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Abstract 
The purpose of this study was to examine the effect of 
Dialectical Behavior Therapy skills on anxiety and 

depression symptoms in university students. The 

research method was an experimental method of data 
collection and was applied purposively. The statistical 

population of the study consisted of all male high 

school students in the city of Kavar during the 2019-
20 academic year, and 30 students with moderate to 

high scores for anxiety and depression were selected. 

The sampling procedure was multistage cluster 
randomization. An adolescent dialectical behavior 

therapy skills protocol was used to deliver the 

interventions. In addition, the Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADS) was used for data 

collection. The validity of the instrument was 

examined using confirmatory factor analysis (AMOS 
software version 24), the reliability of the instrument 

was examined using Cronbach’s alpha (SPSS software 

version 24), and the significance of the training 
performed was examined using MANCOVA (SPSS 

software version 24). The results of the MANCOVA 
statistical analysis showed that teaching dialectical 

behavior therapy skills had a significant effect on 

reducing students' anxiety. However, it had no 
significant effect on reducing students’ depression. In 

general, it can be concluded that dialectical behavioral 

therapy techniques can be used to reduce students' 
anxiety, but teaching these techniques to reduce 

students’ depression requires further consideration. 
Keywords: Anxiety, Depression, Students, Dialectical 
Behavioral Therapy. 

 دهیچک

برر   یکیالکتید یرفتاردرمان یها مهارت ریتأث یپژوهش بررس نیهدف ا
 یبراساس گرردآور  زیآموزان بود. پژوهش ن دانش یاضطراب و افسردگ

انجام گرفر..   یو براساس هدف از نوع کاربرد یشیها از نوع آزما داده
آموزان پسر متوسطة اول شرهر کروار در    پژوهش را دانش یجامعة آمار
نفرر از   30آنان،  انیدادند که از م لیتشک 1398-1399 یلیسال تحص

داشرتدد،   یکه نمرة متوسط به باال در اضطراب و افسردگ یآموزان دانش
برود.   یا چددمرحله یا خوشه یتصادف ،یریگ انتخاب شدند. روش نمونه

 یرفتاردرمران  یهرا  روتکرل آمروزش مهرارت   مداخالت از پ یاجرا یبرا
ها  داده یآور جمع یبرا نیشد. همچد ادهنوجوانان استف ژهیو یکیالکتید

اسرتفاده شرد.    (HADS) تالیهاسر   یاضطراب و افسرردگ  اسیاز مق
نسرخة   AMOSافرزار   )نرم یدییتأ یعامل لیابزار به روش تحل ییروا
( 24نسرخة   SPSSافزار  کرونباخ )نرم یابزار به روش آلفا ییای(، پا24

 واشرررده بررره روش مرررانکو  انجرررام یهرررا آمررروزش یو معدرررادار
(MANCOVA) نرم(  افزارSPSS  بررس24نسخة )یهرا  افتهیشد.  ی 

 یهرا  آمروزش مهرارت   دهرد،  یمانکووا نشان م یآمار لیحاصل از تحل
آموزان  بر کاهش اضطراب دانش یدار معدا ریتأث یکیالکتید یرفتاردرمان

آمروزان   دانرش  یدر کاهش افسردگ یدار معدا ریداش.، اما نتوانس. تأث
کراهش اضرطراب    یبررا  توان یم یطورکل به دکهیا جهیداشته باشد. نت

اسرتفاده   یکیالکتیر د یرفتاردرمران  یهرا  آموزان از آموزش مهارت دانش
آمروزان   دانرش  یکراهش افسرردگ   یها برا مهارت نیکرد، اما آموزش ا
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 مقدمه
 شیوع میزان واس.  رفتاری و اضطرابی خلقی،ی ها اختالل نوجوانانمیان  در 1روانیی ها یماریب نیتر عیشا

 (.2012 همکاران، و )کسلر اس. درصد 18 و درصد 38 ترتیب به ییمریکاآ نوجوانان در افسردگی و اضطراب
 - 20 نوجوانان افسردگی میزان و درصد 7 - 38 نوجوانانب اضطرا میزان نیز چین ماندد شرقی کشورهای در
 ساروخانی و زاده یول ساروخانی، مدارا، فراتحلیل نتایج (2014 همکاران، و )چن اس. شده گزارش درصد 8
 و داشتدد را اضطرابة نمر بیشترین نوجوانان ،شده بررسی مختلفی ها گروهمیان  از، داد نشان (1396)

 در روانی مشکالت این .شوند یم محسوب ایران در 2روانیی ها اختالل نیتر مهم اضطراب و افسردگی

 و )باالز مواد مصرف و خودکشی به اقدام ،3خودآزاریی ماندد رسان بیآسی ها .یفعاله کددد یدیب شیپ نوجوانی

 اجتماعی روابط تحصیل، ترک تحصیلی(، ضعیف عملکرد )ماندد تحصیلی مشکالت (،2013 همکاران،

 (.2013 نورادل، و )ایدگول اس. خودکشی و 4جسمیة سوءاستفاد بیشتر خطر ناسازگار،
 معطوف افسردگی و اضطراب درمان به را زیادی توجه نیز درمانیی ها روش فوق، مواردبا توجه به 

ی ها مهارت آموزش و ها کیتکد ایجاد وی ا مشاوره و درمانیی ها روش ظهور رغم به و این وجود با .اند کرده
 توجه، قابل و سریع اجتماعی تحوالتماندد  دالیلی به گذشتهی ها دهه در لهئمس این شدت افراد، به مختلف

 ریجسدک، ژنگ،) اس. یافته افزایش ها خانواده ساختار در تغییر نیهمچد و آموزشی و اقتصادی اصالحات
 عمر پدجاه و چهلی ها دهه در افراد ،پیش سال چهل اگر کهی ا گونه به؛ (2016 یونگر، وماهون  مک پیدگال.،

 که افرادی و شوند یم مبتال افسردگی به زندگی بیس.ة ده اواسط در امروزه ،شدند یم افسردگی دچار خود
 افراد درواقع دارند. قرار افسردگیا ب مجددمواجهة  معرض در بیشتر ،شوند یم افسردهی سالگ س.یب از قبل

 تیزدل، )ویلیامز،شوند  مواجه می افسردگی کاملة دور اولینبا  نوجوانی یا کودکی اواخر در که هستدد زیادی
 شش از پس آموزان دانش کشورها از بسیاریماندد  نیز ایران درسوی دیگر،  از (.2007 زین، کب. و سگال
 هوئبدر، و گو تیان، )وانگ، شوند یم متوسطهة دور وارد دبستان، تحصیلی دورانة دوستان و امن محیط سال

 جدیدی ها .یمسئول با باید و شوند یم متحمل موفقی. برای بیشتری فشارهایآن  به ورود با که (2020
 آموزان دانش بدابراین؛ (2012 روی، و راتل )دوشین، شوند سازگار اجتماعی روابط و مدرسه انتظارات تحصیلی،

 هئلمس این که (2020 همکاران، و )وانگشوند  مواجه می بیشتری افسردگی و اضطراببا  متوسطهة دور
 .کدد می نمایان را نوجوانی سدین در مدفیی ها جانیه این مدیری. برای الزمی ها مهارت آموزش اهمی.

