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Abstract
The purpose of this study was to examine the effect of
Dialectical Behavior Therapy skills on anxiety and
چکیده
depression symptoms in university students. The
research method was an experimental method of data هدف این پژوهش بررسی تأثیر مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیکی برر
collection and was applied purposively. The statistical  پژوهش نیز براساس گرردآوری.اضطراب و افسردگی دانش آموزان بود
population of the study consisted of all male high ..دادهها از نوع آزمایشی و براساس هدف از نوع کاربردی انجام گرفر
school students in the city of Kavar during the 2019- جامعة آماری پژوهش را دانشآموزان پسر متوسطة اول شرهر کروار در
20 academic year, and 30 students with moderate to  نفرر از30 ، تشکیل دادند که از میان آنان1398-1399 سال تحصیلی
high scores for anxiety and depression were selected.
،دانشآموزانی که نمرة متوسط به باال در اضطراب و افسردگی داشرتدد
The sampling procedure was multistage cluster
randomization. An adolescent dialectical behavior . تصادفی خوشهای چددمرحلهای برود، روش نمونهگیری.انتخاب شدند
therapy skills protocol was used to deliver the برای اجرای مداخالت از پروتکرل آمروزش مهرارتهرای رفتاردرمرانی
interventions. In addition, the Hospital Anxiety and  همچدین برای جمعآوری دادهها.دیالکتیکی ویژه نوجوانان استفاده شد
Depression Scale (HADS) was used for data .) اسرتفاده شردHADS( از مقیاس اضطراب و افسرردگی هاسر یتال
collection. The validity of the instrument was  نسرخةAMOS روایی ابزار به روش تحلیل عاملی تأییدی (نرمافرزار
examined using confirmatory factor analysis (AMOS )24  نسرخةSPSS  پایایی ابزار به روش آلفای کرونباخ (نرمافزار،)24
software version 24), the reliability of the instrument و معدررراداری آمررروزشهرررای انجرررام شرررده بررره روش مرررانکووا
was examined using Cronbach’s alpha (SPSS software  یافتههرای.) بررسی شد24  نسخةSPSS ) (نرمافزارMANCOVA(
version 24), and the significance of the training  آمروزش مهرارتهرای،حاصل از تحلیل آماری مانکووا نشان میدهرد
performed was examined using MANCOVA (SPSS رفتاردرمانی دیالکتیکی تأثیر معداداری بر کاهش اضطراب دانشآموزان
software version 24). The results of the MANCOVA
 تأثیر معداداری در کاهش افسردگی دانرشآمروزان. اما نتوانس،.داش
statistical analysis showed that teaching dialectical
behavior therapy skills had a significant effect on  نتیجه ایدکه به طورکلی میتوان بررای کراهش اضرطراب.داشته باشد
reducing students' anxiety. However, it had no دانشآموزان از آموزش مهارتهرای رفتاردرمرانی دیرالکتیکی اسرتفاده
significant effect on reducing students’ depression. In  اما آموزش این مهارتها برای کراهش افسرردگی دانرشآمروزان،کرد
..نیازمدد تأمل و بررسی بیشتر اس
general, it can be concluded that dialectical behavioral
therapy techniques can be used to reduce students'  رفتاردرمرانی، دانرشآمروزان، افسردگی، اضطراب:واژه های کلیدی
anxiety, but teaching these techniques to reduce
.دیالکتیکی
students’ depression requires further consideration.
Keywords: Anxiety, Depression, Students, Dialectical
Behavioral Therapy.
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مقدمه
1

