب و استرس دانش آموزان 

حاضر با نتايج اين  که نتايج پژوهش ،(16)شود یم
 تحقیقات نیز هم خوانی دارد. 

آموزش  در اين مطالعه به اين نتیجه رسیديم که
مهارت کنترل خلق منفی باعث کاهش سطح افکار 

وزان ـــش آمــخودکشی، اضطراب و افسردگی در دان
و فراگیری مهارت کنترل خلق منفی موجب  می شود

و از قرار ان توانمندتر شده آموز دانششود که  یم
گرفتن در شرايط بحرانی نترسیده و به نحو مطلوبی 
میزان اضطراب، افسردگی و ناامیدی را در خود کاهش 

ای، توان  های مقابله می دهند لذا فراگیری روش
را افزايش  مقابله آنان با اضطراب، ناامیدی و افسردگی

اساس يافته های اين مطالعه و نتايج  می دهد. بر
ابه، می توان گفت که بخشی از علل وجود مطالعات مش

اختالالت افسردگی، اضطراب و افکار خودکشی در 
های  ربوط به ضعف مهارتـــنوجوانان می تواند م

مقابله ای، از جمله مهارت کنترل خلق منفی و عدم 
توانايی کافی در رويارويی با مشکالت و بحران های 

نمندسازی زندگی باشد که ارائه اين آموزش ها و توا
ثیرگذار و پیشگیرانه ای را در اين اآنان می تواند نقش ت
 خصوص داشته باشد.

که فکر خودکشی  ر با توجه به اينــاز طرفی ديگ
ساز اقدام به خودکشی باشد، لذا برای  ینهزمتواند  یم

پیشگیری از اين آسیب مخرب و ديگر آسیب های 
 بهرا  کنترل خلق منفی مشابه می توان آموزش مهارت

های  ارتــــش مهــــبرنامه ای برای افزاي صورت
ثر در ودانش آموزان در راستای ايجاد رفتار انطباقی و م

ی با ثرترومشکل  بهنظر گرفت که افراد بیاموزند 
اين ضرورت دارد  بر بنا؛ مشکالت زندگی مقابله کنند

به امر پرورش  و اندرکاران آموزش دست و که مسئولین
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های زندگی، به  خصصی و اصولی مهارتآموزش ت
ويژه مهارت کنترل خلق منفی به دانش آموزان، توجه 

 در صورت مشاهده عالئم مربوط به هر ويژه نمايند و
گونه اختاللی در دانش آموزان، تمهیدات الزم توسط 

مدرسه از جمله: علت يابی،  مديران، معلمان و مشاوران
تا حصول نتیجه  و ارجاع به مراکز مشاوره آموزش

 صورت گیرد.
 هايی نیز وجود يتمحدوددر اجرای اين پژوهش  

ها به  یآزمودنها، محدود شدن  ين آنتر مهمداشته که 
ه میم نتايج بــت لذا تعــــدانش آموزان دختر اس

 مهدانش آموزان پسر بايد با احتیاط صورت پذيرد. 
ی ها تفاوتهای اين پژوهش،  ین در آزمودنیچن
های شخصیتی و  يژگیوردی، خصوصیات روانی، ف

 عوــگی در نـــته است که همــــخانوادگی وجود داش

 چه چندان . اگراند بودهیرگذار ثات االتوسدهی به  پاسخ
 ح دادن؛ اما سعی شد که با توضیاند نبوده کنترل قابل

برای آزمودنی ها و برطرف کردن  االتوسکامل 
ت ها االمکان اين محدودي یحتی، ده پاسخابهامات در 

 تعديل شوند.

 یسپاسگزار
با کد اين پژوهش در قالب يک طرح پژوهشی 

های  یبآسدر مرکز تحقیقات ( 141/947015طرح)
ب صوياجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ايالم به ت-روانی

ود ر خبرسید و در شهر ايالم اجرا شد؛ لذا نويسندگان 
ی کنندگان شرکتدانند که از کلیه کارکنان و  یمالزم 
نهايت  اجرای اين مطالعه ما را همراهی نمودند، که در

 .آورند عملسپاسگزاری و قدردانی را به 
 IR.MEDILAM.REE.1394.126 کد اخالق:

 

References 

1. Ghaznain TP, Ghafari F. [Study of the 

relationship between hopefulness and self-

esteem in renal transplant recipients at 

Imam Reza Hospital Mashhad Iran 2002-

03]. J Shahid Sadoughi Uni Med Sci2005; 

13:57-61; (Persian) 

2. Goudarzi M. [The study of reliability and 

validity of beck hopelessness scale in a 

group of Shiraz University students]. J Soc 

Sci HUM Shiraz Uni  27 -39. (Persian) 

3. Marcenko MO, Fishman G, Friedman J. 

Reexamining adolescent suicidal ideation a 

developmental perspective applied to a 

diverse population. J Youth Adole 1999; 

28:121-38.   doi: 

10.1023/A:1021628709915 

4. de Jong Gierveld J. A review of 

loneliness concept and definitions 

determinants and consequences. Rev Clin 

Gerontol1998;8:73-80.  doi: 

10.1017/S0959259898008090  

5. Cacioppo JT, Hughes ME, Waite LJ, 

Hawkley LC, Thisted RA. Loneliness as a 

specific risk factor for depressive 

symptoms: cross-sectional and longitudinal 

analyses. Psychol Ag2006;21:140.  doi: 

10.1037/0882-7974.21.1.140 

6. Heeringen V. Understanding suicidal 

behavior. Wiley Son2001;2:132-6.   
7. Britton PC, Duberstein PR, Conner KR, 

Heisel MJ, Hirsch JK, Conwell Y. Reasons 

for living hopelessness and suicide ideation 

among depressed adults 50 years or older. 

