
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر عالئم افسردگی مادران دانش آموزان دارای اختالل 

 یادگیری ویژه
 

 3طیبه لرکی و 2نیره عالئی، 1عاطفه محمدی فیض آبادی

 

 -atefemohammadi@ut.ac.irزش کودکان استثنایی دانشگاه تهراندانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی و آمو.1

 Alaei.n@ut.ac.ir. دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران.2

 -Tayebehlarki.psy@gmail.comآزاد واحد تهران شمالکارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه .3

 

 چکیده

پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر عالئم افسردگی مادران دانش آموزان دارای اختالل یادگیری 

پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش -ایشی با طرح پیش آزمونویژه انجام شد. روش پژوهش از نوع  نیمه آزم

مادر با استفاده  30بودند. در این پژوهش از بین جامعه هدف  تالل یادگیری ویژه شهر تهران کلیه مادران دانش آموزان دارای اخ

نفر(به شیوه تصادفی گمارش  15نفر( و کنترل)15)از نمونه گیری دردسترس به عنوان حجم نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایش

ماه 1دقیقه ای در در طی   70جلسه   12شدند. برای ارزیابی افسردگی از پرسشنامه افسردگی  بک استفاده شد.گروه آزمایش در

ردند. در پایان دریافت کردند در حالی که گروه کنترل چنین مداخله ای را دریافت نکداخله رفتاردرمانی دیالکتیکی را و نیم م

مجددا هردوگروه مجددا مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل یافته ها با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که رفتاردرمانی 

کاهش عالئم افسردگی مادران دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ویژه می شود. از این رو رفتاردرمانی  دیالکتیکی موجب

کاهش عالئم افسردگی مادران دانش آموزان دارای اختالل یادگیری  اند یه عنوان یک روش درمانی موثر موجبدیالکتیکی  می تو

 ویژه مورد استفاده  متخصصان قرار گیرد.

 اختالل یادگیری ویژه، افسردگی، رفتاردرمانی دیالکتیکی: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

یادگیری مورد توجه متخصصان آموزش قرار گرفته اند و این موضوع به  بیش از یک قرن است که کودکان مبتال به اختالل های

عنوان شاخه جدیدی مورد بحث واقع شده است. کشور جوان ایران، با مشکالت عدیده ای مواجه است که از موانع عمده پیشرفت 

ن می دهد)تبریزی و احمدایی، تحصیلی محسوب می شود و آمارها سیر سعودی تعداد دانش آموزان مبتال به این اختالل را نشا

گردد و شامل آن گروه از مهارتهای پیش نیاز (. اختالل یادگیری ویژه به مشکل در مهارتهای پیش از دبستان برمی 1396

همچون مهارتهای حرکتی، کارکردهای اجرایی، توجه، حافظه، پردازش بینایی و شنوایی است که کودک برای یادگیری موضوعات 

نیاز دارد. این ناتوانی ها، مقدمه ناتوانی یادگیری تحصیلی هستند که بعدها ممکن است اتفاق بیفتد. بنابراین با  درسی به آنها

توجه به اهمیت موضوع، این کودکان نیازمند تشخیص و مداخله زودهنگام هستند تا مهارتهای پیش نیاز الزم جهت موفقیت در 

1ی، همزید، مورفی و لیمیادگیری تحصیلی آینده را فرابگیرند)موهدسا (. این دسته از کودکان و نوجوانان با اینکه هوششان 2016،

پایین تر از هم کالسی هایشان نیست، ظاهری عادی دارند، رشد قد و وزن شان طبیعی است و مثل سایر کودکان بازی می 

وده، در انجام تکالیف درسی دچار اشکال کنند؛ اما در فعالیتهایی مثل خواندن، نوشتن، سخن گفتن و فهم ریاضی دچار مشکل ب

2اساسی می باشند)گراهام امروزه، بزرگترین گروه کودکان استثنایی را که در تمام مدارس استثنایی ثبت نام می  .(2017،

3درصد از کل( کودکان دارای ناتوانی یادگیری ویژه تشکیل می دهند. )کیرک و همکاران 40شوند)حدود  به نقل از  1999، 

 12تا 3( میزان شیوع ناتوانی های یادگیری ویژه را در نقاط مختلف جهان بین 1397،یزدانی پوروعاشوری (. )2018ری ،عاشو

