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اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر وابستگی بینفردی و کنترلعمل افراد مبتال به
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اختالل شخصیت وابسته
Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on
Interpersonal Dependency and Action Control of Individuals
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Abstract

Dependent personality disorder is a chronic
disorder which associated with the need to be taken
care of. The present study aimed to investigate the
effectiveness of acceptance and commitment
therapy on decreasing interpersonal dependency
and increasing action control of individuals with
dependent personality disorder. This study
conducted semi-experimentally with pretestposttest control group design and two-month
follow up period. From all individuals with
dependent personality disorder who attended to
psychotherapy clinics of Shahre-Ghods and
District 22 Municipality of Tehran, 18 individuals
were selected via convenience sampling method
and then randomly assigned into two experimental
and control groups (with 9 members). Dependent
Personality Disorder Inventory-Revised (2007),
Interpersonal Dependency Inventory (1977), and
Action Control Scale-Revised (2000) were applied
to collect data. The members of experimental group
were treated via the use of Acceptance and
Commitment Therapy protocol in 11 sessions, each
lasted 70 minutes. Eventually, data were analyzed
through repeated measures analysis of variance.
Findings showed that acceptance and commitment
therapy has significant effect on decreasing
interpersonal dependency and increasing action
control of individuals with dependent personality
disorder (P<0.01). According to the results of this
study, implementation of ACT in psychotherapy
centers and clinics would be beneficial and
effective for treating personality disorders’
problems.
Keywords: Dependent Personality Disorder,
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چکیده
 بررسی اثربخشی درمان پذیرشوتعهد بر،هدف از پژوهش حاضر
کاهش وابستگی بینفردی و افزایش کنترل عمل افراد مبتال به
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شخصیت وابسته مراجعهکننده به کلینیکهای رواندرمانی شهر
 نفر با روش نمونهگیری در81 ، شهر تهران22 قدس و منطقه
)دسترس انتخاب گردیده و بهصورت تصادفی در دو گروه (نُه نفره
 جهت جمعآوری اطالعات از.آزمایش و کنترل گمارده شدند
 مقیاس تجدیدنظر شده،(SCI) مصاحبه بالینی ساختاریافته
( و پرسشنامههای تجدیدنظر شده اختاللACS-R) کنترل عمل
(IDI) ( و وابستگی به دیگرانDPI-R) شخصیت وابسته
، دقیقهای04  جلسه88  افراد گروه آزمایش به مدت.استفاده شد
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مقدمه
اختالل شخصیت وابسته ،اختالل مزمنی است که با نیاز فراگیر و بیشازحد به مراقبتشدن شناخته میشود.
این الگوی دیرپا در نهایت به رفتارهای سلطهپذیری ،متکیبودن و ترس از جدایی منجر میگردد (انجمن
روانپزشکی آمریکا .)2481 ،اختالل شخصیت وابسته به شکل همزمان ،همبسته و عامل خطر انواع متفاوتی
از مشکالت روانشناختی است (مورگان و کالرک )2480 ،و با تعدادی از رفتارهای مشکلزای بالینی از جمله
اضطراب ،افسردگی ،ترس از ارزیابی منفی و اختالالت روانتنی ارتباط دارد .وابستگی این افراد منجر به افزایش
خطر خودکشی ،بیماریهای پزشکی و استفاده بیشتر از خدمات سالمت روان میشود (بورنستین2482b ،؛
دیزنی )2481 ،و عمدتاً با ناستواری روانی و رواننژندی همراه است (فرنهام.)2481 ،
پژوهشهای تجربی کمی در مورد سببشناسی اختالل شخصیت وابسته وجود دارد (بارکر ،کارپرون و
آزورلوسا .)8881 ،بورنستین ( )2482aمعتقد است ،تمرکز اصلی آسیبشناسی اختالل شخصیت وابسته بر
سبکهای دلبستگی ناایمن است .دلبستگی ناایمن در طول ارتباطات والد -فرزند و با وجود والدین بسیار
چسبنده شکل میگیرد که در فرایند رشد و تحول فرزندشان ،بهویژه زمانی که فردیت و مفهوم جدایی باید به
شکل طبیعی شکل گیرد ،با او همچنان مانند یک کودک رفتار میکنند.