 1احساس هدف(، )وجود 7قصدمددی ،6حس ،5ارزیابیی ها لفهؤم شامل اضطراب، مانددیی ها جانیه

                                                 
1. mental illness 

2. mental disorders 

3. self-injury 

4. physical abuse 

5. evaluation 

6. sens 

7. targeted 



 289                                  دهمزسی ، سال1پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش نامه فصل

 هیجانبا  فردی که هدگامی بدابراین؛ هستدد 2فردی بینهای  همؤلف موارد،بیشتر  در و حرکتی رفتار کیفی.(،)

 افزایش دچار )ارزیابی(، داد نخواهد انجام مقرر موعد در را خود کارکه  اس. نگران ،شود مواجه می اضطراب
ة دربار هولداکی احساس )قصدمددی(، شود یم متمرکز خودی ها ییتوانا بر )حس(، شود یم قلب ضربان تعداد

 از بسیاری در اس. ممکن و حرکتی( )رفتار شود یم قرار یب و تاب یب جسمی نظر از )احساس(، دارد زندگی
 و تیرچ ،یه یل) فردی( بینة مؤلف) اس. بدی روز امروز که بگوید اش یزندگ شریک یا دوس. به موارد

 همراه ریپذ کیتحر خلق یا بودن تهی احساس اندوه، وجودیی ماندد ها یژگیو با نیز افسردگی (.2011 ناپولیتانو،
 مدفی ریتأث فرد کارکردی ظرفی.ی بر ریگ چشم شکل به که اس. همراه جسمی و شداختی تغییرات با
 ترس اس.. همراه عالئم این با مرتبط رفتاریی ها یناهدجار و مفرط ترس با اضطراب نیهمچد .گذارد یم

 خطراتی دیب شیپ حس اضطراب که یدرحال؛ اس. الوقوع بیقر تهدیدی یا واقعی خطری به هیجانی واکدش

 رفتارهای و آتی احتمالی خطرات برایی ساز آماده در 3یزنگ به گوش عضالنی، تدشسبب  که اس. آتی

 (.2013 مریکا،ی آپزشک روان )انجمن شود یم احتیاطی و اجتدابی
 هیجان، تدظیم به جامع رویکردهای اس. الزم و نیس.ی ا سادهدة یپد هیجانطور که بیان شد،  همان

 گارسیا، لیددبریدک و )پکران ب ذیرند را آن ناسازگارانه و 4سازگارانه کارکردهای و هیجانچددجانبة  ماهی.
 و تیرچ ،یه یل) ب ردازند فرایددها این از هریک بررسی به بتواندد که دهدد ارائهیی ها کیتکد و (2014

 به قبل رویکردهای از تر جامع رویکردیة ارائ دنبال به ب( 1993) لیدهاندلیل  همین به؛ (2011 ناپولیتانو،
 از استفادهمیان  را توازنی که 5یآگاه ذهن بر مبتدی رفتاری درمان نوعی؛ پرداخ. دیالکتیکی رفتاردرمانیة ارائ
 کمک: دارد کیدأتر موارد زیر ب و (2011 ناپولیتانو، و تیرچ ،یه یل)کدد  می برقرار پذیرش و تغییری ها کیتکد
 ریزوی، و بیلی فیتزپاتریک، ؛2014 )لیدهان،ها  آن با مقابله و ها هیجان ابرازکردن شداسایی، برای افراد به

 از استفادهبا  فرد لهئمس حل رفتار بهبود هدفمدد، رفتارهای بر نظارت شخصی، اهداف شداسایی و (2020
 (.2007 کوئرنر، و )دیمف ها بحران سایر و خودکشی رفتارهای مدیری. دیالکتیکی، رفتاردرمانیی ها مهارت
 در دیالکتیکی رفتاردرمانی اثربخشی ارزیابی بر بسیاریی ها پژوهش اخیری ها سال درطور که  همان

 (.2020 کورتزلدد، و کاتز ؛2020 پِین، و )فروزتی اس. پرداخته هیجانی مشکالت

 حل-تغییر راهبردهای و (یآگاه ذهن )ماندد 6پذیرشی راهبردهایة عمدة دست دو به دیالکتیکی راهبردهای

 استفاده به مدوط درمان در موفقی. که شوند یمی بدد طبقه شداختی( بازسازی وی آموز مهارت )ماندد 7مسئله

 افراد به دیالکتیکی رفتاردرمانی در کهیی ها مهارت (.2010 گواورمون.، و )اس ایگلر اس. راهبرد نوع دو هر از

                                                                                                                                 
1. feeling 

2. interpersonal 

3. vigilance 

4. adaptive functions 

5. mindfulness 

6. acceptance strategies 

7. problem-solving strategies 
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 کههستدد  2پریشانی تحمل و هیجانی تدظیم ،1مؤثر فردی بینی ها مهارت ،یآگاه ذهن ،شوند یم داده آموزش

 ها آموزش این که اس. این بر ترجیح داد، آموزش بیماران به انفرادیشکلی  بهها را  آن توان یماگرچه 
 آموزشة شیو از نیز حاضر پژوهش دردلیل  همین به؛ الف(1993 )لیدهان، شود انجام گروهی صورت به

 :اس.زیر  شرحبه  مذکور مهارت چهار اس.. شده استفاده گروهی

 چیزها 3قضاوت بدون و حال زمان در هدفمدد، روشیه ب کردن توجهبا  که اس. آگاهی نوعیی آگاه ذهن

، افتد یم اتفاق شان یزندگ در که را آنچه هر دهد یم اجازه افراد به و کدد یم بروز هستدد که طور همان
 آمیخته عالقه و دلسوزی گرمی، با بلکه، نیس. پوچ یا خدثی حضور یکی آگاه ذهن کیفی. ببیددد. روشدی به

 (.2014 سگال، و ویلیامز )تیزدل، اس.
 از کدونی ةلحظ به توجه مستلزم و قضاوت از عاری و پذیرا آگاهی یک شامل یآگاه ذهنگفتدی اس. 

 شامل نیهمچد و (1396 ،دکین بن) اس. 4غیرواکدشی و قضاوت از عاری و غیرارزشی مدظری

 هاپکیدز، اسمی.، )بائر، شود یم افکار و تجارب احساسات، به باز نگرش و بودنی رواکدشیغ ،نکردن قضاوت
 انتظار. (2019 همکاران، و هارو )ناوارو دهد یم افزایش را افراد پایدار توجه و (2006 تونی، و کرایمیتیمر

 مدفیی ها جانیه میزان از دیگران، و خودنکردن  قضاوت و احساسات و افکار موقعی.، درک با فرد رود یم
 :کددد یم سکمدع را یاساس یژگیو سه ،یآگاه ذهن از مختلف فیتعار بکاهد. افسردگی و اضطراب ماندد خود
 شخص رفتار و توجه به را یزشیانگ ةمؤلف هک هدفمدد، ای قصد ب( حال، زمان بر زکمتمری آگاه و توجه الف(

 ردنک توجه هدگام شخص هک دهد یم نشان را یتیوضع ای فرد ردنک توجهنحوة  هک نگرش ج( .کدد یم اضافه
 هیوبل،و  وامپ میلر، )دانکان، بودن دهدده پاسخ و رشیپذ ،نکردن قضاوت ،یاوکدجک عالقه، ماندد ؛دارد

 در که هستددی آگاه ذهن به مربوطی ها مهارت نیتر عمده از 7مشارک. و 6توصیف ،5مشاهده (.2009

 شوند می استفاده دیالکتیکی رفتاردرمانی
ی ها مهارت مجموعه از بخشیمدزلة  به ،مؤثر فردی بینی ها مهارت به مربوطی ها مهارت نیتر عمده

ی ها مهارت (،1990 امونس، و )آلبرتی 8وجود ابراز مهارت آموزشرندة یبرگدر دیالکتیکی، رفتاردرمانی

 اهداف به رسیدن برای (1991 یوری، و )فیشر 10مؤثرة مذاکری ها مهارت و (1990 )بارکر، 9دادن گوش

 بروکز، و هارستاد آیوز، ارورکز، )مروین، اس. خود به احترام حفظ عین در فردی بین روابط حفظ و شخصی

                                                 
1. interpersonal effectiveness 

2. distress tolerance 

3. judgment 

4. non-reactive 

5. observation 

6. description 

7. participation 

8 .assertive skill 

9. listening skills 

10. effective negotiation skills 
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 ،خواهد یم فرد که چیزی درخواس. توانایی یعدی وجود، ازراب ،ها مهارت این نیتر مهم و نیتر یضرور (.2019
 وود ،یک مک) اس. روابط به رساندن آسیب بدون ها کشمکش و تضادة درباره مذاکر توانایی و گفتن نه توانایی