شایعترین بیماریهای روانی در میان نوجوانان اختاللهای خلقی ،اضطرابی و رفتاری اس .و میزان شیوع
اضطراب و افسردگی در نوجوانان آمریکایی بهترتیب  38درصد و  18درصد اس( .کسلر و همکاران.)2012 ،
در کشورهای شرقی ماندد چین نیز میزان اضطراب نوجوانان  7 - 38درصد و میزان افسردگی نوجوانان - 20
 8درصد گزارش شده اس( .چن و همکاران )2014 ،نتایج فراتحلیل مدارا ،ساروخانی ،ولیزاده و ساروخانی
( )1396نشان داد ،از میان گروههای مختلف بررسیشده ،نوجوانان بیشترین نمرة اضطراب را داشتدد و
افسردگی و اضطراب مهمترین اختاللهای روانی 2در ایران محسوب میشوند .این مشکالت روانی در
نوجوانی پیشبیدیکددده فعالی.های آسیبرسانی ماندد خودآزاری ،3اقدام به خودکشی و مصرف مواد (باالز و
همکاران ،)2013 ،مشکالت تحصیلی (ماندد عملکرد ضعیف تحصیلی) ،ترک تحصیل ،روابط اجتماعی
ناسازگار ،خطر بیشتر سوءاستفادة جسمی 4و خودکشی اس( .ایدگول و نورادل.)2013 ،
با توجه به موارد فوق ،روشهای درمانی نیز توجه زیادی را به درمان اضطراب و افسردگی معطوف
کردهاند .با وجود این و بهرغم ظهور روشهای درمانی و مشاورهای و ایجاد تکدیکها و آموزش مهارتهای
مختلف به افراد ،شدت این مسئله در دهههای گذشته به دالیلی ماندد تحوالت اجتماعی سریع و قابلتوجه،
اصالحات اقتصادی و آموزشی و همچدین تغییر در ساختار خانوادهها افزایش یافته اس( .ژنگ ،ریجسدک،
پیدگال ،.مکماهون و یونگر)2016 ،؛ بهگونهای که اگر چهل سال پیش ،افراد در دهههای چهل و پدجاه عمر
خود دچار افسردگی میشدند ،امروزه در اواسط دهة بیس .زندگی به افسردگی مبتال میشوند و افرادی که
قبل از بیس.سالگی افسرده میشوند ،بیشتر در معرض مواجهة مجدد با افسردگی قرار دارند .درواقع افراد
زیادی هستدد که در اواخر کودکی یا نوجوانی با اولین دورة کامل افسردگی مواجه میشوند (ویلیامز ،تیزدل،
سگال و کب .زین .)2007 ،از سوی دیگر ،در ایران نیز ماندد بسیاری از کشورها دانشآموزان پس از شش
سال محیط امن و دوستانة دوران تحصیلی دبستان ،وارد دورة متوسطه میشوند (وانگ ،تیان ،گو و هوئبدر،
 )2020که با ورود به آن فشارهای بیشتری برای موفقی .متحمل میشوند و باید با مسئولی.های جدید
تحصیلی ،انتظارات مدرسه و روابط اجتماعی سازگار شوند (دوشین ،راتل و روی)2012 ،؛ بدابراین دانشآموزان
دورة متوسطه با اضطراب و افسردگی بیشتری مواجه میشوند (وانگ و همکاران )2020 ،که این مسئله
اهمی .آموزش مهارتهای الزم برای مدیری .این هیجانهای مدفی در سدین نوجوانی را نمایان میکدد.
1
هیجانهایی ماندد اضطراب ،شامل مؤلفههای ارزیابی ،5حس ،6قصدمددی( 7وجود هدف) ،احساس
1. mental illness
2. mental disorders
3. self-injury
4. physical abuse
5. evaluation
6. sens
7. targeted
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(کیفی ،).رفتار حرکتی و در بیشتر موارد ،مؤلفههای بینفردی 2هستدد؛ بدابراین هدگامی که فردی با هیجان
اضطراب مواجه میشود ،نگران اس .که کار خود را در موعد مقرر انجام نخواهد داد (ارزیابی) ،دچار افزایش
تعداد ضربان قلب میشود (حس) ،بر تواناییهای خود متمرکز میشود (قصدمددی) ،احساس هولداکی دربارة
زندگی دارد (احساس) ،از نظر جسمی بیتاب و بیقرار میشود (رفتار حرکتی) و ممکن اس .در بسیاری از
موارد به دوس .یا شریک زندگیاش بگوید که امروز روز بدی اس( .مؤلفة بینفردی) (لیهی ،تیرچ و
ناپولیتانو .)2011 ،افسردگی نیز با ویژگیهایی ماندد وجود اندوه ،احساس تهیبودن یا خلق تحریکپذیر همراه
با تغییرات شداختی و جسمی همراه اس .که به شکل چشمگیری بر ظرفی .کارکردی فرد تأثیر مدفی
میگذارد .همچدین اضطراب با ترس مفرط و ناهدجاریهای رفتاری مرتبط با این عالئم همراه اس ..ترس
واکدش هیجانی به خطری واقعی یا تهدیدی قریبالوقوع اس.؛ درحالیکه اضطراب حس پیشبیدی خطرات
آتی اس .که سبب تدش عضالنی ،گوشبهزنگی 3در آمادهسازی برای خطرات احتمالی آتی و رفتارهای
اجتدابی و احتیاطی میشود (انجمن روانپزشکی آمریکا.)2013 ،
همانطور که بیان شد ،هیجان پدیدة سادهای نیس .و الزم اس .رویکردهای جامع به تدظیم هیجان،
ماهی .چددجانبة هیجان و کارکردهای سازگارانه 4و ناسازگارانه آن را ب ذیرند (پکران و لیددبریدک گارسیا،
 )2014و تکدیکهایی ارائه دهدد که بتواندد به بررسی هریک از این فرایددها ب ردازند (لیهی ،تیرچ و
ناپولیتانو)2011 ،؛ به همین دلیل لیدهان ( 1993ب) بهدنبال ارائة رویکردی جامعتر از رویکردهای قبل به
ارائة رفتاردرمانی دیالکتیکی پرداخ.؛ نوعی درمان رفتاری مبتدی بر ذهنآگاهی 5که توازنی را میان استفاده از
تکدیکهای تغییر و پذیرش برقرار میکدد (لیهی ،تیرچ و ناپولیتانو )2011 ،و بر موارد زیر تأکید دارد :کمک
به افراد برای شداسایی ،ابرازکردن هیجانها و مقابله با آنها (لیدهان2014 ،؛ فیتزپاتریک ،بیلی و ریزوی،
 )2020و شداسایی اهداف شخصی ،نظارت بر رفتارهای هدفمدد ،بهبود رفتار حل مسئله فرد با استفاده از
مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیکی ،مدیری .رفتارهای خودکشی و سایر بحرانها (دیمف و کوئرنر.)2007 ،
همانطور که در سالهای اخیر پژوهشهای بسیاری بر ارزیابی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی در
مشکالت هیجانی پرداخته اس( .فروزتی و پِین2020 ،؛ کاتز و کورتزلدد.)2020 ،
راهبردهای دیالکتیکی به دو دستة عمدة راهبردهای پذیرشی( 6ماندد ذهنآگاهی) و راهبردهای تغییر-حل
7