بنابراین ،با توجه به این سببشناسی ،یکی از مشکالت اساسی افراد مبتال به اختالل شخصیت وابسته،
وابستگی بینفردی 8است که عمدتاً به شکل ناسازگارانه بروز پیدا میکند .وابستگی بینفردی ،مجموعه نشانگان
شخصیتی است که با تمایل به وابستگی یا اعتماد مفرط به دیگران برای کسب مراقبت ،حمایت ،راهنمایی و
هدایت تعریف میشود .این وابستگی ،نشانگان شناختی (مثل ادراک خود بهعنوان فردی ضعیف و درمانده،
اشتغال ذهنی به این ادراکات و نشخوار آنها) ،هیجانی (مثل ترس از ارزیابی منفی ،ترس از رهاشدن و
مضطربشدن) ،رفتاری (مثل منفعلبودن ،مطیعبودن و اطمینانآفرینی) و نشانگان انگیزشی (نیاز فرد به حمایت
و پذیرش از جانب دیگران) را در برمیگیرد (مککلینتوک ،اندرسون و کرنستون.)2482 ،
مشکل مهم دیگری که افراد وابسته با آن روبهرو هستند ،دشواری در کنترل عمل 2و عمل متعهدانه 1است،
چرا که این افراد نیاز دارند دیگران مسؤولیت اغلب زمینههای مهم زندگیشان را برعهده بگیرند (انجمن
روانپزشکی آمریکا .)2481 ،کنترل عمل ،یکی از فرایندهای خودتنظیمی است که به افراد اجازه میدهد
مقاصدشان را شکل دهند ،نگهداری و اجرا کنند و اهدفشان را به اعمال عینی تبدیل نمایند (کهل.)8882 ،
کنترل عمل در پیوستاری از جهتگیری پویا تا جهتگیری ایستا اندازهگیری میگردد (کهل.)8880 ،
افراد دارای جهتگیری ایستا ،قادر به انجام رفتارهای خودتنظیم و اعمال متعهدانه نیستند و در قبال حوادث
منفی زندگی به نشخوار فکری گرایش دارند که این امر ،منابع شناختی موجود برای حرکت رو به جلو را کاهش
میدهد (رولز ،میکاس و شروف8818 ،؛ کهل .)8882 ،در مجموع ،جهتگیری ایستا در سه بُعد اشتغال ذهنی
1. interpersonal dependency
2. action control
3. committed action
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(در برابر کنارهگیری) ،دودلی (در برابر آغازگری) و بیثباتی (در برابر پافشاری) کنترل عمل قرار میگیرد (کهل8882 ،
و  .)8880بزرگساالن مبتال به اختالل شخصیت وابسته نیز به دلیل نداشتن خودمختاری ،خودهدایتگری الزم و
تعهد در عمل (مورگان و کالرک ،)2484 ،در شروعکردن کارها و انجام امور بهطور مستقل ،دچار مشکل هستند.
رویکردهای درمانی متعددی برای اختالل شخصیت وابسته و مشکالت آن وجود دارد .پایه اصلی درمان
اختالل شخصیت وابسته ،بر روشهای غیردارویی بنا شده است (فرشام و خدابخش .)8180 ،اغلب از رفتار
درمانی شناختی ،8برای درمان اختالل وابستگی با هدف افزایش استقالل فردی و خودکارآمدی استفاده میگردد
(اسپری2441 ،؛ برج و همکاران .)2484 ،همچنین به پیشنهاد گلدین و گراس ( )2484و خوری و همکاران
( ،)2481استفاده از مهارتهای ذهنآگاهی در درمان مشکالت مربوط به وابستگی بینفردی ناسازگارانه ،با
پیامدهای موفقیتآمیز درمانی همراه خواهد بود؛ به این دلیل که ذهنآگاهی یکی از مؤثرترین راهبردها برای
مقابله با ویژگیهای شناختی و هیجانی یا عاطفی وابستگی بیمارگون است.
نتایج پژوهشهای انجام شده حاکی از این است که رفتاردرمانیهای موج دوم در درمان این اختالل بسیار
مؤثر است؛ اما اثربخشی رفتاردرمانیهای موج سوم ،به ویژه درمان پذیرشوتعهد 2که در درمان یا چارهجویی و
راهحلیابی اختالالتی که مؤلفه اضطراب در آنها بارز میباشد (مانند اختالل اضطراب فراگیر) موفق بوده است
(والتز و هیز ،)2484 ،در درمان اختالل شخصیت وابسته (گروه ج اختالالت شخصیت ،با ویژگی اصلی مضطرب
و بیمناکبودن) هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته است.
2
0
اکت از طریق فرایندهای اصلی پذیرش ،1ناهمجوشی  ،خود بهعنوان زمینه (ایجاد یک حس فراتجربی از
خود) ،ارتباط با لحظه اکنون ،1ارزشها0و ساختن الگوهای بسیار خوب از عمل متعهدانه مرتبط با این ارزشها،
انعطافپذیری روانشناختی بیشتری در فرد ایجاد میکند (هیز ،لوین ،پالمپ ،ویالت و پیستورلو.)2481 ،
شواهد مؤید اثربخشی موج سوم رفتاردرمانیها برای مشکالت متفاوت از جمله تنظیم شناختی -هیجانی
(اسماعیلی ،طباطبائی و افروز )8180 ،و بهویژه اثربخشی درمان پذیرشوتعهد برای مشکالت اضطرابی
(سیانتوری ،کلیت و واردنی ،)2481 ،افسردگی (زتل و راینز8818 ،؛ عزیزی و قاسمی8181 ،؛ توهینگ و لوین،
 ،)2480استرس روانشناختی (وین و همکاران ،)2481 ،عالئم روانپریشی (گودیانو و هربرت ،)2441 ،درد
مزمن (اسمال وود ،پوتر و روبین ،)2481 ،خودکارآمدی و رضایت زناشویی (خدایاریفرد ،حجازی و حسینینژاد،
 )8180و افزایش امیدواری و شادکامی است (مرمرچینیا و ذوقی پایدار .)8181 ،واولز ،مککراکن و ابرین