 ازی ا مجموعه ازاس.  عبارت هیجان تدظیم دیالکتیکی،ی رفتاردرمان چارچوب در نیهمچد (.2019 برنتلی، و
 از استفاده وی ا تکانه رفتارهای کدترل ،ها جانیه درک هیجان، شداسایی توانایی جمله از، انطباقیی ها مهارت

 ناپولیتانو، و تیرچ ،یه یل) اس. هیجانیی ها پاسخ تدظیمبرای  مربوطی ها .یموقع در انطباقی راهبردهای
 موانع بر غلبه ،ها جانیه شداسایی: ازاند  عبارت هیجانی تدظیم به مربوطی ها مهارت نیتر عمده (.2011

 مثب.،ی ها جانیه افزایش شداختی،ی ریپذ بیآس کاهش جسمانی،ی ریپذ بیآس کاهش سالم،ی ها جانیه
 مسئله حل و هیجانیی ها تکانه برخالف کردن عمل هیجانی، رویارویی قضاوت، بدون ها جانیه از آگاهی

 به شدن نزدیک بر دیالکتیکیی رفتاردرمان در هیجان تدظیمشدة  ارائهی ها مهارت ج(. 1993 )لیدهان،
 غلط باورهای (.2014 )لیدهان، دارد کیدأت شده  یفتحر باورهای اصالح و ها هیجانة برانگیزانددی ها محرک

 کار به هیجانة دربار نادرس. باورهای به اشاره برای دیالکتیکی رفتاردرمانی در که اس. اصطالحی 1هیجانی

 اس.، غالباش  شداختیة جدب بر آن رفتاریة جدب که دیالکتیکی رفتاردرمانی البته ب(. 1993 )لیدهان، رود یم

 ناپولیتانو، و تیرچ ،یه یل) کدد ینم قلمداد 2هیجانی بدتدظیمی درمان اصلی کانون را هیجانی غلط باورهای

2011.) 

 4بخشی خودآرامش ،3برگردانی توجه فدون ازاند  عبارت نیز پریشانی تحمل به مربوطی ها مهارت نیتر عمده

 سود تحلیل (،2004 لیهان، و فول. )هیز، لحظه در ذهن حضور (،1395 قهاری، از نقل به 2008 ،5)آندرسون

 اختالل فراگیر الگوی از 6یشداخت روان پریشانی الف(. 1993 )لیدهان، هیجانی پریشانی تحمل و تحمل زیان و

 افرادی از بسیاری کهی ا گونه به؛ الف( 1993 )لیدهان، شود یم ناشی هیجانی بدتدظیمی و هیجان تدظیم در
 خودشان به مدفی، شدیدی ها جانیهة تجرب هدگام که اند اموختهین هستدد، هیجان تدظیم مشکالت دچار که

 انگاشته نادیده مراقبشان سوی از کودکی، دوران در شان یمدفی ها جانیه ابرازاگر  ویژه )به ببخشدد آرامش
 برای اس. ممکن ،ندارندیی ها مهارت چدین که افرادی. در این میان، د(دباش شده تدبیه یا شده

را دنبال  هیجانی ناراحتی از گریز ناکارآمدی ها روش به یاباشدد  متکی دیگران به خودشان به بخشیدن آرامش
 که باورند این بر زیرا؛ باشدد نداشته خودآرامشی به تمایلی اس. ممکن افراد برخی دیگر، سوی از .کددد می

 ناپولیتانو، و تیرچ ،یه یل) دهدد خاطر  تسلی را ها آن باید دیگرانیا ایدکه  نیستدد پرورش و محب.ة شایست
 تحملی ها مهارت از بخشی عدوان به چگونه شود یم داده آموزش افراد به دیالکتیکی رفتاردرمانی در (.2011

 بین از هدفشان که شوند یم داده آموزش ادعا این با ها مهارت این ب ردازند.ی بخش خودآرامش به پریشانی،

                                                 
1. emotional false beliefs 

2. emotional dis regulation 

3. distraction 

4. self relaxation 

5. anderson 
6. psychological distress 
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 ب(. 1993 )لیدهان،کددد  پذیر می ناپذیر را تحمل تحمل درد بلکه ،نیس. درد کامل بردن
 کاهش در دیالکتیکی رفتاردرمانیی ها مهارت آموزش رسد یم نظر به، شد بیان تاکدونطور که  همان
دهد  نشان می مختلفی ها پژوهش نتایج دارد. نقش سازگارانه رفتارهای افزایش و ناکارآمد رفتاری الگوهای

 زندانیان افسردگی در نداشنتریتأث و اضطراب و نامعقول باورهای کاهش موجب دیالکتیکیی رفتاردرمان

 ،2هیجانی ییناگو عالئم کاهش (،1394 زاده، ولی و مامی )آسمدد، 1ضداجتماعی شخصی. اختالل دارای

 ،زاده فالح و عسکرآباد یبیحب ،کدش خوش )بایگان، 2 نوع دیاب. به مبتالیان در دیاب. عالئم و استرس
 در توجه قابل بهبودی افسردگی(، و ناامیدی اضطراب، )ماندد روان سالم.ی ها چالش کاهش (،1395

 کاهش نیهمچد و (2015 همکاران، وی ک مک) 5خیابانی جوانان اجتماعی ارتباطات و 4نفس عزت ،3یآور تاب

 (.2016 ،بو هالن و لدز ،کانته دلاس. ) بیمارستان در بستری کوتاهة تجرب دارای نوجوانان افسردگی و اضطراب
 رفتاردرمانیی ها مهارت آموزش دهد یم نشان (2017) همکاران و ویلکز اخیر پژوهش، این وجود با

 کارایی فردی بین روابط در وشده  استفاده افراد از زیادی تعداد با که اس.ی مؤثر درمانی روش دیالکتیکی
 دیالکتیکی، رفتاردرمانیی ها مهارت آموزش هرچدددهد،  می نشان پژوهش این نتایجاما  اس.، داشته زیادی

 داش.،ی فرد نیب مختلف پیامدهای و استرسیی ریپذ واکدش هیجانی، بدتدظیمی در توجهی قابلی ها شرف.یپ
 ریزوی و بیلی فیتزپاتریک، پژوهش نیهمچد .نشد مشاهده افسردگی و اضطراب دری دار امعد تغییرات

 نتایج .رسد یم نظر بهپذیر  تأمل دیالکتیکیی رفتاردرمانة دور طول در ها جانیه تغییر بررسی بر مبدی (2020)
در مقایسه با  خاصی ها جانیه از باالتری سطوحبا  اضطراب اختالل دارای افراددهد،  می نشان پژوهش این
مواجه  دیگرة جلس بهی ا جلسه از حضور و جلسات در حضور از ترس و ارزیابی اصلی مراحل در پایه، خط
 نشان خاص احساسات در بیشتری کاهش اس. ممکن اضطراب اختالل به مبتال افراد بدابراینشوند؛  می

 اما، کددد یم فراهم بهبود برای را بیشتری فضای بدابراین ؛شوند یم کدترل بیشتری نظم با ابتدا از زیرا ؛دهدد
 این بررسی اهمی. بیانگر فوق،ی ها افتهی درموجود  تداقض درواقع .دهد ینم رخ افسردگی درسازوکار  این

 اس.. پیشگیرانه اقدامات مدظور به نوجوانان در موضوع
 یا مرزی شخصی. اختالل به مبتال ساالن بزرگ برای ابتدا در دیالکتیکی رفتاردرمانی اگرچه درمجموع

 سایر با که افرادی برای تواند یم (2019 همکاران، و )مروینشد  طراحی شدید هیجانی بدتدظیمی
 بدتدظیمی با میمستق ها اختالل این؛ زیرا باشد مؤثر هستدد، رو روبه روان سالم. به مربوطی ها صیتشخ