مسئله (ماندد مهارتآموزی و بازسازی شداختی) طبقهبددی میشوند که موفقی .در درمان مدوط به استفاده
از هر دو نوع راهبرد اس( .اس ایگلر و گواورمون .)2010 ،.مهارتهایی که در رفتاردرمانی دیالکتیکی به افراد
1. feeling
2. interpersonal
3. vigilance
4. adaptive functions
5. mindfulness
6. acceptance strategies
7. problem-solving strategies
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آموزش داده میشوند ،ذهنآگاهی ،مهارتهای بینفردی مؤثر ،1تدظیم هیجانی و تحمل پریشانی 2هستدد که
اگرچه میتوان آنها را بهشکلی انفرادی به بیماران آموزش داد ،ترجیح بر این اس .که این آموزشها
بهصورت گروهی انجام شود (لیدهان1993 ،الف)؛ به همین دلیل در پژوهش حاضر نیز از شیوة آموزش
گروهی استفاده شده اس ..چهار مهارت مذکور به شرح زیر اس:.
3
ذهنآگاهی نوعی آگاهی اس .که با توجهکردن به روشی هدفمدد ،در زمان حال و بدون قضاوت چیزها
همانطور که هستدد بروز میکدد و به افراد اجازه میدهد هر آنچه را که در زندگیشان اتفاق میافتد،
بهروشدی ببیددد .کیفی .ذهنآگاهی یک حضور خدثی یا پوچ نیس ،.بلکه با گرمی ،دلسوزی و عالقه آمیخته
اس( .تیزدل ،ویلیامز و سگال.)2014 ،
گفتدی اس .ذهنآگاهی شامل یک آگاهی پذیرا و عاری از قضاوت و مستلزم توجه به لحظة کدونی از
مدظری غیرارزشی و عاری از قضاوت و غیرواکدشی 4اس( .بننیدک )1396 ،و همچدین شامل
قضاوتنکردن ،غیرواکدشی بودن و نگرش باز به احساسات ،تجارب و افکار میشود (بائر ،اسمی ،.هاپکیدز،
کرایمیتیمر و تونی )2006 ،و توجه پایدار افراد را افزایش میدهد (ناوارو هارو و همکاران .)2019 ،انتظار
میرود فرد با درک موقعی ،.افکار و احساسات و قضاوتنکردن خود و دیگران ،از میزان هیجانهای مدفی
خود ماندد اضطراب و افسردگی بکاهد .تعاریف مختلف از ذهنآگاهی ،سه ویژگی اساسی را مدعکس میکددد:
الف) توجه و آگاهی متمرکز بر زمان حال ،ب) قصد یا هدفمدد ،که مؤلفة انگیزشی را به توجه و رفتار شخص
اضافه میکدد .ج) نگرش که نحوة توجهکردن فرد یا وضعیتی را نشان میدهد که شخص هدگام توجهکردن
دارد؛ ماندد عالقه ،کدجکاوی ،قضاوتنکردن ،پذیرش و پاسخدهددهبودن (دانکان ،میلر ،وامپ و هیوبل،
 .)2009مشاهده ،5توصیف 6و مشارک 7.از عمدهترین مهارتهای مربوط به ذهنآگاهی هستدد که در
رفتاردرمانی دیالکتیکی استفاده میشوند
عمدهترین مهارتهای مربوط به مهارتهای بینفردی مؤثر ،بهمدزلة بخشی از مجموعه مهارتهای
رفتاردرمانی دیالکتیکی ،دربرگیرندة آموزش مهارت ابراز وجود( 8آلبرتی و امونس ،)1990 ،مهارتهای
گوشدادن( 9بارکر )1990 ،و مهارتهای مذاکرة مؤثر( 10فیشر و یوری )1991 ،برای رسیدن به اهداف
شخصی و حفظ روابط بینفردی در عین حفظ احترام به خود اس( .مروین ،ارورکز ،آیوز ،هارستاد و بروکز،
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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 .)2019ضروریترین و مهمترین این مهارتها ،ابراز وجود ،یعدی توانایی درخواس .چیزی که فرد میخواهد،
توانایی نهگفتن و توانایی مذاکره دربارة تضاد و کشمکشها بدون آسیبرساندن به روابط اس( .مککی ،وود
و برنتلی .)2019 ،همچدین در چارچوب رفتاردرمانی دیالکتیکی ،تدظیم هیجان عبارت اس .از مجموعهای از
مهارتهای انطباقی ،از جمله توانایی شداسایی هیجان ،درک هیجانها ،کدترل رفتارهای تکانهای و استفاده از
راهبردهای انطباقی در موقعی.های مربوط برای تدظیم پاسخهای هیجانی اس( .لیهی ،تیرچ و ناپولیتانو،
 .)2011عمدهترین مهارتهای مربوط به تدظیم هیجانی عبارتاند از :شداسایی هیجانها ،غلبه بر موانع
هیجانهای سالم ،کاهش آسیبپذیری جسمانی ،کاهش آسیبپذیری شداختی ،افزایش هیجانهای مثب،.
آگاهی از هیجانها بدون قضاوت ،رویارویی هیجانی ،عملکردن برخالف تکانههای هیجانی و حل مسئله
(لیدهان 1993 ،ج) .مهارتهای ارائهشدة تدظیم هیجان در رفتاردرمانی دیالکتیکی بر نزدیکشدن به
محرکهای برانگیزانددة هیجانها و اصالح باورهای تحریفشده تأکید دارد (لیدهان .)2014 ،باورهای غلط
هیجانی 1اصطالحی اس .که در رفتاردرمانی دیالکتیکی برای اشاره به باورهای نادرس .دربارة هیجان بهکار
میرود (لیدهان 1993 ،ب) .البته رفتاردرمانی دیالکتیکی که جدبة رفتاری آن بر جدبة شداختیاش غالب اس،.
باورهای غلط هیجانی را کانون اصلی درمان بدتدظیمی هیجانی 2قلمداد نمیکدد (لیهی ،تیرچ و ناپولیتانو،
.)2011
4
3
عمدهترین مهارتهای مربوط به تحمل پریشانی نیز عبارتاند از فدون توجهبرگردانی  ،خودآرامشبخشی
(آندرسون 2008 ،5به نقل از قهاری ،)1395 ،حضور ذهن در لحظه (هیز ،فول .و لیهان ،)2004 ،تحلیل سود
و زیان تحمل و تحمل پریشانی هیجانی (لیدهان 1993 ،الف) .پریشانی روانشداختی 6از الگوی فراگیر اختالل
در تدظیم هیجان و بدتدظیمی هیجانی ناشی میشود (لیدهان 1993 ،الف)؛ بهگونهای که بسیاری از افرادی
که دچار مشکالت تدظیم هیجان هستدد ،نیاموختهاند که هدگام تجربة هیجانهای شدید مدفی ،به خودشان
آرامش ببخشدد (بهویژه اگر ابراز هیجانهای مدفیشان در دوران کودکی ،از سوی مراقبشان نادیده انگاشته
شده یا تدبیه شده باشدد) .در این میان ،افرادی که چدین مهارتهایی ندارند ،ممکن اس .برای
آرامشبخشیدن به خودشان به دیگران متکی باشدد یا به روشهای ناکارآمد گریز از ناراحتی هیجانی را دنبال
میکددد .از سوی دیگر ،برخی افراد ممکن اس .تمایلی به خودآرامشی نداشته باشدد؛ زیرا بر این باورند که
شایستة محب .و پرورش نیستدد یا ایدکه دیگران باید آنها را تسلی خاطر دهدد (لیهی ،تیرچ و ناپولیتانو،
 .)2011در رفتاردرمانی دیالکتیکی به افراد آموزش داده میشود چگونه بهعدوان بخشی از مهارتهای تحمل
پریشانی ،به خودآرامشبخشی ب ردازند .این مهارتها با این ادعا آموزش داده میشوند که هدفشان از بین
1. emotional false beliefs
2. emotional dis regulation
3. distraction
4. self relaxation
5. anderson
6. psychological distress
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بردن کامل درد نیس ،.بلکه درد تحملناپذیر را تحملپذیر میکددد (لیدهان 1993 ،ب).
همانطور که تاکدون بیان شد ،بهنظر میرسد آموزش مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیکی در کاهش
الگوهای رفتاری ناکارآمد و افزایش رفتارهای سازگارانه نقش دارد .نتایج پژوهشهای مختلف نشان میدهد
رفتاردرمانی دیالکتیکی موجب کاهش باورهای نامعقول و اضطراب و تأثیرنداشنت در افسردگی زندانیان
2
1
دارای اختالل شخصی .ضداجتماعی (آسمدد ،مامی و ولیزاده ،)1394 ،کاهش عالئم ناگویی هیجانی ،
استرس و عالئم دیاب .در مبتالیان به دیاب .نوع ( 2بایگان ،خوشکدش ،حبیبیعسکرآباد و فالحزاده،
 ،)1395کاهش چالشهای سالم .روان (ماندد اضطراب ،ناامیدی و افسردگی) ،بهبودی قابلتوجه در
تابآوری ،3عزتنفس 4و ارتباطات اجتماعی جوانان خیابانی( 5مککی و همکاران )2015 ،و همچدین کاهش
اضطراب و افسردگی نوجوانان دارای تجربة کوتاه بستری در بیمارستان اس( .دلکانته ،لدز و هالنبو.)2016 ،
با وجود این ،پژوهش اخیر ویلکز و همکاران ( )2017نشان میدهد آموزش مهارتهای رفتاردرمانی
دیالکتیکی روش درمانی مؤثری اس .که با تعداد زیادی از افراد استفاده شده و در روابط بینفردی کارایی
زیادی داشته اس ،.اما نتایج این پژوهش نشان میدهد ،هرچدد آموزش مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیکی،
پیشرف.های قابلتوجهی در بدتدظیمی هیجانی ،واکدشپذیری استرسی و پیامدهای مختلف بینفردی داش،.
تغییرات معداداری در اضطراب و افسردگی مشاهده نشد .همچدین پژوهش فیتزپاتریک ،بیلی و ریزوی
( )2020مبدی بر بررسی تغییر هیجانها در طول دورة رفتاردرمانی دیالکتیکی تأملپذیر بهنظر میرسد .نتایج
این پژوهش نشان میدهد ،افراد دارای اختالل اضطراب با سطوح باالتری از هیجانهای خاص در مقایسه با
خط پایه ،در مراحل اصلی ارزیابی و ترس از حضور در جلسات و حضور از جلسهای به جلسة دیگر مواجه
میشوند؛ بدابراین افراد مبتال به اختالل اضطراب ممکن اس .کاهش بیشتری در احساسات خاص نشان
دهدد؛ زیرا از ابتدا با نظم بیشتری کدترل میشوند؛ بدابراین فضای بیشتری را برای بهبود فراهم میکددد ،اما
این سازوکار در افسردگی رخ نمیدهد .درواقع تداقض موجود در یافتههای فوق ،بیانگر اهمی .بررسی این
موضوع در نوجوانان بهمدظور اقدامات پیشگیرانه اس..
درمجموع اگرچه رفتاردرمانی دیالکتیکی در ابتدا برای بزرگساالن مبتال به اختالل شخصی .مرزی یا
بدتدظیمی هیجانی شدید طراحی شد (مروین و همکاران )2019 ،میتواند برای افرادی که با سایر
تشخیصهای مربوط به سالم .روان روبهرو هستدد ،مؤثر باشد؛ زیرا این اختاللها مستقیم با بدتدظیمی
هیجانی مرتبط اس( .ناکسو ،بهوس و لیدهان .)2013 ،با وجود کاربردهای سازگارانة رفتاردرمانی دیالکتیکی
برای نوجوانان دارای بدتدظیمی هیجانی (میلر ،التوس و لیدهان )2007 ،و نیز استفاده از این تکدیک برای
اهداف پیشگیرانه در نوجوانان (لیدهان و ویکلز ،)2019 ،شواهد محدودی برای کاربرد آن در نوجوانان
1. antisocial personality disorder
2. alexithymia
3. resilience
4. self-esteem
5. street-involved youth
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مضطرب وجود دارد (مروین و همکاران .)2019 ،برخی شواهد اولیه نشان میدهد ،بزرگساالنی که اضطراب و
افسردگی دارند ،در طول رفتاردرمانی دیالکتیکی احتماالً با کاهش اضطراب مواجه میشوند ،اما به بررسیهای
بیشتری برای تأثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر اضطراب افراد موردنیاز اس( .مروین و همکاران)2019 ،؛
درنتیجه پژوهش حاضر بهدنبال پاسخگویی به این سؤال اس .که «آموزش مهارتهای رفتاردرمانی
دیالکتیکی چه تأثیری بر اضطراب و افسردگی دانشآموزان پسر متوسطه اول دارد».