Am J Ger Psychiatr2008;16:736-41. doi: 

10.1097/JGP.0b013e31817b609a 

8. Yip PS, Cheung YB. Quick assessment 

of hopelessness: a cross-sectional study. 

Health Qual Life Out 2006;4:13. doi: 

10.1186/1477-7525-4-13 

9. Shams S, Hashemian K, Shafieabadi AE. 

[The effectiveness of humor training 

method on hopelessness and social 

compatibility of the depressed students in 

Tehran]. J Mod Thou In edu 2008;3:81-99. 

(Persian) 

10. Ganji H. Mental Health. 2 th ed. Tehran 

Arasbaran Publication. 1999;P.21-6. 

11. Janghorbani M, Sharifirad GH. 

Completed and Attempted suicide in Ilam 

Iran 1995-2002 Incidence and associated 

factors. Arch Iranian Med 2005; 8: 119 -26. 

12. Heeringen K. Understanding suicidal 

behaviour: the suicidal process approach to 

research, treatment and prevention. Wiley 

2001; 68:123-211. 

13. Aghajani M.1th ed. The effect of life 

skills training on mental health and juvenile 

control. Tehran Jahad daneshgahi 

Publication. 2007;P.14-23. 

14. Graf H, Melton B, Gonzalez S. A 

Qualitative study of stressors, stress 

symptoms, and coping mechanisms among 

college students using nominal group 

process. J Georgia Publ Health Asso2010;5: 

24-37.  

https://www.sid.ir/En/Journal/JournalList.aspx?ID=4040
https://www.sid.ir/En/Journal/JournalList.aspx?ID=4040
https://doi.org/10.1023/A:1021628709915


 98 اسفند، ششمدوره بیست و هفت، شماره   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم                    

94 
 

15. Mohammad KP, Mohammadi M, 

Rezaei DE, Nazari M. [Epidemiology of 

suicide thoughts and suicide attempts in 

young Girls at high risk provinces of Iran]. 

Soc Welf  2008; 4: 146 -62. 2008; (Persian) 

16. Mohammadebrahim M, Madah  L. 

[Efficacy of training coping skills with 

negative mood on anxiety and stress among 

students]. Sci Res Q J Psychol Meth Mod 

2015; 16:1-10. (Persian) 

17. Shooshtary MH, Malakouti SK, Bolhari 

J, Nojomi M, Poshtmashhadi M, 

Asgharzadehamin S, et al. [Community 

study of suicidal behaviors and risk factors 

among Iranian adults]. Arch Sui 

Res2008;12:141-7. (Persian) 

18. Danitz M. Suicide an unnecessary 

death. 2 th ed. Lond UK Publication. 

2001;P.111-39.  doi: 10.5812/amh.89266. 

19. Faraji  R. The relationship between 

anxiety sensitivity and depression in 

students. Spe J Cont Psychol2010;3:32-6. 

20. Beck AT, Steer RA. BAI: Beck anxiety 

inventory. Psychological Corporation; 

1993.  

21. Nooralizadehmianeji MUD, Janbozorgi 

M. Existential anxiety and health anxiety 

and the extent to which the criminals 

ordinary and religious people may be 

affected. J Psychol Rel2016;3:29-44 

(Persian). 

22. Falahi A. Comparison of the 

effectiveness of regular desensitization and 

opposite intention to reduce anxiety among 

first year old high school students in 

Ahwaz.  MSC Tesis Shahid Chamran Uni 

Ahvaz  2003. 

23. Faramarzi F. The effect of life skills 

training on reducing anxiety and increasing 

the responsibility of self-employed 

mentally addicted men in Masjed 

Soleyman.  MSC Tesis Shahid Chamran 

Uni Ahvaz 2006. 

24. Kovacs M, Gatsonia C, Paulauskas SL, 

Richards C. Depressive disorders in 

childhood longitudinal study of 

comorbidity with and risk for anxiety 

disorders. Arch Gen Psychiatr1989;46:776-

82; doi: 10.1177/106342669500300104 

25. Kuss DJ. Hooked on the Internet the 

prevalence risk theory and presenting 

problem of Internet addiction. Nottingham 

Trent Uni 2013;2:2-100. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 میثم قدسی و همکاران -تاثیر آموزش مهارت کنترل خلق منفی بر افکار خودکشی، اضطراب...

95 
 

Effect of Negative Mood Control Training Skill on Suicidal  

Ideation, Anxiety, and Depression among High  

School Female Students in Ilam, Iran 
 

Amirinejad A1, Ghodsi M1*, Jamshidzadeh F2, Mohammadian F1 

 
(Received: January 28, 2019                   Accepted: December 16, 2019) 

 

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. 

 

Materials & Methods: This quasi-

experimental 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 

(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).  

 

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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