 دیالکتیکی رفتاردرمانیة سازگاران کاربردهای وجود با (.2013 لیدهان، و بهوس )ناکسو، اس. مرتبط هیجانی
 برای تکدیک این از استفاده نیز و (2007 لیدهان، و التوس )میلر، هیجانی بدتدظیمی دارای نوجوانان برای

 نوجوانان در آن کاربرد برای محدودی شواهد (،2019 ویکلز، و )لیدهان نوجوانان در پیشگیرانه اهداف
                                                 
1. antisocial personality disorder 

2. alexithymia 

3. resilience 

4. self-esteem 

5. street-involved youth 
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 و اضطراب که بزرگساالنی، دهد یم نشان اولیه شواهد برخی (.2019 همکاران، و )مروین دارد وجود مضطرب
ی ها یبررس بهشوند، اما  مواجه می اضطراب کاهشبا  احتماالً دیالکتیکی رفتاردرمانی طول در دارند، افسردگی
؛ (2019 همکاران، و )مروین اس. موردنیاز افراد اضطراب بر دیالکتیکی رفتاردرمانی ریتأث برای بیشتری
 رفتاردرمانیی ها مهارت آموزش» که اس. سؤال این به گویی پاسخ دنبال به حاضر پژوهش درنتیجه

 .«دارد اول متوسطه پسر آموزان دانش افسردگی و اضطراب بر ثیریأت چه دیالکتیکی

 روش

 پژوهش اجرای روش و نمونه آماری،ة جامع
 افسردگی و اضطراب بر دیالکتیکیی رفتاردرمانی ها مهارت ریتأث بررسی حاضر پژوهش هدف که آنجا از

 ،ها یآزمودن 1تصادفی گمارش به توجه اب اس.. )تجربی( آزمایشی طرح یک حاضر پژوهش بود، آموزان دانش

 براساس پژوهش روش شد. استفاده کدترل گروه با آزمون پس -آزمون پیش طرح با آزمایشی روش زا
 نیا در ها یآزمودن ورود یها مالک بود. کاربردی نوع از هدفمبدای  بر و آزمایشی نوع از ها داده گردآوری

 آموز دانش. 2 افسردگی، و اضطراب سدجش از پس میانگین از باالترة نمر کسب. 1 از:اند  عبارت قیتحق
ة دور در شرک. به آموز دانش تمایل. 4 ،آموز دانش اولیای و مدرسه مسئوالن رضای.. 3 اول،ة متوسط مقطع

 در گروهی یا فردیی شداس روانة مشاور جلسات در شرک.. 1 از:اند  عبارت نیز خروج یها مالک آموزشی.
 آموزشی.ة دور در جلسه سه از بیش غیب.. 2، طرح این یاجرا با زمان هم افسردگی و اضطرابة زمید

 فارس استان در کوار شهرستان اولة متوسط مقطع پسر آموزان دانش تمامی حاضر پژوهش یمارآ ةجامع
 همچدین و (1398 دالور،) آزمایشی تحقیقات در الزمة نمون حجم انتخاب در رایج ادبیات براساس بودند.

 تحلیل با مداخله روش یک داشتن با و گروه دو برای ،05/0 خطای سطح با G-Poweer براساس
MANCOVA، روش از استفاده با شدند. انتخاب زیر صورت به که بود الزم نفر 30 حدود نمونه حجم 

 شهرستان اولة متوسط پسرانه مدارسهمة  از نخس.ة مرحل در ،2یا مرحلهچددی ا خوشه تصادفیی ریگ نمونه

 صورت به کالس( چهار )درمجموع کالس دو نیز مدرسه هر از س س و تصادفی صورت به مدرسه دو، کوار
 بررسی افسردگی و اضطراب میزان سدجش برای ها کالس آن آموزان دانشهمة  وند شد انتخاب تصادفی
 باالتر میانگین از ها آن افسردگی و اضطرابة نمر کهی آموزان دانش از نفر 30 تصادفی، صورت به س سشدند. 

 کدترل و دیالکتیکی رفتاردرمانیی ها مهارت آموزش گروه دو از یکی در قرعه برحسب و شدند انتخاب بود،
 بود. 84/13 میانگین با و سال 13-15 ها یآزمودن سدیة دامد گرفتدد. قرار

                                                 
1. random assignment 

2. multi-stage cluster sampling 
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 پژوهش اجرایة شیو
ة چهارگانی ها مهارت آموزشیی ها بسته بررسی و مطالعه به ابتدا در آزمایشی طرح این انجام برای

 و هیجان تدظیم پریشانی، تحمل ،یآگاه ذهن مهارت چهار براساس نوجوانان برای دیالکتیکی رفتاردرمانی
 موارد و پژوهشیة لئمس، براساس ادامه در شد. انتخاب مدنظر آموزشیة بست و پرداخته ارتباطیی ها مهارت
 مجوزهای پژوهش اجرای ازپیش  البته شد. انجامی ریگ نمونه و انتخاب آماریة جامع مقدمه، در شده مطرح
 در گروه دو هر شد. پرداخته کدترل گروه با آزمون پس -آزمون پیش آزمایشی طرح اجرای به ودریاف.  الزم
 و رهدمودها ابتداها  آن ،کدددگان شرک. انتخاب از پس دادند. پاسخ آزمون پس و آزمون شیپ به یکسان زمان

 اصلی فرایدد وارد آزمون شیپ اجرای از پس و کردند دریاف. آموزشی جلسات در شرک. برای الزم توضیحات
 این و بود دیالکتیکی رفتاردرمانیة چهارگانی ها مهارت آموزشیة بست اجرای شامل که شدند پژوهش
دریاف.  قبیل از اخالقی مالحظات نیهمچد انجامید. طول به هفته ده طی ساعته یکة جلس 10 در ها آموزش
 اطالعات داشتن نگه محرمانه ،آموزان دانش والدین و مدرسه اولیای ،آموزان دانش از آگاهانه رضای.
 گروه این روی آموزشیة دور اتمام از بعد برنامه اجرای و انتظار لیس. در کدترل گروه قراردادن، شده کسب

 گرف.. قرارمدنظر 
 طول ماه 6-12 معمول طور به بزرگساالن برای دیالکتیکی رفتاردرمانیی ها مهارت آموزش اگرچه

 ؛2002 میلر، و )راتوس شود ارائه تر کوتاه یای ا هفته 16ة دور یک در نوجوانان برای اس. بهتر ،کشد یم
 برای بدابراین؛ (2019 همکاران، و مروین ؛2016 همکاران، و کانته دل ؛2015 همکاران، وی ک مک

 )ناکسو، دیالکتیکی رفتاردرمانی گروهیی آموز مهارت از دیالکتیکیی رفتاردرمان بر مبتدیی آموز مهارت
 آموزشیة جلس 10 شامل شد که استفاده ب( 1993 لیدهان، اصلیة نسخ از اقتباس با 2013 لیدهان، و بهوس

 اس..آمده  1 جدول در آموزشی جلساتة خالص اس.. جلسه یک شامل هفته هرو  ساعته یک

 یکیالکتید یرفتاردرمان یها مهارت آموزش ةمداخل جلسات یمحتوا ةخالص .1 جدول

 حیتوض کیتکن مهارت جلسه

 اول

 یآگاه ذهن

 مشارک. و فیتوص مشاهده، فدونآموزش  و یآگاه ذهن لزوم و .یاهم دوره، یمعرف و ییآشدا یاساس یراهبردها

 شرفتهیپ یراهبردها دوم
 غلبه روزمره، یزندگ در ومؤثر  یا وهیش به یآگاه ذهن ،یاساس رشیپذ خردمدد، ذهن .یتقو فدون آموزش