روش
جامعة آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
از آنجا که هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیکی بر اضطراب و افسردگی
دانشآموزان بود ،پژوهش حاضر یک طرح آزمایشی (تجربی) اس ..با توجه به گمارش تصادفی 1آزمودنیها،
از روش آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کدترل استفاده شد .روش پژوهش براساس
گردآوری دادهها از نوع آزمایشی و بر مبدای هدف از نوع کاربردی بود .مالکهای ورود آزمودنیها در این
تحقیق عبارتاند از .1 :کسب نمرة باالتر از میانگین پس از سدجش اضطراب و افسردگی .2 ،دانشآموز
مقطع متوسطة اول .3 ،رضای .مسئوالن مدرسه و اولیای دانشآموز .4 ،تمایل دانشآموز به شرک .در دورة
آموزشی .مالکهای خروج نیز عبارتاند از .1 :شرک .در جلسات مشاورة روانشداسی فردی یا گروهی در
زمیدة اضطراب و افسردگی همزمان با اجرای این طرح .2 ،غیب .بیش از سه جلسه در دورة آموزشی.
جامعة آماری پژوهش حاضر تمامی دانشآموزان پسر مقطع متوسطة اول شهرستان کوار در استان فارس
بودند .براساس ادبیات رایج در انتخاب حجم نمونة الزم در تحقیقات آزمایشی (دالور )1398 ،و همچدین
براساس  G-Poweerبا سطح خطای  ،0/05برای دو گروه و با داشتن یک روش مداخله با تحلیل
 ،MANCOVAحجم نمونه حدود  30نفر الزم بود که بهصورت زیر انتخاب شدند .با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی خوشهای چددمرحلهای ،2در مرحلة نخس .از همة مدارس پسرانه متوسطة اول شهرستان
کوار ،دو مدرسه بهصورت تصادفی و س س از هر مدرسه نیز دو کالس (درمجموع چهار کالس) بهصورت
تصادفی انتخاب شدند و همة دانشآموزان آن کالسها برای سدجش میزان اضطراب و افسردگی بررسی
شدند .س س بهصورت تصادفی 30 ،نفر از دانشآموزانی که نمرة اضطراب و افسردگی آنها از میانگین باالتر
بود ،انتخاب شدند و برحسب قرعه در یکی از دو گروه آموزش مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیکی و کدترل
قرار گرفتدد .دامدة سدی آزمودنیها  13-15سال و با میانگین  13/84بود.

1. random assignment
2. multi-stage cluster sampling

اثربخشی آموزش مهارتهای ...

294

شیوة اجرای پژوهش
برای انجام این طرح آزمایشی در ابتدا به مطالعه و بررسی بستههای آموزشی مهارتهای چهارگانة
رفتاردرمانی دیالکتیکی برای نوجوانان براساس چهار مهارت ذهنآگاهی ،تحمل پریشانی ،تدظیم هیجان و
مهارتهای ارتباطی پرداخته و بستة آموزشی مدنظر انتخاب شد .در ادامه ،براساس مسئلة پژوهشی و موارد
مطرحشده در مقدمه ،جامعة آماری انتخاب و نمونهگیری انجام شد .البته پیش از اجرای پژوهش مجوزهای
الزم دریاف .و به اجرای طرح آزمایشی پیشآزمون -پسآزمون با گروه کدترل پرداخته شد .هر دو گروه در
زمان یکسان به پیشآزمون و پسآزمون پاسخ دادند .پس از انتخاب شرک.کدددگان ،آنها ابتدا رهدمودها و
توضیحات الزم برای شرک .در جلسات آموزشی دریاف .کردند و پس از اجرای پیشآزمون وارد فرایدد اصلی
پژوهش شدند که شامل اجرای بستة آموزشی مهارتهای چهارگانة رفتاردرمانی دیالکتیکی بود و این
آموزشها در  10جلسة یکساعته طی ده هفته به طول انجامید .همچدین مالحظات اخالقی از قبیل دریاف.
رضای .آگاهانه از دانشآموزان ،اولیای مدرسه و والدین دانشآموزان ،محرمانه نگهداشتن اطالعات
کسبشده ،قراردادن گروه کدترل در لیس .انتظار و اجرای برنامه بعد از اتمام دورة آموزشی روی این گروه
مدنظر قرار گرف..
اگرچه آموزش مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیکی برای بزرگساالن بهطور معمول  6-12ماه طول
میکشد ،بهتر اس .برای نوجوانان در یک دورة  16هفتهای یا کوتاهتر ارائه شود (راتوس و میلر2002 ،؛
مککی و همکاران2015 ،؛ دلکانته و همکاران2016 ،؛ مروین و همکاران)2019 ،؛ بدابراین برای
مهارتآموزی مبتدی بر رفتاردرمانی دیالکتیکی از مهارتآموزی گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی (ناکسو،
بهوس و لیدهان 2013 ،با اقتباس از نسخة اصلی لیدهان 1993 ،ب) استفاده شد که شامل  10جلسة آموزشی
یکساعته و هر هفته شامل یک جلسه اس ..خالصة جلسات آموزشی در جدول  1آمده اس..
جدول  .1خالصة محتوای جلسات مداخلة آموزش مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیکی
جلسه