1. cognitive behavioral therapy
2. acceptance and commitment therapy
3. acceptance
4. defusion
5. self as context
6. contact with present moment
7. values
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( ) 2488نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که این درمان موجب افزایش عمل متعهدانه مبتنی بر
ارزشهای افراد مبتال به درد مزمن میشود.
گرچه نتایج پژوهش مورتن ،اسنودن ،گوپولد و گویمر ( ،)2482بیانگر اثربخشبودن مداخالت گروهدرمانی
اکت برای افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی است و مطابق با نتایج پژوهش مککلینتوک ،اندرسون و
کرنستون ( ،)2482درمانهای مبتنی بر ذهنآگاهی موجب کاهش نشانگان وابستگی بینفردی ناسازگارانه افراد
میگردد و نیز ما میدانیم که درمان پذیرشوتعهد در درمان اختالالتی که مؤلفه اضطراب در آنها آشکار
میباشد ،موفق بوده است (والتز و هیز ،)2484 ،این مسئله در ادبیات و پیشینه پژوهش مشخص نیست که آیا
مؤلفههای درمان پذیرشوتعهد برای افراد مبتال به اختالل شخصیت وابسته نیز مفید میباشد و میتواند موجب
کاهش وابستگی بینفردی و افزایش کنترل عمل که از مشکالت اساسی افراد مبتال به این اختالل است ،شود؟
بنابراین ،پژوهش حاضر درصدد مطالعه و بررسی این مسئله است که آیا درمان پذیرشوتعهد بر وابستگی
بین فردی و کنترل عمل افراد مبتال به اختالل شخصیت وابسته اثرگذار است یا خیر؟ برای انجام این پژوهش،
سؤالهای زیر در نظر گرفته شد:
 آیا درمان پذیرشوتعهد بر کاهش وابستگی بینفردی افراد مبتال به اختالل شخصیت وابسته مؤثر است؟ آیا درمان پذیرشوتعهد بر افزایش کنترل عمل افراد مبتال به اختالل شخصیت وابسته مؤثر میباشد؟روش

جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر از نوع نیمهآزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل و سنجش پیشآزمون و پسآزمون ،همراه با
دوره پیگیری دو ماهه است .جامعه آماری این پژوهش ،شامل  04نفر از افراد مبتال به اختالل شخصیت وابسته
مراجعهکننده به کلینیکهای رواندرمانی خصوصی شهر قدس و منطقه  22شهر تهران میباشد که در زمستان
سال  ،8182از جانب روانشناس بالینی ،با انجام مصاحبه بالینی ساختاریافته براساس راهنمای تشخیصی و
آماری اختالالت روانی و با داشتن پنج مورد (یا تعداد بیشتری) از هشت موردی که در راهنمای تشخیصی و
آماری اختالالت روانی (ویراست پنجم) ذکر شده است ،تشخیص اختالل شخصیت وابسته را دریافت کردهاند.
برای انتخاب افراد نمونه در این پژوهش ،با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس ،از میان افراد مبتال به
اختالل شخصیت وابسته که در زمستان  8182به کلینیکهای رواندرمانی خصوصی شهر قدس و منطقه 22
شهر تهران مراجعه کرده و در پرسشنامه تجدیدنظر شده اختالل شخصیت وابسته هوبر و همکاران ،نمره باالتر
از میانگین کسب نموده و براساس مصاحبه ساختاریافته بالینی ،از جانب روانشناس بالینی تشخیص اختالل
شخصیت وابسته دریافت کردهاند 24 ،نفر انتخاب شده و سپس بهصورت تصادفی ،در دو گروه آزمایش و کنترل،
بهگونهای که در هر گروه  84نفر قرار گیرند ،جایگذاری شدند .البته دو نفر (یک نفر از گروه آزمایش ،بهدلیل
انصراف از درمان و یک نفر از گروه کنترل ،بهدلیل عدم همکاری در مرحله پسآزمون) اُفت داشتند .بنابراین،
نمونه نهایی پژوهش حاضر که تجزیهوتحلیل آماری بر روی آن انجام شد ،متشکل از  81نفر (نُه نفر در گروه
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آزمایش و نُه نفر در گروه کنترل) بود .الزم به ذکر است که حجم نمونه با در نظر گرفتن نظر استادان و با
استفاده از نرمافزار  Gpowerتعیین گردید؛ به این شکل که با توجه به مطالعات پیشین مرتبط با پژوهش
حاضر ،با اندازه اثر متوسط تا بزرگ ( )f=4/14برای دو گروه دارای سهبار اندازهگیری ،با سطح آلفای  4/42و
توان  ،4/14حجم نمونه کل  24نفر ( 84نفر برای هر گروه) برآورد میشود که در این پژوهش نیز در ابتدا برای
هر گروه  84نفر در نظر گرفته شد که بهدلیل افت نمونه ( 2نفر) ،نمونه نهایی از  81نفر تشکیل گردید.
مالکهای ورود به پژوهش عبارت بودند از :داشتن سن بیشتر از  81سال ،داشتن مدرک تحصیلی دیپلم به
باال ،دریافت برچسب تشخیصی اختالل شخصیت وابسته و تمایل به شرکت در پژوهش .مالکهای خروج از
پژوهش نیز داشتن سن کمتر از  81و بیشتر از  14سال و دریافت درمانهای روانشناختی دیگر بهصورت
همزمان بود .الزم به ذکر است ،افراد در دو گروه آزمایش و کنترل از نظر سن و میزان تحصیالت تفاوت
معناداری نداشتند.
در ابتدا ،به کلیه کلینیکهای رواندرمانی خصوصی شهر قدس و منطقه  22شهر تهران مراجعه و از
پرسشنامه تجدیدنظر شده اختالل شخصیت وابسته هوبر و همکاران بهعنوان ابزار غربال اولیه استفاده شد.
افرادی که در پرسشنامه تجدیدنظر شده اختالل شخصیت وابسته هوبر و همکاران نمره باالتر از میانگین کسب
کردند ،با استفاده از مصاحبه بالینی ساختاریافته مورد ارزیابی قرار گرفتند .در نهایت  24نفر از افرادی که از
جانب روانشناس بالینی و براساس مصاحبه بالینی ساختاریافته و با داشتن پنج مورد (یا تعداد بیشتری) از هشت
موردی که در راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی ذکر شده است ،تشخیص اختالل شخصیت وابسته
را دریافت کردند ،بهعنوان گروه نمونه انتخاب گردیده و سپس بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل
جایگذاری شدند .به کلیه آزمودنیها اهداف کلی و رعایت اصول رازداری توضیح داده شد و آنها با رضایت
آگاهانه وارد پژوهش گردیده و هر دو گروه به پرسشنامه وابستگی به دیگران و مقیاس تجدیدنظر شده کنترل
عمل پاسخ دادند .برای افرادی که در گروه آزمایش قرار گرفتند ،به مدت  88جلسه  04دقیقهای (بهصورت