 موانع بر

 سوم
 تحمل

 یشانیپر

 میمال لبخدد و یآگاه نیتمر تدفس، مشاهدة ،یاساس رشیپذ فدون آموزش یرشیپذ یراهبردها

 مثب. یرسازیتصو و یبخش خودآرامش ،یبرگردان توجه فدون آموزش رییتغ یراهبردها چهارم

 یا مقابله یراهبردها یریادگی و انیز و سود لیتحل لحظه، در حضور ،یدگیآرم فدون آموزش رییتغ یراهبردها پدجم

 ششم

 میتدظ
 یجانیه

 جانیه لیتحل و جانیه یکارکردها جان،یه یها جدبه ها، جانیه یبدد طبقه جان،یه ابعاد آموزش جاناتیه فهم

 مثب. جاناتیه شیافزا ،یشداخت و یجسمان یریپذ بیآس کاهش لحظه، در جانیه ییشداسا آموزش یاساس یراهبردها هفتم

 شرفتهیپ یراهبردها هشتم
 و جانیه یها تکانه برخالف کردن عمل ،یجانیه ییارویرو قضاوت، بدون جانیه از یآگاه فدون آموزش

 مسئله حل

 مهارت نهم
 یفرد نیب

 مؤثر

 یاساس یراهبردها
 و زا بیآس روابط ازها،ین ییشداسا در یناتوان ،یجانیه ناسالم یها عادت ،یرفتار یها سبک آموزش

 اشتباه یباورها

 شرفتهیپ یراهبردها دهم
 اختالف، حل و مذاکره گفتن، نه دادن، گوش .،یقاطع کردن، درخواس. واقعه، از یآگاه فدون آموزش

 آزمون پس یاجرا و یبدد جمع
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 سنجش ابزار
1هاسپیتال افسردگی و اضطراب مقیاس

 (HADS) 
 مقیاس یک ،کردند طراحی 1983 سال در اسدای. و زیگموند که هاس یتال افسردگی و اضطراب مقیاس

 گویه 14 بر مشتمل وی پزشک روان ریغی ها بخش در افسردگی و اضطراب سدجشبرای  کوتاه خودگزارشی
 و 12 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2ی ها هیگو) افسردگی و (13 و 11 ،9 ،7 ،5 ،3 ،1ی ها هیگو) اضطراب بعد دو که اس.

 طیف یک درو  شوند یمی گذار نمره معکوس صورت به 14 و 21 ،9 ،7 ،4 ،2ی ها هیگو .سدجد یم را (14
 دو رفعبرای  (1983) اسدای. و زیگموند .اند گرفته قرار اوقات( )اکثر 3 تا )هرگز( 0 ازی ا درجهچهار لیکرت
 ریتأث تح. نمرات قرارگرفتن یعدی لقی،خ اختالالت سدجش به مربوطی ها اسیمق بامربوط  اصلی مشکل

 .کردند اعتباریابی و طراحی را ابزار این خُلقی،ی ها اختالل انواع بین کافی تمایزنداشتن  و جسمیی ها یماریب
 را سرگیجه و سردرد ماندد روانی اختالل و جسمی اختالل بین مشترک موارد تمامی ابتدا در مدظور این برای

 شود. پرداخته اختالل دو این تفکیک به افسردگی و اضطراب دقیق تعریف با شد سعی س س وکردند  کدترل

 این احتماالً زیراشد؛  طراحی 2آندونیک وضعی. براساس زیادی حد تا افسردگیة دهدد لیتشک گویه هف.

 و (1974 )کالین، دهد یم پاسخ خوبی  به ضدافسردگی داروهای به که اس. افسردگی از نوع آن روانی ویژگی
یة گو هف. (.1983 اسدای.، و )زیگموند آورد یم فراهم افسردگی سدجش برای را اطالعات بهترین
 و کوپر )ویدگ، اضطراب بررسی به یافته اختصاص بخشة مطالع براساس نیز اضطرابة دهدد تشکیل

 ظاهریی ها جلوه و (1982 سی ول، و حسین کلیدن، بوگ، )اسدای.، پیشین تحقیقات (،1974 سارتاریوس،
برای سدجش میزان اضطراب و افسردگی  حاضر پژوهش در (.1983 اسدای.، و )زیگموندشد  تدظیم اضطراب

 آن از، فراشداختی توانایی داشتنبا وجود  نوجوانان؛ زیرا از مقیاس اضطراب و افسردگی هاس یتال استفاده شد

ة ارائ در را آنان اس. ممکن لهئمس این و (2010 گولد، و دنتون هیدشاو، )آکوس،کددد  نمی استفاده خوبی به

 خطا دچار نوجوانان در اختالل دو این تشخیص در نیز پژوهشگر وکدد  مشکل دچار خود وضعی. گزارش
 جسمی نشانگان اس. ممکن جسمی،ی ها اندام سریع رشد دلیل به نوجوانی دوران در ایدکهدیگر  دلیل. شود

 بررسی برای (1983) اسدای. و زیگموند پژوهش درکدد.  ایجاد تداخل اختالل دو این تشخیص و سدجش در

ة نمر با مقیاس خرده هر بستگی هم و مقیاس خردهة نمر با گویه هر بین همبستگی از مقیاس درونی 3همسانی

 به 01/0ی دار امعد سطح با و 76/0 تا 44/0 بین مواردة هم در مذکوری ها یهمبستگ که شد استفاده کل
 س س .شد اجرا افسرده و مضطرب فرد 50 روی ابزار این ابتدا در نیز ابزار پایایی بررسی برای آمد. دس.

 بررسی بین نمراتة مقایس درنهای. .شکل گرف. دیگر نفر 50 برای اولیه، نفر 50 شرایط با مشابه شرایطی
 متمادیی ها سال ابزار این (.1983 اسدای.، و )زیگمونددارد  مطلوبی پایایی ابزار که داد نشان دوم و اول

                                                 
1. Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 

2. anhedonic state 

3. consistency 
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 شود.  می استفاده ایران جمله از مختلف جوامع در که اس.
 افزار نرم از استفاده با ییدیأت عامل تحلیل روش از مقیاس روایی بررسی برای حاضر پژوهش در

AMOS-24 افسردگی و اضطراب ییدیأت عاملی تحلیل مدل مطلوب برازش از حاکی نتایج که شد استفاده 
 40/0 باالیی دیگر ها هیگو عاملی بار شد، حذف پایین عاملی بار دلیل به که 14یة گو جز به همچدین. بود
 و اضطراب عدب دو برای ضریب این مقدار که شد محاسبه کرونباخ آلفای روشه ب نیز مقیاس پایایی بود.

 آمد. دس. به 56/0 و 73/0 ترتیب به افسردگی،

 ها داده تحلیل و تجزیه روش
 بررسیو برای  (MANCOVA) چددمتغیره کواریانس تحلیل روش از پژوهش،یة فرض تحلیل مدظور به

 شد. استفاده SPSS-24افزار  نرم با 1توکی آزمون از یریگیپ ةمرحل

 ها افتهی
 .شود یم مشاهده 2 جدول در نتایج کهاس.  شده ارائه پژوهش متغیرهای توصیفی اطالعات ابتدا در

 یافسردگ و اضطراب آزمونپس و آزمونشیپ یفیتوص اطالعات .2 جدول

   
  شیپ

 آزمون
   

 پس

 آزمون 

  

 نیانگیم گروه ریمتغ
 انحراف

 اریمع
 -کولموگروف

 رنفیاسم
P نیانگیم 

 انحراف
 اریمع

کولموگروف
 رنفیاسم -

P 

 اضطراب
 آموزش
 ها مهارت

81/13 40/4 
64/0 80/0 

31/10 57/2 
74/0 64/0 

 60/3 94/14 20/3 14 کدترل 

 یافسردگ
 آموزش
 ها مهارت

25/12 18/4 
74/0 64/0 

06/10 84/1 
94/0 32/0 

 15/3 75/11 48/2 94/11 کدترل 

 و کدترلی ها گروه آزمون شیپ در باال، متغیرهایهمة  در ،دهد یم نشان 2 جدول نتایج که گونه همان
 .هستیم گروه دو آزمون پس میانگین در زیادی تفاوت شاهد اما ،ندبود نزدیک دیگریک به نمرات آزمایش