مهارت

اول
دوم
سوم
چهارم
پدجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم

ذهنآگاهی
تحمل
پریشانی

تدظیم
هیجانی

مهارت
بینفردی
مؤثر

تکنیک

توضیح

راهبردهای اساسی

آشدایی و معرفی دوره ،اهمی .و لزوم ذهنآگاهی و آموزش فدون مشاهده ،توصیف و مشارک.
آموزش فدون تقوی .ذهن خردمدد ،پذیرش اساسی ،ذهنآگاهی به شیوهای مؤثر و در زندگی روزمره ،غلبه
بر موانع
آموزش فدون پذیرش اساسی ،مشاهدة تدفس ،تمرین آگاهی و لبخدد مالیم
آموزش فدون توجهبرگردانی ،خودآرامشبخشی و تصویرسازی مثب.
آموزش فدون آرمیدگی ،حضور در لحظه ،تحلیل سود و زیان و یادگیری راهبردهای مقابلهای
آموزش ابعاد هیجان ،طبقهبددی هیجانها ،جدبههای هیجان ،کارکردهای هیجان و تحلیل هیجان
آموزش شداسایی هیجان در لحظه ،کاهش آسیبپذیری جسمانی و شداختی ،افزایش هیجانات مثب.
آموزش فدون آگاهی از هیجان بدون قضاوت ،رویارویی هیجانی ،عملکردن برخالف تکانههای هیجان و
حل مسئله
آموزش سبکهای رفتاری ،عادتهای ناسالم هیجانی ،ناتوانی در شداسایی نیازها ،روابط آسیبزا و
باورهای اشتباه
آموزش فدون آگاهی از واقعه ،درخواس.کردن ،قاطعی ،.گوشدادن ،نهگفتن ،مذاکره و حل اختالف،
جمعبددی و اجرای پسآزمون

راهبردهای پیشرفته
راهبردهای پذیرشی
راهبردهای تغییر
راهبردهای تغییر
فهم هیجانات
راهبردهای اساسی
راهبردهای پیشرفته
راهبردهای اساسی
راهبردهای پیشرفته
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ابزار سنجش
مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال ()HADS
1

مقیاس اضطراب و افسردگی هاس یتال که زیگموند و اسدای .در سال  1983طراحی کردند ،یک مقیاس
خودگزارشی کوتاه برای سدجش اضطراب و افسردگی در بخشهای غیر روانپزشکی و مشتمل بر  14گویه
اس .که دو بعد اضطراب (گویههای  11 ،9 ،7 ،5 ،3 ،1و  )13و افسردگی (گویههای  12 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2و
 )14را میسدجد .گویههای  21 ،9 ،7 ،4 ،2و  14بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند و در یک طیف
لیکرت چهاردرجهای از ( 0هرگز) تا ( 3اکثر اوقات) قرار گرفتهاند .زیگموند و اسدای )1983( .برای رفع دو
مشکل اصلی مربوط با مقیاسهای مربوط به سدجش اختالالت خلقی ،یعدی قرارگرفتن نمرات تح .تأثیر
بیماریهای جسمی و نداشتن تمایز کافی بین انواع اختاللهای خُلقی ،این ابزار را طراحی و اعتباریابی کردند.
برای این مدظور در ابتدا تمامی موارد مشترک بین اختالل جسمی و اختالل روانی ماندد سردرد و سرگیجه را
کدترل کردند و س س سعی شد با تعریف دقیق اضطراب و افسردگی به تفکیک این دو اختالل پرداخته شود.
هف .گویه تشکیلدهددة افسردگی تا حد زیادی براساس وضعی .آندونیک 2طراحی شد؛ زیرا احتماالً این
ویژگی روانی آن نوع از افسردگی اس .که به داروهای ضدافسردگی بهخوبی پاسخ میدهد (کالین )1974 ،و
بهترین اطالعات را برای سدجش افسردگی فراهم میآورد (زیگموند و اسدای .)1983 ،.هف .گویة
تشکیلدهددة اضطراب نیز براساس مطالعة بخش اختصاصیافته به بررسی اضطراب (ویدگ ،کوپر و
سارتاریوس ،)1974 ،تحقیقات پیشین (اسدای ،.بوگ ،کلیدن ،حسین و سی ول )1982 ،و جلوههای ظاهری
اضطراب تدظیم شد (زیگموند و اسدای .)1983 ،.در پژوهش حاضر برای سدجش میزان اضطراب و افسردگی
از مقیاس اضطراب و افسردگی هاس یتال استفاده شد؛ زیرا نوجوانان با وجود داشتن توانایی فراشداختی ،از آن
بهخوبی استفاده نمیکددد (آکوس ،هیدشاو ،دنتون و گولد )2010 ،و این مسئله ممکن اس .آنان را در ارائة
گزارش وضعی .خود دچار مشکل کدد و پژوهشگر نیز در تشخیص این دو اختالل در نوجوانان دچار خطا
شود .دلیل دیگر ایدکه در دوران نوجوانی بهدلیل رشد سریع اندامهای جسمی ،ممکن اس .نشانگان جسمی
در سدجش و تشخیص این دو اختالل تداخل ایجاد کدد .در پژوهش زیگموند و اسدای )1983( .برای بررسی
همسانی 3درونی مقیاس از همبستگی بین هر گویه با نمرة خردهمقیاس و همبستگی هر خردهمقیاس با نمرة
کل استفاده شد که همبستگیهای مذکور در همة موارد بین  0/44تا  0/76و با سطح معداداری  0/01به
دس .آمد .برای بررسی پایایی ابزار نیز در ابتدا این ابزار روی  50فرد مضطرب و افسرده اجرا شد .س س
شرایطی مشابه با شرایط  50نفر اولیه ،برای  50نفر دیگر شکل گرف ..درنهای .مقایسة نمرات بین بررسی
اول و دوم نشان داد که ابزار پایایی مطلوبی دارد (زیگموند و اسدای .)1983 ،.این ابزار سالهای متمادی

)1. Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS
2. anhedonic state
3. consistency
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اس .که در جوامع مختلف از جمله ایران استفاده میشود.
در پژوهش حاضر برای بررسی روایی مقیاس از روش تحلیل عامل تأییدی با استفاده از نرمافزار
 AMOS-24استفاده شد که نتایج حاکی از برازش مطلوب مدل تحلیل عاملی تأییدی اضطراب و افسردگی
بود .همچدین بهجز گویة  14که بهدلیل بار عاملی پایین حذف شد ،بار عاملی گویههای دیگر باالی 0/40
بود .پایایی مقیاس نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار این ضریب برای دو بعد اضطراب و
افسردگی ،بهترتیب  0/73و  0/56بهدس .آمد.