گروهی) و براساس پروتکل درمانی هیز ،استروسال و ویلسون ( ،)8888درمان پذیرشوتعهد توسط پژوهشگر
اجرا گردید و گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکرد .الزم به ذکر است ،دو نفر از افراد گروه نمونه (یک نفر
از گروه آزمایش ،بهدلیل انصراف از درمان و یک نفر از گروه کنترل ،بهدلیل همکارینکردن در مرحله
پسآزمون) اُفت داشتند .بالفاصله بعد از انجام مداخله و سپس دو ماه بعد از زمان مداخله (بهعنوان دوره
پیگیری) ،پرسشنامه وابستگی به دیگران و مقیاس تجدیدنظر شده کنترل عمل ،برای هر دو گروه اجرا شد.
خالصه پروتکل درمانی به شرح زیر است:
جلسه اول :مقدمات درمان از جمله برقراری رابطه درمانی ،آشنایی افراد با فضای جلسات درمانی ،توضیح
قوانین گروه و انجام مصاحبه و پرسش از مراجعان برای ارزیابی (توضیح تحلیل عملکردی) ،تکلیف خانگی:
نوشتن تحلیل عملکردی.
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جلسه دوم :ارزیابی تکلیف جلسه قبل ،فرمولبندی براساس مدل انعطافناپذیری روانشناختی رویکرد
 ، ACTتوضیح منطق و اهداف درمان ،بستن قرارداد درمانی و ایجاد درماندگی خالقانه برای آغاز درمان،
تکلیف خانگی :یادداشت راهکارهای معمول و ارزیابی درجه کارآیی آنها.
جلسه سوم :ارزیابی تکلیف جلسه قبل ،توضیح شیوههای کنترل و اجتناب در زندگی و از بینبردن دلبستگی
مراجعان به راهکارهای همیشگی تغییر (کاهش اجتناب) ،ایجاد تمایل و پذیرش بهعنوان جایگزینی برای کنترل
(افزایش پذیرش) ،تکلیف خانگی :یادداشت روزانه ،یادداشت روزانه رنج پاک و ناپاک.
جلسه چهارم :ارزیابی تکلیف جلسه قبل ،ایجاد آگاهی از زمان حال و ارتباط با زمان حال و افزایش
خودآگاهی با استفاده از مهارتهای ذهنآگاهی ،تکلیف خانگی :انجام مهارتهای ذهنآگاهی در منزل.
جلسات پنجم و ششم :انجام تمرینهای ذهنآگاهی ،کاهش همجوشی و افزایش گسلش با استفاده از
آموزش و تأکید بر محدودیتهای زبان در تجربه مستقیم افکار ،هیجانات و رفتارها ،مداخله در کارکرد
زنجیرههای زبانی مشکلساز از طریق استعارهها و آموزش فاصلهگرفتن بهنجار و آگاهی غیرقضاوتی و نیز
افزایش تجربه رویدادهای درونی ،تکلیف خانگی :انجام مهارتهای ذهنآگاهی مربوط به گسلش در منزل،
تکلیف دلیلآوری و قضاوت.
جلسه هفتم :ارزیابی تکلیف جلسه قبل ،انجام تمرینهای ذهنآگاهی ،قطع وابستگی به خود
مفهومسازیشده ،افزایش تجربه خود به عنوان زمینه و درک خود به عنوان فرآیندی پویا با استفاده از تمرین و
بهکارگیری استعارهها ،تکلیف خانگی :نوشتن داستان یا خط زندگی.
جلسه هشتم :ارزیابی تکلیف جلسه قبل ،انجام تمرینهای ذهنآگاهی ،شناسایی ارزشها و تصریح اهمیت
آنها در زندگی و طرحریزی جهتگیری زندگی ارزشمحور ،تکلیف خانگی :پرکردن فرمهای سنجش ارزشها.
جلسات نهم و دهم :ارزیابی تکلیف جلسه قبل ،انجام تمرینهای ذهنآگاهی ،طرحریزی برنامه عمل
متعهدانه از طریق شناسایی اهداف و رفتارهای مناسب جهت رسیدن به آنها ،آموزش الگوریتم  FEARبه
مراجعان بهعنوان یک روش خودبازبینی که شامل چهار مؤلفه آمیختگی با افکار ،ارزشیابی تجربهها ،اجتناب از
تجربهها و دلیلآوردن برای رفتار است و ایجاد آمادگی برای پایان درمان.
جلسه یازدهم :جمعبندی ،مرور و ارائه خالصهای از مسیر جلسات درمان ،توضیح تدریجیبودن پیشرفت،
پایاندادن به درمان و اجرای پسآزمون.
در پژوهش حاضر برای تجزیهوتحلیل دادههای آماری ،ابتدا اطالعات حاصل از پرسشنامهها استخراج شده
و سپس کلیه اطالعات جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار  Spss-16مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .در
بخش توصیفی از شاخصهای آماری فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد و برای آزمون سؤاالت پژوهش از
روش تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیری مکرر استفاده شد.
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ابزار سنجش
مصاحبه بالینی