 در آزمون پس و آزمون پیش در متغیرهاهمة  دهد یم نشان جدول 2اسمیرنف -کولموگروف نتایج نیهمچد

 متغیرهاس.. توزیع بودن نرمال از حاکی که دارند قرار دار ارمعدیغ سطح
 چه دیالکتیکی رفتاردرمانیی ها مهارت آموزش» ایدکه بر مبدی پژوهش سؤال بهی ده پاسخ مدظور به

                                                 
1. tukey test 

2. kolmogorov–smirnov test 
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 استفاده (MANCOVA) چددمتغیره واریانسک لیتحل از «دارد آموزان دانش افسردگی و اضطراب بر ثیریأت

 داد نشان نتایج کهشد  بررسی 1باکس ام آزمون کمک هب ترکیبی متغیر انسیوار همگدیة مفروض ابتدا در .شد

 در ترکیبی متغیر انسیوار همگدی از حاکی که (=p/06 و Boxs M=77/1) اس. دار ارمعدیغ آزمون این
 کروی. آزمون کمک هب افسردگی و اضطراب بین همبستگیة مفروض نیهمچد اس.. پژوهشی ها گروه

 که (= p/58 و تقریبی خی مجذور =08/1) اس. دار ارمعدیغ آزمون این داد نشان نتایج و شد بررسی 2بارتل.

 که نیز رگرسیون خط شیبة مفروض همچدین اس.. وابسته متغیرهای بین کافی همبستگینبود دهددة  نشان
 (p=79/0 و F=07/0) افسردگی و (p=89/0 و F=02/0) اضطراب متغیر دو هر برای شد، بررسی F آزمون با

 خط شیبة مفروض؛ بدابراین دارد قرار مطلوبی وضعی. در خط شیب که بود آن از حاکیو  غیرمعدادار

 3ویلکز المبدای آزموندهد،  می نشان چددمتغیره واریانس تحلیل از حاصل نتایج اس.. برقرار نیز رگرسیون

 متغیر واریانس از درصد 41دهد،  می نشان نیز اتا مجذور و (= p/0001 و F (2 و 29) =13/10) اس. دار امعد
 .شود یم تبیین آموزشیة مداخل روشکمک  به ترکیبی
 آزمون نتایج وابسته، متغیرهای از هریکة جداگان ارزیابیبرای  چددمتغیره، آزمون بودندار امعد به توجه با

 همگدی از حاکیو  دار ارمعدیغ (=p/06 و F=78/3) افسردگی و (=p/09 و F=09/3) اضطرابرة دربا 4لوین

اس..آمده  3در جدول  واریانس تحلیل از حاصل نتایج ادامه، در اس.. پژوهشی ها گروه در متغیرها واریانس

آموزان دانش یافسردگ و اضطراب بر یکیالکتید یرفتاردرمان یها مهارت آموزش ری. تأث3 جدول

 منبع

انسیوار

 ریمتغ

وابسته

 مجموع

مجذورات
df

 نیانگیم

مجذورات
Fpاتا مجذور

آزمون شیپ
76/52176/5298/8006/024/0اضطراب

7/12917/12908/22001/044/0یافسردگ

گروه
22/194122/19406/33001/054/0اضطراب

93/23193/2339/307/011/0یافسردگ

خطا
48/1642887/5اضطراب

17/1972804/7یافسردگ

کل
556632اضطراب

402932یافسردگ

1. box m

2. bartlett's test of sphericity

3. wilkes lambda test

4. levene’s test

https://easystats.github.io/parameters/reference/check_sphericity_bartlett.html
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 بری دار امعد ریتأث دیالکتیکی رفتاردرمانیی ها مهارت آموزش شود، می مشاهده 3 جدول در که گونه همان
 واریانس از درصد 37دهد،  می نشان اتا مجذور همچدین ندارد. افسردگی بری دار امعد ریتأث اما، دارد اضطراب
 میانگینة مقایس .شود یم تبیین آموزشیة مداخلکمک  به افسردگی واریانس از درصد 11 و اضطراب

 از کمتر (31/10) آزمایش گروه میانگیندهد،  می نشان کدترل و آزمایشی ها گروه در اضطرابة یافت تعدیل
 اس.. دار امعد 001/0 سطح در تفاوت این که اس. (94/14) کدترل گروه

 یریگ جهینت و بحث
 رفتاردرمانیی ها مهارت آموزش که بود پرسش این به پاسخ دنبال به حاضر پژوهش ،شد مطرحطور که  همان

دهد،  می نشان حاضر پژوهش نتایج. دارد پسر آموزان دانش افسردگی و اضطراب بر ثیریأت چه دیالکتیکی
ی ها پژوهش نتایج با یافته این .شود می اضطراب دری دار امعد کاهشسبب  مذکوری ها مهارت آموزش

 مامی آسمدد، و (2020) ریزوی و بیلی فیتزپاتریک، (،2016) همکاران و کانته دل (،2015) همکاران وی ک مک
 پژوهش نتایج با ویی دارد همسو اضطراب کاهش بر دیالکتیکی رفتاردرمانی ریتأث بر مبدی (1394) زاده ولی و

 .س.ناهمسو اضطراب کاهش بر دیالکتیکی رفتاردرمانی نداشتن ریتأث بر مبدی (2017) همکاران و ویلکز
 ماندد اضطرابی ها لفهؤم بر تمرکز با دیالکتیکی رفتاردرمانی کهکرد  اذعان توان یم یافته این تبیین در

 (2011 ناپولیتانو، و تیرچ ،یه یل) فردی بینة مؤلف و حرکتی رفتار احساس، قصدمددی، حس، ارزیابی،
 شخصشود  ی سبب میآگاه ذهنی ها مهارت آموزش که صورت بدین؛ دهد یم کاهش را اضطراب

 برای نقصان یکمدزلة  به ،شیها یتوانمدد و خود کردن قضاوت بدون را مقرر موعد در خود کار نشدن انجام
 آموزش دیگرسوی  از .کدد پذیرش ارزیابی بدون و تجربه یک عدوان به را آن و نگیرد نظر در خود

 و گرم روابط به وکدد  حفظ را دیگران با خود مطلوب ارتباط شخصشود  سبب می فردی بینی ها مهارت
 موجب پریشانی تحمل و هیجان تدظیمی ها مهارت نیهمچد دهد. ادامهی بخش .یرضا نحو به خود عاطفی

 آموزش صورت این درشود؛  مدیری. وی احساسات و یابد کاهش شخص جسمانیی ها تدش شود یم
 فرد در تدش و اضطراب کاهش موجب اضطراب،ی ها لفهؤم بر تمرکز با دیالکتیکی رفتاردرمانیی ها مهارت

 تحوالت با همراه جدید تحصیلی محیط در حضور دلیل به نوجوان اضطراب از زیادی بخش درواقع .شود یم
 همکاران، و وانگ ؛2012 روی، و راتل )دوشین،کدد  می تجربه نوجوانی دلیل به که اس. روانی و جسمانی

 جدید محیط با وی بیشتر هرچه سازگاری به دیالکتیکی رفتاردرمانیی ها مهارت آموزش میان این در (.2020
 کمک نوجوان بهی آگاه ذهن آموزش مثالرای ب که صورت این بهکدد؛  می کمک جدید درونی تحوالت و

 (،1396 ،دکین بن ؛2009 همکاران، و دانکان ؛2006 همکاران، و بائر)ی گر واکدش و قضاوت بدون تاکدد  می
 با طبیعیی ها جانیه تحوالت، این که بگیرد نظر در را نکته این وبگذارد  احترام بیرونی و درونی تحوالت به