( 1384درصد و نریمانی و رجبی) 8( میزان شیوع ناتوانایی های یادگیری را 1376درصد گزارش کرده اند. مرویان حسینی )

 وده اند. درصد گزارش نم 13میزان شیوع این اختالالت را 

کالت رفتاری طبق تحقیقات صورت گرفته مادران کودکان دارای ناتوانی یادگیری خاص در مقایسه با پدران، بیشتر با مش

وری که بر (. به ط1394کودک درگیرند و استرس و بحران های روانی بیشتری را تجربه می کنند)کناری، جدیدیان و سلگی،

(. 1391کابری،اهستند)ضمیری نژاد، گلزاری،برجعلی و  تراز سایرین در معرض افسردگیاساس تحقیقات مادران این کودکان بیش

ی دهند از اعضای خانواده به ویژه مادران، طیف شدیدی از هیجانات در پاسخ به تشخیص اختالالت یادگیری کودک نشان م

وانشناختی پذیرش و ترس، مشکالت ر جمله: انکار، شوک، غم و اندوه،احساس گناه، خجالت و شرمندگی،افسردگی، دلسردی و

ا کودک دارای بمادر، منجر به بروز خطرات روانشناختی برای خود کودک و سایر اعضای خانواده می شود؛ روبروشدن با مادر 

و بروز مشکالت  ناتوانی یادگیری در حقیقت متالشی شدن رؤیاهای او و انتظار داشتن فرزندی سالم است که منجر به افسردگی

نمی تواند  ی و عاطفی در مادر می گردد. بدیهی است مادری که مشکالت روحی و عاطفی دارد و دچار افسردگی می باشدروح

ر روند رشد درفتار مناسبی با فرزند خود داشته باشد. محبت های افراطی و یا طرد وی توسط مادر می تواند مشکالت جدی 

 (.2018دنیس،تحصیلی کودک ایجاد نماید)

میلیون نفر در جهان به آن مبتال هستند)هادسون، بور، آرچر و  121دومین اختالل رایج روانشناختی است که حدودا افسردگی 

4کونتری (. که مشخصه آن خلق افسرده و با احساس غمگینی، اعتماد به نفس پایین و بی عالقگی به هرنوع فعالیت و 2016، 

الحظه فرد در عملکردهای روزمره زندگی فردی، شغلی و اجتماعی می لذت روزمره است که منجربه از کارافتادگی قابل م

 (.2013شود)انجمن روانپزشکی آمریکا، 

با توجه به این موضوع ضرورت وجود مداخالت درمانی برای جلوگیری از پیامدهای حاصل از وجود افسردگی در مادران 

اده مشخص می شود. ولی از طرفی خیلی از عموم نسبت به کودکان ناتوان، چه برای خود آن ها و چه برای دیگر اعضای خانو

مصرف داروهای ضد افسردگی  نگرشی منفی دارند، ازرو این نقش مداخالت روانشناختی در کاهش عالئم افسردگی در این 

5مادران پررنگ تر می شود)جورم، مورگان وهتریک  ،2009 .) 

                                                             
1 Mohd syah,Hamzaid, Murphy & Lim 
2 Graham 
3 Kirk 
4 . Hudson, Bower, Archer & Coventry 
5 . Jorm, Morgan&Hetrick. 



6)ترنیشوندی مو امیدواری  ینیخوشبایش موجب افز  یگروه یمداخالت روانشناختی و جلسات درمان و روش  (. 2015، 

7یکیالکتید یرفتاردرماندراین میان که  ،هستند یمشکالت روانشناختهای مداخالت روانشناختی از روش های موثر برای کاهش   

تفاده قرارگرفته است و اختالالت مورداس ریدر درمان سا یحوزه است که در دامنه نسبتاً متنوع نیدر ا از جمله مداخالت نوین 

8)پانوسمحققان در مورد آن صورت گرفته است یاز سو یا مطالعات گسترده (. این 1397؛ به نقل از بهرامی و زاهدی، 2014، 

و  هاانبحر ایبرد و ارندرا  رـیگد انیـمدر یاـهروش  بـنامناس ارضعو مسو جوـم ریاـفتر ناـمدر یک انعنو بهروش درمانی 

حبیبی، اکبری پوربهادران، فالحت پیشه بابلی، نریمانی و ست)ا فتهر راـک هـب هدـپیچی ل هایتالـخو ا فتهـشآ مراجعان نمادر