ساختاریافته8

) :(SCIمصاحبهای است که براساس مالکهای تشخیصی راهنمای تشخیصی
و آماری اختالالت روانی انجمن روانپزشکی آمریکا و برای تشخیص اختالالت روانی طراحی شده است.
فرست ،اسپیترز و گیبون در سال  8880برای تشخیصهای  ،DSM-IVنسخه بالینی و پژوهشی این مصاحبه
را تدوین کردند .این ابزار شامل دو نسخه ( SCID-Iجهت ارزیابی اختاللهای اصلی روانپزشکی)
و ( SCID-IIجهت ارزیابی اختالالت شخصیت) میباشد (محمدخانی )8182 ،که در این پژوهش ،برای
ارزیابی نشانگان افرد مبتال به اختالل شخصیت وابسته مورد استفاده قرار گرفت.
پرسشنامه تجدیدنظر شده اختالل شخصیت وابسته :(DPI-R) 2پرسشنامه شخصیت وابسته (هوبر و همکاران)
در سال  2440توسط هوبر بهمنظور ارزیابی بیماران مبتال به اختالل شخصیت وابسته ساخته شده است .این
آزمون در ابتدا دارای  18عبارت بود که نسخه تجدیدنظر شده آن در سال  2440به  22عبارت کاهش یافت.
این پرسشنامه شامل هشت معیار اصلی راهنمای آماری و تشخیصی اختالالت روانی ،برای اختالل شخصیت
وابسته میباشد .در مورد نمرهگذاری ،به هریک از پاسخهای صحیح  8نمره و به پاسخهای غلط صفر تعلق
میگیرد .در پژوهشی که هوبر در سال  2440انجام داد ،ضریب آلفای کرونباخ کل آزمون  4/84و برای همه
زیرمقیاسها بین  4/10تا  4/12بهدست آمد .بهمنظور بررسی اعتبار ،از زیرمقیاس درونگرایی اجتماعی
پرسشنامه شخصیتی مینهسوتا استفاده شد .ساختار دو عاملی پرسشنامه شخصیت وابسته براساس همبستگی
آن با زیرمقیاس درونگرایی اجتماعی پرسشنامه مینهسوتا به اثبات رسید و اعتبار سازه این آزمون را تأیید کرد.
عامل اول ،اتکا به دیگران که شامل معیارهای  0 ،1 ،2 ،8و  2راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی
بوده و عامل دوم ،نیاز به روابط ،شامل معیارهای  0 ،1و  1است (پوره و هوبر .)2440 ،در پژوهش حاضر میزان
پایایی و ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه 4/11 ،بهدست آمد.
پرسشنامه وابستگی به دیگران :(IDI) 1پرسشنامه وابستگی به دیگران ،یک ابزار  01سؤالی است که برای
سنجیدن افکار و احساسهای مربوط به نیاز به مراوده نزدیک با اشخاص ارزشمند ،توسط هرشفیلد و همکاران
در سال  8800ساخته شد .تحلیلعاملی منجر به سه خردهمقیاس شد :اتکاء عاطفی به دیگران ،فقدان اعتماد
به خود و تأیید خودمختاری .این پرسشنامه از همسانیدرونی خوبی با دامنه اعتبار دو نیمهکردن  4/08تا 4/88
برخوردار است .با توجه به اینکه دو خردهمقیاس اول این پرسشنامه ،همبستگی معناداری با مقیاس
روانرنجورخویی پرسشنامه شخصیت مادلی دارد ،از روایی همزمان خوبی برخوردار میباشد .در این پرسشنامه،
با جمعزدن پاسخهای هریک از سه خردهمقیاس ،در مقیاس لیکرت چهار گزینهای ،نمره هرپیک از آنها
محاسبه میشود .نمره پرسشهای شماره  21 ،84و  00معکوس محاسبه میگردد .نمره کل با جمع نمرات سه
)1. Structured Clinical Interview (SCI
)2. Dependent Personality Inventory-Revised (DPI-R
)3. Interpersonal Dependency Inventory (IDI