 دیگرسوی  از .شود می آنان در بیشتر تدش موجب آنانکردن  تجربه از اجتداب که دارند همراه به خود
 بدون اس.، شده آشدا آنان با تازگی به که را افرادی سایر و آموزان دانش تاکدد  می کمک فرد بهی آگاه ذهن
 از حاصل عاطفی خأل وکدد  برقرار آنان با بهتری ارتباط نامشروط پذیرش با البته و قضاوت کردن، یبدد طبقه
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 با تاکدد  می کمک فرد بهی آگاه ذهن درواقع .کدد پر را دبستان دوران تحصیلی دوستان و محیط از جدایی
 برقرار خود جدید دوستان با بهتری ارتباط بتواند (2019 همکاران، و هارو )ناوارو حال زمان به تمرکز و توجه
 (1990 امونس، و )آلبرتی وجود ابرازماندد  مواردی قالب در ارتباطیی ها مهارت آموزش دیگر سوی از .کدد

 لهئمس اینکدد.  نمایانی خوب به جدید تحصیلی محیط در را خودی ها یتوانمدد تاکدد  می توانمدد را نوجوان
به این ترتیب  وکدد  بیشتر را آنان ارتباط و شود شداساییدیگران  و او بین مشترکیی ها دهیزمشود  سبب می

 .کدد کمک ویی ها تدش و تعارضات کاهش درنتیجه و جدید محیط با وی بیشتر تعلق احساس به
 در کمتری اضطراب فرد تاکدد  می کمک مذکور موارد به نیز پریشانی تحمل و هیجان تدظیمی ها مهارت
 اس. آتی خطراتی دیب شیپ حس اضطرابشد،  ذکر چدانچه نیهمچد .داشته باشد جدید تحصیلی محیط

 (.2013 امریکا،ی پزشک روان )انجمن
 و )اس ایگلر اس.ی آگاه ذهن بر مبتدی که دیالکتیکی رفتاردرمانیی ها مهارت آموزش میان این در

 ارادی حفظ با وکدد  برقرار حال زمان با بهتری ارتباط پذیرش،با  تاکدد  می کمک فرد به (2010 گواورمون.،
 و قضاوتی شکل به آیدده،ی دیب شیپ به کمتر وکدد  متمرکز حال زمان بر را خود آگاهی و توجه ،ة کدونیتجرب

 آموزش ریتأث درنتیجهکدد؛  می فراهمرا  نوجوان در اضطراب کاهشة زمید موارد اینة همکه  ب ردازد واکدشی
 و ویلکز پژوهش نتایج با ناهمسوییبارة در .رسد یم نظر به قبولم و مدطقی اضطراب کاهش در ها مهارت این

ی ها مهارتی آموزش جلسات درگان کددد شرک. آنان پژوهش در که اس. تأمل قابل نیز (2017) همکاران
 تحصیالت دارای و متأهل زن، نیز آنانبیشتر  که داشتدد سال 54-75 سدی میانگین دیالکتیکی رفتاردرمانی
 پسر و سال 13-15 کدددگان شرک. سدیة دامد حاضر پژوهش در که صورتی در بودند. تکمیلی و دانشگاهی

 از یکی حداقل که بودند کسانی (2017) همکاران و ویلکز پژوهش درگان کددد شرک. نیهمچد بودند.
 استرس اختالل و مرزی شخصی. اختالل افسردگی، اضطراب، قبیل از مشکالتی دارای شان خانواده اعضای

 نداشته را اضطراب و افسردگی عالئم از یک هیچ نیز ابتدا از خودشان اس. ممکن و بودند سانحه از پس
ة دور این در شرک. به افرادی مدد عالقه (2017) همکاران و ویلکز پژوهش به ورود معیار چراکه؛ باشدد

 این دلیل همین به؛ بود شان خانواده اعضایمیان  در مذکور مشکل چهار دارای افراد از یکی داشتن و آموزشی
 .رسد یم نظر به مدطقی ناهمسویی

 کاهشی بر دار امعد ریتأث مذکوری ها مهارت آموزشدهد  می نشان حاضر پژوهش نتایجه، ادام در
 ریزوی و بیلی فیتزپاتریک، (،2017) همکاران و ویلکزی ها پژوهش نتایج با یافته این نداش.. افسردگی

 افسردگی کاهش بر دیالکتیکی رفتاردرمانی داشتدنن ریتأث بر مبدی (1394) زاده ولی و مامی آسمدد، (،2020)
 ریتأث بر مبدی (2016) همکاران و کانته دل و (2015) همکاران وی ک مکی ها پژوهش نتایج با و همسو

 اختالالت کهکرد  اذعان توان یم یافته این تبیین در .س.ناهمسو افسردگی کاهش بر دیالکتیکی رفتاردرمانی
 رفتاردرمانی در ها جانیه تدظیم بدابراین؛ کدد تسهیل را خاص احساسات کاهش اس. ممکن اضطرابی

، در مقایسه با دارند کددده فعال و برانگیختهی ها جانیه که اضطرابی( افراداندد )م افرادی برای دیالکتیکی
 (.2020 ریزوی، و بیلی )فیتزپاتریک، اس.مؤثرتر  دارند، افسردگی(اندد )م کددده مدفعلی ها جانیه که افرادی
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 در اس. ممکن هرچدد افسرده(، افراد )ماندد شوند یم متوسل تجربتی یا هیجانی اجتداب به که افرادی درواقع
 خاصی ها .یموقع از برخی در، باشدد داشته قراری شداخت روان مشکالت به ابتال نظر از بیشتری خطر معرض

 تیرچ ،یه یل) ب ردازند هیجان با مقابله به تر یانطباق نحوی به اس. ممکن ،پردازند یم هیجان سرکوب به که
 دشوار و کددده ناراح.ی ها .یموقع به ها انسان که مدطقی و طبیعی روش یک چراکه؛ (2011 ناپولیتانو، و

 که تعامالتی برای راهبرد این س..ها آن از گریز یا ها .یموقع این از اجتداب برای تالش ،دهدد یم پاسخ
 (.2011 ناپولیتانو، و تیرچ ،یه یل) اس. اثربخش و مداسب ،شوند یم شامل را ما محیط

 اند گرفته خو حال و حس این با نوعی به افسرده بیمارانکرد،  اذعان توان یم یافته این تبیین در نیهمچد
 برایشان تجربه این آشدابودندلیل  به ،ها رنج این بودن دردناک وجود با و آشداس.ای  تجربه شانیبرا و

 ریتأث تح. آن از زیادی بخش که آنانة مدفعالن باورهای در عمیقیی ها درمان دارند نیاز و اس.پذیر  تحمل
 داده آموزش ادعا این با دیالکتیکی رفتاردرمانیی ها مهارتاما  گیرد،ب صورت، اس. شده آموخته درماندگی

 )لیدهان، اس.ناپذیر  تحمل دردپذیرکردن  تحمل بلکه ،نیس. درد کامل بردن بین از هدفشان که شوند یم
 ناخواسته احساسات دیگر یای ریپذ کیتحر اضطراب،در بیشتر موارد همراه با  افسردگیهمچدین  ب(. 1993

 )ناواروکدد  می تبدیل بزرگ چالشی به را درمان دلیل همین به و (2014 سگال، و ویلیامز )تیزدل، کدد یم بروز
 سایر و اضطراب اس. نیاز ابتدا در افسردگی درمان برای رسد یم نظر به درواقع (.2019 همکاران، و هارو

 یافته این نیهمچد شود. پرداخته افسردگی درمان به س سشوند و  درمان و بررسی ساز مشکل احساسات
 با ارتباط برقراری یعدی ها جانیه کارکرد سه بر مبدی (2011) ناپولیتانو و تیرچ ،یه یلی بدد دسته براساس
 با ارتباط برقراری و کردن اقدام برای افرادکردن  مهیا افراد/ به دنیبخش زهیانگ ،ها آن بر ریتأث دیگران/