 (. 1394عابدی پریجا، 

طور مؤثر  ه بهک ییها مهارت ای دیجد یها آموزش مهارت قیمراجع از طر یهای توانمندرفتار درمانی دیالکتیکی بر افزایش 

همانند  ایدرمان تداخل کرده و  شرفتیکه در پ یکمک به کاهش عوامل قیمراجع از طر زشیگان شیافزا شود،ی استفاده نم

و  یواقع یها طیدرمان به مح میعماز ت افتنی نانیاطم کنند، یم یریاز آن جلوگ ط،یها، رفتار آشکار و مح شناخت جانات،یه

 یو اجتماع یا حرفه یها گسترش شبکه قیاز طر طیگوناگون، دادن ساختار به مح یها طیها در مح مهارت نیکمک به کاربرد ا

 (.1392ند)لطفی کاشانی و وزیری،کی م تیو تقو دیرا تائ دیجد یها که رشد و استفاده از مهارت

پژوهش های مختلفی اثربخشی روش رفتاردرمانی دیالکتیکی بر عالئم افسردگی آزمودنی های نشان داده است. در همین 

9راستا لینچ معنادار عالئم افسردگی در سالمندان می  کاهشموجب فتاردرمانی دیالکتیکی وهشی نشان داد که  ر(، در پژ200)

1گردد. چیس و سرتی 0 (، در پژوهش  خود به این نتیجه رسیدند که رفتاردرمانی دیالکتیکی موجب کاهش عالئم افسردگی 2009)

1در جمعیت غیربالینی می شود.فلدمن هارلی، کریگان، جاکوبو و فاوا 1 (، در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که 2009) 

1رفتاردرمانی دیالکتیکی موجب کاهش عالئم افسردگی بیماران مبتال به افسردگی می شود.نیکاسو، ریزوی و لینهان 2 (،در 2010)

ران مرزی پژوهشی نشان دادند که رفتاردرمانی دیالکتیکی می تواند در کاهش تمایالت خودکشی و نشانه های افسردگی بیما

(، در پژوهش خود به این نتیجه دست 1394موثر باشد. حبیبی، اکبری پوربهادران، فالحت پیشه بابلی، نریمانی و عابدی پریجا)

درمان در  انوـیتـمواز این درمان   تـساموثر خوییدهفسرا لختالا عالئمو نشانهها نمادردریالکتیکید مانیردرفتار یافتند که

 کـی انوـعن هـب خویی دهفسرا نمادر ایبر هشد حمطر شناختی یهانمادر یگرو د ییدارو نمادر راکندر  خوییدهفسرا لختالا

 .دنمو دهستفاا مکملو  انیمفیدـمروش در

آموزان با اختالل  با توجه به شواهد تجربی این احتمال می رود که رفتاردرمانی دیالکتیکی بر عالئم افسردگی مادران دانش

ان مادران دانش رفتاردرمانی دیالکتیکی بر عالئم افسردگی مادرهدف از این پژوهش تعیین اثربخشی  .لذایادگیری ویژه باشد

 آموزان با اختالل یادگیری ویژه است.

 روش 

روه کنترل بود. دراین پژوهش رفتاردرمانی گپس آزمون با -روش پژوهش از نوع  طرح های نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون

ی این پژوهش کلیه متغیر مستقل و عالئم افسردگی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. جامعه آمار دیالکتیکی به عنوان

مادر با استفاده  30 مادران دانش آموزان دارای اختالل یادگیری ویژه شهر تهران  با بودند. در این پژوهش از بین جامعه هدف 

ه تصادفی گمارش نفر(به شیو 15نفر( و کنترل)15اب و در دو گروه آزمایش)از نمونه گیری دردسترس به عنوان حجم نمونه انتخ

 شدند. 