اثربخشی درمان پذیرشوتعهد بر وابستگی بینفردی و ...

868

خردهمقیاس بهدست میآید (هرشفیلد و همکاران .)8800 ،ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش
حاضر  4/18بهدست آمد.
مقیاس تجدیدنظر شده کنترل عمل :(ACS-R) 8مقیاس تجدیدنظر شده کنترل عمل ،شامل  22گویه و سه
بُعد کنارهگیری /اشتغال ذهنی ،آغازگری /دودلی و پافشاری /بیثباتی است .هرگویه دارای دو گزینه (الف و ب)
میباشد که یکی از گزینهها نشاندهنده جهتگیری پویا و دیگری ،نشاندهنده جهتگیری ایستاست .برای
نمرهگذاری ،پاسخهای مربوط به جهتگیری پویا در نظر گرفته میشود (دیفندورف ،هال ،لورد و استرین،
 .)2444در پژوهش فرخی و حسینچاری ( ،)8181ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه  4/18گزارش شد.
همچنین ،این پرسشنامه از روایی خوبی برخوردار است .در این پژوهش ،ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه
 4/18محاسبه گردید.
یافتهها
در نمونه مورد بررسی نُه نفر در گروه کنترل و نُه نفر در گروه آزمایش قرار داشتند .تمامی افراد در هر دو گروه،
دارای جنسیت مؤنث و سطح تحصیلی کارشناسی بوده و وضعیت ایشان به لحاظ تأهل ،مجرد است .میانگین
و انحراف استاندارد سن گروه آزمایش بهترتیب  24/22و  8/82و میانگین و انحراف استاندارد سن گروه کنترل
بهترتیب  28/11و  2بود .جدول  ،8شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) نمرات وابستگی
بینفردی و جدول  ،2شاخصهای توصیفی نمرات کنترل عمل افراد مورد مطالعه را به تفکیک گروه در مراحل
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری نشان میدهد.
جدول  -1شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) نمرات وابستگی بینفردی
متغیر

گروه

مرحله

میانگین

آزمایش

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

2/00
2
2

کنترل

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

2/04
2/08
2/08

وابستگی بینفردی

انحراف

میانگین خطای

استاندارد
4/12
4/12

استاندارد
4/88
4/88

4/12

4/88

4/18
4/14
4/14

4/84
4/88
4/88

)1. Action Control Scale-Revised (ACS-R
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جدول  -2شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) نمرات کنترل عمل
متغیر