 اس..پذیر  تبیین خوداعتباریابی خویشتن/
 را افسردگی هدوز دیالکتیکی رفتاردرمانیی ها مهارت آموزشبا وجود  شخص ایدکه دلیل اول حال. در

 تح. را آنان و برانگیزد را دیگران همدردی و نگرانی تواند یم غم حس بروزاین اس. که  اس.، نکرده رها
 با و دهد انجام اقدامی تاکدد  می آماده را شخص افسردگی دوم حال. در کددد. دلسوزی تا دهد قرار ریتأث

، اس. داشته نقش او افسردگیایجاد  در که شخصی یا رویدادیبارة دری ریگ میتصم برای را او وی،کردن  آگاه
در این صورت  باشد. عاطفی شکس. قالب در شخصینبود  افسردگی دلیل اس. ممکن مثال؛ برای دهد یاری

، اس.کرده  طی که فرایددی و خودش شخص، آندربارة  بیشتری آگاهیتا  کدد یم کمک فرد به افسردگی
 به اعتباربخشیدنسبب  لهئمس این که دارد خود افسردگی برای دلیلی شخص سوم حال. در .کدد کسب

 .ام شده افسردهنبود او  بااکدون  که اس. بوده ارزشمدد من برای وی دیگو یم مثال؛ برای شود یم وضعیتش
باید توجه داش. که  (2015) همکاران وی ک مکی ها پژوهش با پژوهش این نتایج ناهمسوییبارة در

 شرک. ابتدای از که بودندسال  16-20 خیابانی جوانان (2015) همکاران وی ک مک پژوهش کدددگان شرک.
 رفتاردرمانیی ها مهارت آموزشیة دور در آنان حضور که کردند می  تجربه را شدیدی خلقی تنانوساه مطالع در

 این آموزشیة دور شروع با درواقع اس.. کاسته آنان هیجانی مشکالت و ها نوسان این شدت از دیالکتیکی
 تضمیدی هیچ، اما گزیدند سکون. بهتری محیط در ومواجه شدند  بیشتری توجه و حمای.با  خیابانی نوجوانان
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 خانوادگی و تحصیلی شرایط و کردند یم زندگی خود خانواده همراه به ابتدا همان از اگر که ندارد وجود
 کدددگان شرک. هکچدان .داد یم کاهش را آنان افسردگی میزان مذکوری ها مهارت آموزش داشتدد، نیز مداسبی
ة تجرب دیالکتیکی رفتاردرمانیی ها مهارت آموزش از پس که نیز (2016) بو هالن و لدز ،کانته دل پژوهش
 افسردگیبا وجود  و داشتدد بیمارستان در شدن بستریة سابق که بودند نوجوانانی، داشتدد افسردگی کاهش

 این جهیدرنت؛ داشتدد نیز عملی -فکری وسواس و توجه نقص دوقطبی، اختاللماندد  مشکالتی سایر
 دارد. همراه به بسیاری تلویحات و رسد یم نظر به مدطقییی ناهمسو

 دیالکتیکی رفتاردرمانیی ها مهارت آموزش نقش دییتأ برای را مطلوبی شواهد حاضر پژوهشی ها افتهی
ی ها یژگیدربارة و را ارزشمددی اطالعات وکرد  فراهم آموزان دانش افسردگی بر محدود طور به و اضطراب بر

 اس. ممکن اما، اس. کرده فراهم افسردگی و اضطراب علل مطالعاتی باف. در ها مهارت این کارکردی
 بدابراین؛ باشد همراه خطا مقداری با افسردگی و اضطراب سدجش برای خودگزارشی ابزار از استفاده دلیل به

ی تر قیدق های روش و ابزارها از افسردگی و اضطراب سدجشبارة در آتیی ها پژوهش در شود یم پیشدهاد
 افسرده( افراد )ماندد کددد یم سرکوب را ها جانیه متداول طور به که افرادی ایدکه دلیل به درواقع شود. استفاده

 تغییرات از دسته آن توصیفة زمید در مشکالتی با اس. ممکن ،دهدد یم گزارش را هیجانیی حس یب اغلب و
 پیشدهاد، (2011 ناپولیتانو، و تیرچ ،یه یل) هستدد همراه شان یجانیهة تجرب با که باشدد رو روبه جسمانی

 سدجش طریق از افسردگی و اضطراب بر دیالکتیکی رفتاردرمانی ریتأث به آتیی ها پژوهش در شود یم
 شود. پرداخته دیگری ها روش

 کدد. رو روبه مشکل با را آن نتایجی ریپذ میتعم اس. ممکن حاضر پژوهشی ها .یمحدود از دیگر برخی
 اول متوسطهة دور پسر آموزان دانشمیان  ازتدها  پژوهش کدددگان شرک. گروه ایدکه به توجه با نخس.
 پیشدهاد بدابراین؛ اس. بیشتر بررسی نیازمدد تحصیلیی ها دوره سایر به نتایج تعمیم بودند، شده انتخاب

 پرداخته نیز دختر آموزان دانش افسردگی و اضطراب بر ها آموزش این بررسی به آیددهی ها پژوهش در شود یم
نشان  پژوهش این نتایج کاربردی لحاظ به گیرد.صورت ب جدسی. تعدیلی نقش بررسی نیهمچد و شود
 دیالکتیکی رفتاردرمانیی ها مهارت ارتقای و آموزش به تربی. و تعلیممتصدیان  اس. الزم کهدهد  می
 .کددد توجه مدارس درسیة برنام از بخشی عدوان به

 افسردگی بر دیالکتیکی رفتاردرمانی ریتأثة دهدد نشان پژوهشی شواهد از برخی ایدکهبا وجود  نیهمچد
 ریتأث پسر آموزان دانش افسردگی بر مذکوری ها مهارت آموزشدهد  می نشان حاضر پژوهش نتایج اس.،

 بری ا مشاوره و درمانیی ها روش و ها مهارت سایر بررسی اهمی.ة دهدد نشان لهئمس این که نداش. چددانی
 اس.. پسر نوجوانان افسردگی

 منابع
 ،یرمدطقر یغ یدر درمران باورهرا   یکیالکتیر د یرفتاردرمران  ی(. اثربخشر 1394ر. ) زاده، یش.، و ولر  ،یپ.، مام آسمدد،

 ،(1)23. النیگر  یپزشرک  علروم  دانشگاه ةمجل. یضداجتماع .یاختالل شخص یجوانان دارا یاضطراب و افسردگ



 ... یها آموزش مهارت یاثربخش                                                                                                                 302

44-35. 
 یکیالکتیر د یمداخله رفتاردرمان ی(. اثربخش1395ه. ) ،زاده م.، و فالح ،یعسکرآباد یبیا.، حب ،کدش ک.، خوش گان،یبا

 ةفصرلدام نوع دو.  اب.یبه د انیدر مبتال اب.یاسترس و عالئم د ،یجانیه یبر کاهش عالئم ناگوئ یگروه وةیبه ش
 .8-18 ،(3)4 ،اب.ید یپرستار

 اکرم خمسه. تهران: انتشارات ارجمدد. ة. ترجمنگر مثب. یشداخت یرفتاردرمان(. 1396، ف. )دکین بن
 .شیرایو نشر: تهران. یتیترب علوم و یشداس در روان قیتحق روش(. 1398ع. ) دالور،

 .دانژه نشر: تهران. یکیالکتید یرفتاردرمان فدون(. 1395ش. ) ،یقهار
: مررور  رانیر اضرطراب در ا  ةنمرر  نیانگیر م ی(. بررسر 1396م. ) ،یر.، و سراروخان  زاده، ید.، ولر  ،یف.، سراروخان  مدارا،
 .181 -206 ،(2)25. النیگ یپزشک علوم دانشگاه ةمجل. زیو متاآنال کیستماتیس
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