                                                             
6 . Terni 
7 . Dialectical BehaviorTherapy 
8 . Pnose 
9 . Lynch 
1 0 . Chiesa &Serretti 
1 1 . Feldman, Harley, Safren, Jacobo & Fava 
1 2 . Neacsiu, Rizvi & Linehan 



تا 25امنه سنی دمالک های ورود آزمودنی ها شامل دارا بودن یک فرزند با اختالل یادگیری ویژه، حداقل تحصیالت سیکل و 

غیب بیش  انشناختی و مشاوره ای وسال و مالک های خروج شامل مصرف همزمان داروهای روانپزشکی، دریافت خدمات رو 55

 اده شد:جلسه از جلسات رفتاردرمانی دیالکتیکی بود. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از ابزار زیر استف3از

1پرسشنامه افسردگی بک: پرسشنامه افسردگی بک 3 یکی از رایجترین مقیاس های افسردگی است و به وسیله بک در  

1روت و مارناتساخته شده است)گ 1967سال  4 گویه است که به صورت خودگزارشی می  21(. این پرسشنامه دارای 2009، 

 ،پرسشنامه سال اخیر این  35طول در باشد که برای سنجیدن شدت افسردگی و نشانه های  آن طراحی شده است.

 .کرده اند ت ــیافدر راالینیــب  گیدرـفسا خیصـتش هـک دهبو نیرابیمادر  گیدفسرا  تدـش اییـشناس ارزـبا ترینهپذیرفتهشد

 تعیین شدید تا  فـخفیرا از  گیدرـفساز ا یـمختلف تجاو در دمیشو درجه بندی 3 اـت صفر یمبنا بر ،جمله یا رتعبا هر

باشد تشخیص  0-13جمع نمرات بینرـگوا هشد جمع یکدیگر با اتنمر همه ابتدا که ستا شکل بدیناریگذهنمر هنحو.میکند

-20نشان دهنده افسردگی خفیف است.اگر جمع نمرات بین  14-19همچنین جمع نمرات بین  داده می شود. افسردگی  جزئی

باشد افسردگی شدید است. این پرسشنامه از  29-63باشد افسردگی در سطح متوسط است و درنهایت اگر جمع نمرات بین  28

 تحلیلافر   ایجـنت یـهشوپژدر  لاـمث انعنو به. ستا تهگرف ارقرای  دهترـگس سنجیروان یابیارز ردمو نکنو تا ینوزمان تد

(. همبستگی 2009و همکاران، بوده است )گروت 86/0 با میانگین 92/0تا 73/0آن از  یـندرو همسانی ضریب کهداد  ننشا

1( می باشد)استفان دابسونr=93/0و پایایی بازآزمایی) 93/0درونی این مقیاس دارای آلفای کرونباخ  5  (.1386نی، و محمدخا 

ا  دریافت کردند ماه و نیم مداخله رفتاردرمانی دیالکتیکی ر1دقیقه ای در در طی   70جلسه   12گروه آزمایش در:روش اجرا 

ی قرار گرفتند. تحلیل در حالی که گروه کنترل چنین مداخله ای را دریافت نکردند. در پایان مجددا هردوگروه مجددا مورد ارزیاب

 اده از تحلیل کوواریانس انجام شد.یافته ها با استف

 . تشریح محتوای جلسات رفتاردرمانی دیالکتیکی1جدول 

 محتوای جلسات                                                    نام جلسات

 تشریح ماهیت افسردگی اول

 الکتیکیــید انیــمدر راــفتر یحــتوض دوم

 تکراـمشو  یفـتوص ه،اهدـمش یهارتمها زشموآ سوم

 تاــلحظ زیاــبه س وکینی ــتسدخومهارت های  زشوـمآ چهارم

 نظارتیدخوود ــلبخن ،قــعمی نفســت ،یــندابرگر هــتوج یاــهرتاــمهآموزش  پنجم

 تهیجانا بهزدن  برچسبو  تهیجانا توصیفو   مــفه ،آموزش  ششم

  نهیجا  اـبد اـمتض فعالیتو  مثبت تهیجانا دیجاا هفتم

 هشتم
 طریقز ا منفی تهیجانا وزبر با مقابله،منفی  یهاشنگرو  منفی ینددآخو رفکاا ثبت تکلیفآموزش 

 دـمرآناکا یهاشنگر و ینددآخو رفکاا ه باـمقابل

 ســنف تزــعارتقای  یاــههــبرنام زشوـمآ نهم

 دهم
 یاــهشرــگنو  دـیندآخو راــفکو ا یـمنف تاــهیجان اـب ایمقابله یفعالیتها منجاا چگونگی سیربر

 منفی

 گیدرـفسا دوـع لاـحتما ردوـمدر  یحـتوض یازدهم

 دوازدهم
1آموخته شده در درمان )وینمان یدهاـــینافر رهاـــبدو ابیـــیزباو  زشاـــس یطارـــشدرمورد  توضیح  6  ،

2009.) 

