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در ( DBT)یالکت ا   مبتنای بار راتاردرماانی د    جاان  بررسی اثربخشی آموزش مهاار  ننیا ه ه    ،هدف از پژوهش حاضر: چکیده

       حاضار پاژوهش  اسات    سازمان بهزیساتی  شهرساتان ماالرد از نوابات اساتان نهاران باوده        ااسردگی نوجوانان  نحت پوشش  کاهش

نوجاوان در مطعات سانی     پسرانبر  استمشتمل  پژوهشة جامع  است با گروه کنترل آزمونپس ا آزمونآزمایشی با طرح پ شن مه

       روش از، هانمونا  اباانتخا  تاجها به   دای بودنانحت پوشش سازمان بهزیست مالرد شهرستان در 7939 سال درکه  سال 73نا  71

 دو دری نصاادا  وراطا باه ه، ااب اول اکنندگان پس از انتخر بود  شرکتانف 12  حجه نمونة پژوهش شد استفادهی هدامند ر گنمونه

آزمایش باه اجارا    روهاگدر اعته دو س ةجلس 3سپس مداخال  درمانی در   (هنفر 72 گروهدو )شدند  نیگزیجا کنترل و شیآزما گروه

آزماون، از  پاس  آزمون ومراحل پ ش در هاداده آوریجمتبرای   ای دریااات نکردگونه مداخلاهه چ که گروه کنترلدرآمد، درحالی

مبتنای بار    آماوزش مهاار  ننیا ه ه جاان      نشان داد کاه ها داده نحل ل کوواریانس دشاستفاده  (BDI)مط اس ااسردگی ب  

، باه مراجات   الکت   با اعتباربخشای راتاردرمانی دی  (P<25/2)ااسردگی نوجوانان مؤثر است  کاهشراتاردرمانی  دیالکت   در 

 گردد شود که این پذیرش در نهایت به نسه ل نغ  را  منجر میباعث پذیرش مشکال  ه جانی می

   
Abstract The aim of the present study was to investigate the efficacy of dialectical behavior therapy 

based on emotional regulation skills in reducing juvenile depression. The method of the present study was 

quasi-experimental with pretest-posttest design with a control group. The population consisted of all 

young boys aged between 12 to 18 living in the state Welfare Organization of Malard in 2014. Pur-

poseful sampling was used to select the sample. Beck Depression Inventory was ad-ministred on 

adolescents living at the Center. According to the test results, 20 students whose depression was higher 

than average were selected and randomly divided into two groups, experimental and control (each group 

consisting of 10 subjects). Then, during8 weeks, the treatment was conducted on the experimental group, 

while the control group did not receive any intervention. Data were analyzed using ANCOVA. Covariance 
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analysis showed that emotional regulation skills training based on dialectical behavior therapy was effective 

in reducing depression in these adolescents. Dialectical behavior therapy by means of validation, leads to the 

acceptance of emotional problems and ultimately, facilitates the adoption of lead changes. 
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