روش تجزیه و تحلیل دادهها
بهمدظور تحلیل فرضیة پژوهش ،از روش تحلیل کواریانس چددمتغیره ( )MANCOVAو برای بررسی
مرحلة پیگیری از آزمون توکی 1با نرمافزار  SPSS-24استفاده شد.

یافتهها
در ابتدا اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه شده اس .که نتایج در جدول  2مشاهده میشود.
جدول  .2اطالعات توصیفی پیشآزمون و پسآزمون اضطراب و افسردگی
پیش

پس

آزمون

آزمون

متغیر

گروه

میانگین

انحراف
معیار

اضطراب

آموزش
مهارتها

13/81

4/40

کدترل

14

3/20

آموزش
مهارتها

12/25

4/18

کدترل

11/94

2/48

افسردگی

کولموگروف-
اسمیرنف

P

0/64

0/80

0/74

0/64

میانگین

انحراف
معیار

10/31

2/57

14/94

3/60

10/06

1/84

11/75

3/15

کولموگروف
 -اسمیرنف

P

0/74

0/64

0/94

0/32

همانگونه که نتایج جدول  2نشان میدهد ،در همة متغیرهای باال ،در پیشآزمون گروههای کدترل و
آزمایش نمرات به یکدیگر نزدیک بودند ،اما شاهد تفاوت زیادی در میانگین پسآزمون دو گروه هستیم.
همچدین نتایج کولموگروف -اسمیرنف 2جدول نشان میدهد همة متغیرها در پیشآزمون و پسآزمون در
سطح غیرمعدادار قرار دارند که حاکی از نرمالبودن توزیع متغیرهاس..
بهمدظور پاسخدهی به سؤال پژوهش مبدی بر ایدکه «آموزش مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیکی چه
1. tukey test
2. kolmogorov–smirnov test
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تأثیری بر اضطراب و افسردگی دانشآموزان دارد» از تحلیل کواریانس چددمتغیره ( )MANCOVAاستفاده
1
شد .در ابتدا مفروضة همگدی واریانس متغیر ترکیبی بهکمک آزمون ام باکس بررسی شد که نتایج نشان داد
این آزمون غیرمعدادار اس Boxs M=1/77( .و  )p=/06که حاکی از همگدی واریانس متغیر ترکیبی در
گروههای پژوهش اس ..همچدین مفروضة همبستگی بین اضطراب و افسردگی بهکمک آزمون کروی.
2
بارتل .بررسی شد و نتایج نشان داد این آزمون غیرمعدادار اس =1/08( .مجذور خی تقریبی و  )p =/58که
نشاندهددة نبود همبستگی کافی بین متغیرهای وابسته اس ..همچدین مفروضة شیب خط رگرسیون نیز که
با آزمون  Fبررسی شد ،برای هر دو متغیر اضطراب ( F=0/02و  )p=0/89و افسردگی ( F=0/07و )p=0/79
غیرمعدادار و حاکی از آن بود که شیب خط در وضعی .مطلوبی قرار دارد؛ بدابراین مفروضة شیب خط
3
رگرسیون نیز برقرار اس ..نتایج حاصل از تحلیل واریانس چددمتغیره نشان میدهد ،آزمون المبدای ویلکز
معدادار اس 29( =10/13( .و  F )2و  )p =/0001و مجذور اتا نیز نشان میدهد 41 ،درصد از واریانس متغیر
ترکیبی بهکمک روش مداخلة آموزشی تبیین میشود.
با توجه به معداداربودن آزمون چددمتغیره ،برای ارزیابی جداگانة هریک از متغیرهای وابسته ،نتایج آزمون
لوین 4دربارة اضطراب ( F=3/09و  )p=/09و افسردگی ( F=3/78و  )p=/06غیرمعدادار و حاکی از همگدی
واریانس متغیرها در گروههای پژوهش اس ..در ادامه ،نتایج حاصل از تحلیل واریانس در جدول  3آمده اس..
جدول  .3تأثیر آموزش مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیکی بر اضطراب و افسردگی دانشآموزان
منبع

متغیر

مجموع

واریانس

وابسته
اضطراب
افسردگی
اضطراب
افسردگی
اضطراب
افسردگی
اضطراب
افسردگی

مجذورات
52/76
129/7
194/22
23/93
164/48
197/17
5566
4029

پیشآزمون
گروه
خطا
کل

df

1
1
1
1
28
28
32
32

میانگین
مجذورات
52/76
129/7
194/22
23/93
5/87
7/04

F

p

مجذور اتا

8/98
22/08
33/06
3/39

0/006
0/001
0/001
0/07

0/24
0/44
0/54
0/11

1. box m
2. bartlett's test of sphericity
3. wilkes lambda test
4. levene’s test
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همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود ،آموزش مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیکی تأثیر معداداری بر
اضطراب دارد ،اما تأثیر معداداری بر افسردگی ندارد .همچدین مجذور اتا نشان میدهد 37 ،درصد از واریانس
اضطراب و  11درصد از واریانس افسردگی بهکمک مداخلة آموزشی تبیین میشود .مقایسة میانگین
تعدیلیافتة اضطراب در گروههای آزمایش و کدترل نشان میدهد ،میانگین گروه آزمایش ( )10/31کمتر از
گروه کدترل ( )14/94اس .که این تفاوت در سطح  0/001معدادار اس..