                                                             
1 3 . Beck Depression Inventory 
1 4 . Groth &Marnat 
1 5 .Stafandabson 
1 6 . Wineman 



 

 نتایج

 له اندازه گیری به تفکیک گروه آزمایش و کنترلنمرات افسردگی در دو مرح استاندارد: میانگین و انحراف 2جدول

 انحراف معیار میانگین مرحله گروه متغیر

 افسردگی

 کنترل
آزمون شیپ  25.87 4.759 

آزمون پس  25.19 4.668 

 آزمایش
 5.719 24.40 پیش آزمون

آزمون پس  21.58 5.877 
 

افسردگی به تفکیک برای افراد گروه آزمایش و کنترل  مراتآمار توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار ن  2در جدول 

گردد در گروه کنترل میانگین در دو مرحله سنجش )پیش آزمون و پس آزمون( نشان داده شده است. همان طور که مالحظه می

بیشتر نمرات در دهد ولی در گروه آزمایش، شاهد کاهش نمرات در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تغییر چندانی را نشان نمی

  پس آزمون نسبت به پیش آزمون هستیم.

عالئم افسردگی مادران دانش آموزان با اختالل یادگیری اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر عالئم افسردگی  بررسی منظور به

رمال بودن توزیع های آماری ن مفروضه آزمون این انجام از پیش. شد استفاده( ANCOVA)آزمون تحلیل کواریانس  از ، ویژه

 آزمون از استفاده ها باواریانس و همگنی رگرسیونی خط شیب بودن یکسان اسمیرنوف، -کولموگروف نمرات با استفاده از آزمون

بالمانع  کواریانس تحلیل مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به عدم تخطی از مفروضه های فوق الذکر استفاده از آزمون لوین

 می باشد.

 کنترل گروه در گروه آزمایش و افسردگی مقایسه جهت کواریانس تحلیل نتایج: 3جدول

 اندازه اثر سطح معناداری  Fمقدار  میانگین مجذورات  درجه آزادی  مجموع مجذورات  منبع تغییرات

 0.893 0.001 142.175 452.856 1 452.856 پیش آزمون

 0.306 0.014 7.494 23.871 1 23.871 افسردگی

    3.185 17 54.149 خطا

     19 572.166 کل

 

های آزمایش و کنترل، در مرحله پس در گروه نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه نمرات افسردگی 3در جدول 

(. p<05/0باشد )معنی دار می 05/0است و در سطح آلفای  494/7بدست آمده برابر با  Fآزمون، نشان داده شده است. مقدار 

تر بودن میانگین نمرات گروه این رو فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار می گیرد. بر این اساس و با توجه به پایین از

عالئم  افسردگی موجب کاهش عالئم موثر بوده و دیالکتیکی در پس آزمون، می توان نتیجه گرفت که رفتاردرمانی شیآزما

  یادگیری ویژه شده است. افسردگی مادران دانش آموزان با اختالل
 

 افسردگی : نمرات میانگین تعدیل شده پس آزمون4جدول

 خطای استاندارد میانگین گروه

 0.567 24.489 کنترل

 0.567 22.281 آزمایش

 



ون، کمتر ( پس از تعدیل نمرات پیش آزم281/22گروه آزمایش ) مالحظه می شود میانگین افسردگی 4چنان چه در جدول 

عالئم  فسردگیا عالئم کاهش بر دیالکتیکی ( بوده است که این خود نشان دهنده تاثیر رفتاردرمانی489/24نترل )از گروه ک

  افسردگی مادران دانش آموزان با اختالل یادگیری ویژه در افراد گروه آزمایش است.

 بحث و نتیجه گیری

ل یادگیری ویژه  افسردگی مادران دانش آموزان با اختال عالئمپژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر 

انش آموزان با دفرضیه مبنی بر اثربخش بودن  رفتاردرمانی دیالکتیکی بر عالئم افسردگی مادران شد. در این پژوهش انجام 

رمانی دیالکتیکی موجب تارداختالل یادگیری ویژه  مورد تایید قرار گرفت، به این معنا که یافته های این پژوهش نشان داد که  رف

(، 200ش های لینچ )کاهش عالئم افسردگی مادران دانش آموزان با اختالل یادگیری ویژه  می شود. این یافته ها با نتایج پژوه

ان چیس و همکار معنادار عالئم افسردگی در سالمندان می گردد، کاهشموجب فتاردرمانی دیالکتیکی که در پژوهشی نشان داد ر

جمعیت  ، که در پژوهش  خود به این نتیجه رسیدند که رفتاردرمانی دیالکتیکی موجب کاهش عالئم افسردگی در(2009)

دیالکتیکی  (، که در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که رفتاردرمانی2009غیربالینی می شود، فلدمن ئ همکاران )

ه رفتاردرمانی ک(، که نشان دادند 2010شود، نیکاسو و همکاران )موجب کاهش عالئم افسردگی بیماران مبتال به افسردگی می 

کبری پوربهادران، ادیالکتیکی می تواند در کاهش تمایالت خودکشی و نشانه های افسردگی بیماران مرزی موثر باشد،  و حبیبی، 

 مانیردرفتار تند که(، که در پژوهش خود به این نتیجه دست یاف1394فالحت پیشه بابلی، نریمانی و عابدی پریجا)

 همسو بود.ت ـساموثر خوییدهفسرا لختالا عالئمو نشانهها نمادردریالکتیکید

و  ختیـس، و گسترش  طـبس دیکراز رو دهتفاــسا اــب الکتیکیــید انیــمردرفتاردر راستای یافته های این پژوهش باید 

 یگفتگواز  بخشی به یاو آن را خفیف تر مش کند  دمیگیر  دـکن یـم گفتگو ردشمودر  که جعامر یجدینیتهارا از  تدـش

 تـسا وثرـم یـقتو اًـمخصوص هیجانی دهبررا نـیا. دـهد یـم خـپاس تـنیس عـجامر یدـج ینیتها از یـبخش هـک جعامر

ئه راا دومیشو شخصیافسردگی  وزبراز  مانع رتصو بدین شود یـم هـجامو کلـمش اـی هـثدحا یمـخو یپیامدها اـب عـجامر هـک

1و یافتن راه حل را به مراجع می آموزد)میلر، راتوس و لینهان 7 (. به همین علت در این پژوهش رفتاردرمانی دیالکتیکی 2006، 

 .موجب کاهش عالئم افسردگی مادران دانش آموزان با اختالل یادگیری ویژه  شده است
موزان با اختالل برای کاهش افسردگی مادران دانش آ رفتاردرمانی  در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش بر اهمیت استفاده

، درباره ن بهزیستیو سازما بنابراین، آگاهی دادن به کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استثنایی .تاکید داردیادگیری ویژه  

با اختالل  وزاندانش آمنقش چشمگیری در کاهش مشکالت مادران  برگزاری کارگاه های آموزشی رفتاردرمانی دیالکتیکینقش 

بود، که همین  درمانی دیالکتیکیطوالنی بودن جلسات رفتارهای پژوهش حاضر، از جمله محدودیتخواهد داشت.یادگیری ویژه  

ا و شهرهای دیگر پژوهش های بعدی در استان هشود که پیشنهاد میعامل سبب خستگی آزمودنی در جلسات درمانی  می شد.

لکتیکی تسلط الزم می شود روانشناسان و درمانگران در رابطه با  اجرای صحیح  رفتاردرمانی دیاهمچنین پیشنهاد  انجام شود.

 را پیدا کنند.
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Abstract 

This study was done to determine the effectiveness of dialectical behavioral therapy on depressive 

symptoms in mothers of students with special learning disabilities. The research method was semi-

experimental with pre-test and post-test and by using control group. The statistical population of this 

study was all mothers of students with special learning disabilities in Tehran. In this study, 30 mothers 
were selected from the target community by using available sampling as the sample size, and they were 

randomly divided between to two experimental (15) and control (15) groups. Beck's depression 

questionnaire was used to assess depression. The experimental group received the dialectical behavioral 
therapy intervention in 12 sessions that each session was 70 minutes during 45 days, while the control 

group did not receive such an intervention. In the end, both groups were re-evaluated. Analysis of the 

findings was performed by using covariance analysis and   shows dialectical behavioral therapy can 
reduce symptoms of depression in mothers of students with special learning disabilities. Therefore, 

dialectical behavioral therapy can be used as an effective treatment method to reduce the depressive 

symptoms of mothers of students with special learning disabilities. 
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