بحث و نتیجهگیری
همانطور که مطرح شد ،پژوهش حاضر بهدنبال پاسخ به این پرسش بود که آموزش مهارتهای رفتاردرمانی
دیالکتیکی چه تأثیری بر اضطراب و افسردگی دانشآموزان پسر دارد .نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد،
آموزش مهارتهای مذکور سبب کاهش معداداری در اضطراب میشود .این یافته با نتایج پژوهشهای
مککی و همکاران ( ،)2015دلکانته و همکاران ( ،)2016فیتزپاتریک ،بیلی و ریزوی ( )2020و آسمدد ،مامی
و ولیزاده ( )1394مبدی بر تأثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کاهش اضطراب همسویی دارد و با نتایج پژوهش
ویلکز و همکاران ( )2017مبدی بر تأثیر نداشتن رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کاهش اضطراب ناهمسوس..
در تبیین این یافته میتوان اذعان کرد که رفتاردرمانی دیالکتیکی با تمرکز بر مؤلفههای اضطراب ماندد
ارزیابی ،حس ،قصدمددی ،احساس ،رفتار حرکتی و مؤلفة بینفردی (لیهی ،تیرچ و ناپولیتانو)2011 ،
اضطراب را کاهش میدهد؛ بدینصورت که آموزش مهارتهای ذهنآگاهی سبب میشود شخص
انجامنشدن کار خود در موعد مقرر را بدون قضاوتکردن خود و توانمددیهایش ،بهمدزلة یک نقصان برای
خود در نظر نگیرد و آن را بهعدوان یک تجربه و بدون ارزیابی پذیرش کدد .از سوی دیگر آموزش
مهارتهای بینفردی سبب میشود شخص ارتباط مطلوب خود با دیگران را حفظ کدد و به روابط گرم و
عاطفی خود به نحو رضای.بخشی ادامه دهد .همچدین مهارتهای تدظیم هیجان و تحمل پریشانی موجب
میشود تدشهای جسمانی شخص کاهش یابد و احساسات وی مدیری .شود؛ در این صورت آموزش
مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیکی با تمرکز بر مؤلفههای اضطراب ،موجب کاهش اضطراب و تدش در فرد
میشود .درواقع بخش زیادی از اضطراب نوجوان بهدلیل حضور در محیط تحصیلی جدید همراه با تحوالت
جسمانی و روانی اس .که بهدلیل نوجوانی تجربه میکدد (دوشین ،راتل و روی2012 ،؛ وانگ و همکاران،
 .)2020در این میان آموزش مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیکی به سازگاری هرچه بیشتر وی با محیط جدید
و تحوالت درونی جدید کمک میکدد؛ به این صورت که برای مثال آموزش ذهنآگاهی به نوجوان کمک
میکدد تا بدون قضاوت و واکدشگری (بائر و همکاران2006 ،؛ دانکان و همکاران2009 ،؛ بننیدک،)1396 ،
به تحوالت درونی و بیرونی احترام بگذارد و این نکته را در نظر بگیرد که این تحوالت ،هیجانهای طبیعی با
خود به همراه دارند که اجتداب از تجربهکردن آنان موجب تدش بیشتر در آنان میشود .از سوی دیگر
ذهنآگاهی به فرد کمک میکدد تا دانشآموزان و سایر افرادی را که بهتازگی با آنان آشدا شده اس ،.بدون
طبقهبددیکردن ،قضاوت و البته با پذیرش نامشروط ارتباط بهتری با آنان برقرار کدد و خأل عاطفی حاصل از
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جدایی از محیط و دوستان تحصیلی دوران دبستان را پر کدد .درواقع ذهنآگاهی به فرد کمک میکدد تا با
توجه و تمرکز به زمان حال (ناوارو هارو و همکاران )2019 ،بتواند ارتباط بهتری با دوستان جدید خود برقرار
کدد .از سوی دیگر آموزش مهارتهای ارتباطی در قالب مواردی ماندد ابراز وجود (آلبرتی و امونس)1990 ،
نوجوان را توانمدد میکدد تا توانمددیهای خود را در محیط تحصیلی جدید بهخوبی نمایان کدد .این مسئله
سبب میشود زمیدههای مشترکی بین او و دیگران شداسایی شود و ارتباط آنان را بیشتر کدد و به این ترتیب
به احساس تعلق بیشتر وی با محیط جدید و درنتیجه کاهش تعارضات و تدشهای وی کمک کدد.
مهارتهای تدظیم هیجان و تحمل پریشانی نیز به موارد مذکور کمک میکدد تا فرد اضطراب کمتری در
محیط تحصیلی جدید داشته باشد .همچدین چدانچه ذکر شد ،اضطراب حس پیشبیدی خطرات آتی اس.
(انجمن روانپزشکی امریکا.)2013 ،
در این میان آموزش مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیکی که مبتدی بر ذهنآگاهی اس( .اس ایگلر و
گواورمون )2010 ،.به فرد کمک میکدد تا با پذیرش ،ارتباط بهتری با زمان حال برقرار کدد و با حفظ ارادی
تجربة کدونی ،توجه و آگاهی خود را بر زمان حال متمرکز کدد و کمتر به پیشبیدی آیدده ،بهشکل قضاوتی و
واکدشی ب ردازد که همة این موارد زمیدة کاهش اضطراب در نوجوان را فراهم میکدد؛ درنتیجه تأثیر آموزش
این مهارتها در کاهش اضطراب مدطقی و مقبول بهنظر میرسد .دربارة ناهمسویی با نتایج پژوهش ویلکز و
همکاران ( )2017نیز قابل تأمل اس .که در پژوهش آنان شرک.کدددگان در جلسات آموزشی مهارتهای
رفتاردرمانی دیالکتیکی میانگین سدی  54-75سال داشتدد که بیشتر آنان نیز زن ،متأهل و دارای تحصیالت
دانشگاهی و تکمیلی بودند .در صورتی که در پژوهش حاضر دامدة سدی شرک.کدددگان  13-15سال و پسر
بودند .همچدین شرک.کدددگان در پژوهش ویلکز و همکاران ( )2017کسانی بودند که حداقل یکی از
اعضای خانوادهشان دارای مشکالتی از قبیل اضطراب ،افسردگی ،اختالل شخصی .مرزی و اختالل استرس
پس از سانحه بودند و ممکن اس .خودشان از ابتدا نیز هیچیک از عالئم افسردگی و اضطراب را نداشته
باشدد؛ چراکه معیار ورود به پژوهش ویلکز و همکاران ( )2017عالقهمددی افراد به شرک .در این دورة
آموزشی و داشتن یکی از افراد دارای چهار مشکل مذکور در میان اعضای خانوادهشان بود؛ به همین دلیل این
ناهمسویی مدطقی به نظر میرسد.
در ادامه ،نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد آموزش مهارتهای مذکور تأثیر معداداری بر کاهش
افسردگی نداش ..این یافته با نتایج پژوهشهای ویلکز و همکاران ( ،)2017فیتزپاتریک ،بیلی و ریزوی
( ،)2020آسمدد ،مامی و ولیزاده ( )1394مبدی بر تأثیر نداشتدن رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کاهش افسردگی
همسو و با نتایج پژوهشهای مککی و همکاران ( )2015و دلکانته و همکاران ( )2016مبدی بر تأثیر
رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کاهش افسردگی ناهمسوس ..در تبیین این یافته میتوان اذعان کرد که اختالالت
اضطرابی ممکن اس .کاهش احساسات خاص را تسهیل کدد؛ بدابراین تدظیم هیجانها در رفتاردرمانی
دیالکتیکی برای افرادی (ماندد افراد اضطرابی) که هیجانهای برانگیخته و فعالکددده دارند ،در مقایسه با
افرادی که هیجانهای مدفعلکددده (ماندد افسردگی) دارند ،مؤثرتر اس( .فیتزپاتریک ،بیلی و ریزوی.)2020 ،
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درواقع افرادی که به اجتداب هیجانی یا تجربتی متوسل میشوند (ماندد افراد افسرده) ،هرچدد ممکن اس .در
معرض خطر بیشتری از نظر ابتال به مشکالت روانشداختی قرار داشته باشدد ،در برخی از موقعی.های خاص
که به سرکوب هیجان میپردازند ،ممکن اس .بهنحوی انطباقیتر به مقابله با هیجان ب ردازند (لیهی ،تیرچ
و ناپولیتانو)2011 ،؛ چراکه یک روش طبیعی و مدطقی که انسانها به موقعی.های ناراح.کددده و دشوار
پاسخ میدهدد ،تالش برای اجتداب از این موقعی.ها یا گریز از آنهاس ..این راهبرد برای تعامالتی که
محیط ما را شامل میشوند ،مداسب و اثربخش اس( .لیهی ،تیرچ و ناپولیتانو.)2011 ،
همچدین در تبیین این یافته میتوان اذعان کرد ،بیماران افسرده بهنوعی با این حس و حال خو گرفتهاند
و برایشان تجربهای آشداس .و با وجود دردناکبودن این رنجها ،بهدلیل آشدابودن این تجربه برایشان
تحملپذیر اس .و نیاز دارند درمانهای عمیقی در باورهای مدفعالنة آنان که بخش زیادی از آن تح .تأثیر
درماندگی آموختهشده اس ،.صورت بگیرد ،اما مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیکی با این ادعا آموزش داده
میشوند که هدفشان از بین بردن کامل درد نیس ،.بلکه تحملپذیرکردن درد تحملناپذیر اس( .لیدهان،
 1993ب) .همچدین افسردگی در بیشتر موارد همراه با اضطراب ،تحریکپذیری یا دیگر احساسات ناخواسته
بروز میکدد (تیزدل ،ویلیامز و سگال )2014 ،و به همین دلیل درمان را به چالشی بزرگ تبدیل میکدد (ناوارو
هارو و همکاران .)2019 ،درواقع بهنظر میرسد برای درمان افسردگی در ابتدا نیاز اس .اضطراب و سایر
احساسات مشکلساز بررسی و درمان شوند و س س به درمان افسردگی پرداخته شود .همچدین این یافته
براساس دستهبددی لیهی ،تیرچ و ناپولیتانو ( )2011مبدی بر سه کارکرد هیجانها یعدی برقراری ارتباط با
دیگران /تأثیر بر آنها ،انگیزهبخشیدن به افراد /مهیاکردن افراد برای اقدامکردن و برقراری ارتباط با
خویشتن /خوداعتباریابی تبیینپذیر اس..
در حال .اول دلیل ایدکه شخص با وجود آموزش مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیکی هدوز افسردگی را
رها نکرده اس ،.این اس .که بروز حس غم میتواند نگرانی و همدردی دیگران را برانگیزد و آنان را تح.
تأثیر قرار دهد تا دلسوزی کددد .در حال .دوم افسردگی شخص را آماده میکدد تا اقدامی انجام دهد و با
آگاهکردن وی ،او را برای تصمیمگیری دربارة رویدادی یا شخصی که در ایجاد افسردگی او نقش داشته اس،.
یاری دهد؛ برای مثال ممکن اس .دلیل افسردگی نبود شخصی در قالب شکس .عاطفی باشد .در این صورت
افسردگی به فرد کمک میکدد تا آگاهی بیشتری دربارة آن شخص ،خودش و فرایددی که طی کرده اس،.
کسب کدد .در حال .سوم شخص دلیلی برای افسردگی خود دارد که این مسئله سبب اعتباربخشیدن به
وضعیتش میشود؛ برای مثال میگوید وی برای من ارزشمدد بوده اس .که اکدون با نبود او افسرده شدهام.
دربارة ناهمسویی نتایج این پژوهش با پژوهشهای مککی و همکاران ( )2015باید توجه داش .که
شرک.کدددگان پژوهش مککی و همکاران ( )2015جوانان خیابانی  16-20سال بودند که از ابتدای شرک.
در مطالعه نوسانات خلقی شدیدی را تجربه میکردند که حضور آنان در دورة آموزشی مهارتهای رفتاردرمانی
دیالکتیکی از شدت این نوسانها و مشکالت هیجانی آنان کاسته اس ..درواقع با شروع دورة آموزشی این
نوجوانان خیابانی با حمای .و توجه بیشتری مواجه شدند و در محیط بهتری سکون .گزیدند ،اما هیچ تضمیدی
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وجود ندارد که اگر از همان ابتدا به همراه خانواده خود زندگی میکردند و شرایط تحصیلی و خانوادگی
مداسبی نیز داشتدد ،آموزش مهارتهای مذکور میزان افسردگی آنان را کاهش میداد .چدانکه شرک.کدددگان
پژوهش دلکانته ،لدز و هالنبو ( )2016نیز که پس از آموزش مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیکی تجربة
کاهش افسردگی داشتدد ،نوجوانانی بودند که سابقة بستریشدن در بیمارستان داشتدد و با وجود افسردگی
سایر مشکالتی ماندد اختالل دوقطبی ،نقص توجه و وسواس فکری -عملی نیز داشتدد؛ درنتیجه این
ناهمسویی مدطقی بهنظر میرسد و تلویحات بسیاری به همراه دارد.
یافتههای پژوهش حاضر شواهد مطلوبی را برای تأیید نقش آموزش مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیکی
بر اضطراب و بهطور محدود بر افسردگی دانشآموزان فراهم کرد و اطالعات ارزشمددی را دربارة ویژگیهای
کارکردی این مهارتها در باف .مطالعاتی علل اضطراب و افسردگی فراهم کرده اس ،.اما ممکن اس.
بهدلیل استفاده از ابزار خودگزارشی برای سدجش اضطراب و افسردگی با مقداری خطا همراه باشد؛ بدابراین
پیشدهاد میشود در پژوهشهای آتی دربارة سدجش اضطراب و افسردگی از ابزارها و روشهای دقیقتری
استفاده شود .درواقع بهدلیل ایدکه افرادی که بهطور متداول هیجانها را سرکوب میکددد (ماندد افراد افسرده)
و اغلب بیحسی هیجانی را گزارش میدهدد ،ممکن اس .با مشکالتی در زمیدة توصیف آن دسته از تغییرات
جسمانی روبهرو باشدد که با تجربة هیجانیشان همراه هستدد (لیهی ،تیرچ و ناپولیتانو ،)2011 ،پیشدهاد
میشود در پژوهشهای آتی به تأثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر اضطراب و افسردگی از طریق سدجش
روشهای دیگر پرداخته شود.
برخی دیگر از محدودی.های پژوهش حاضر ممکن اس .تعمیمپذیری نتایج آن را با مشکل روبهرو کدد.
نخس .با توجه به ایدکه گروه شرک.کدددگان پژوهش تدها از میان دانشآموزان پسر دورة متوسطه اول
انتخابشده بودند ،تعمیم نتایج به سایر دورههای تحصیلی نیازمدد بررسی بیشتر اس.؛ بدابراین پیشدهاد
میشود در پژوهشهای آیدده به بررسی این آموزشها بر اضطراب و افسردگی دانشآموزان دختر نیز پرداخته
شود و همچدین بررسی نقش تعدیلی جدسی .صورت بگیرد .به لحاظ کاربردی نتایج این پژوهش نشان
میدهد که الزم اس .متصدیان تعلیم و تربی .به آموزش و ارتقای مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیکی
بهعدوان بخشی از برنامة درسی مدارس توجه کددد.
همچدین با وجود ایدکه برخی از شواهد پژوهشی نشاندهددة تأثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر افسردگی
اس ،.نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد آموزش مهارتهای مذکور بر افسردگی دانشآموزان پسر تأثیر
چددانی نداش .که این مسئله نشاندهددة اهمی .بررسی سایر مهارتها و روشهای درمانی و مشاورهای بر
افسردگی نوجوانان پسر اس..
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