گروه

مرحله

میانگین

آزمایش

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

4/01
4/10
4/10

کنترل

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

4/22
4/24
4/24

کنترل عمل

انحراف
استاندارد
4/41
4/40

میانگین خطای
استاندارد
4/42
4/42

4/40

4/42

4/42
4/40
4/40

4/48
4/42
4/42

در پژوهش حاضر ،از روش آماری تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیری مکرر بهمنظور مشاهده و اندازهگیری
تغییراتی که در روند زمان در آزمودنیها بهوجود آمد ،استفاده شد .پیش از انجام تحلیل واریانس مختلط با
اندازهگیری مکرر ،پیشفرضهای آن ازجمله نرمالبودن توزیع نمرات ،همگنی واریانسها ،همگنی
کوواریانسهای مشاهدهشده متغیرهای وابسته و همسانی ماتریس واریانس -کواریانس مورد بررسی قرار گرفت.
جدول  -8نتیجه آزمون کلموگروف -اسمیرنف ،لوین ،ام باکس و کرویت ماخلی
متغیر
وابستگی
بینفردی
کنترل
عمل

آزمون
کلموگروف-
اسمیرنف
( 4/12سطح
معناداری)4/11 :
( 4/01سطح
معناداری)4/18 :

آزمون لوین
)( F

آزمون
امباکس )(F

آزمون کرویت ماخلی
W

خیدو

( 8/11سطح
معناداری)4/48 :

( 8/12سطح
معناداری)4/48 :

( 4/10سطح
معناداری)4/21 :

( 2/22سطح
معناداری)4/21 :

( 8/12سطح
معناداری)4/82 :

( 1/82سطح
معناداری)4/41 :

( 4/18سطح
معناداری)4/20 :

( /02سطح
معناداری2)4/20 :
*
)(P˃4/42

نتایج جدول  1نشان داد که پیش فرضهای نرمالبودن توزیع نمرات ،همگنی واریانسها ،همگنی
کوواریانسهای مشاهدهشده متغیرهای وابسته و همسانی ماتریس واریانس -کواریانس برقرار است.
جدول  ،0نتایج آزمون تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیریهای مکرر (اثر پیالی) نمرات وابستگی
بینفردی و کنترل عمل را نشان میدهد.
جدول  -4نتایج آزمون تحلیل مختلط با اندازهگیریهای مکرر (اثر پیالی) نمرات
وابستگی بینفردی و کنترل عمل
متغیر
وابستگی
بینفردی
کنترل عمل

اثر

F

سطح معناداری

مجذور آتا

زمان

8008/11

4/448

4/81

زمان

8021/11

4/448

4/82
)(P<4/48

**
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با توجه به نتایج جدول  ،0چون سطح معناداری از  4/48کمتر است ( ،(P<4/48اندازهگیری نمره وابستگی
بینفردی و کنترل عمل در سه زمان ،تفاوت معناداری باهم دارند .بهعبارتی ،بین نمرههای عامل زمان
(پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) در وابستگی بینفردی و کنترل عمل تفاوت معناداری بهدست آمده است.
بهدلیل اینکه فرض همسانی ماتریس واریانس -کوواریانس نمرات وابستگی بینفردی و کنترل عمل تأیید
شد ،در جدول  2نتایج آزمون کرویت 8گزارش میگردد.
جدول  -5نتایج آزمون تاثیرات درونآزمودنی نمرات وابستگی بینفردی و کنترل عمل
متغیر
وابستگی بینفردی
کنترل عمل

منبع
زمان-کرویت
زمان-کرویت

F

8010/22
8021/11

سطح معناداری
4/448
4/448

مجذور آتا
4/88
4/82
**
)(P<4/48

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،تأثیر متغیر زمان در مراحل مختلف اندازهگیری معنادار میباشد
((P<4/48؛ یعنی تفاوت بین میانگینهای نمرات وابستگی بینفردی و کنترل عمل در مراحل پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری معنادار است .همچنین ،با توجه به اندازه اثر (مجذور آتا 4/88 :برای وابستگی بینفردی و
مجذور آتا 4/82 :برای کنترل عمل)  88درصد از کل واریانس وابستگی بینفردی و  82درصد از کل واریانس
کنترل عمل در مراحل پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری مربوط به درمان پذیرشوتعهد میباشد.
جدول  -6آزمون تأثیرات بینآزمودنی نمرات وابستگی بینفردی و کنترل عمل
متغیر
وابستگی بینفردی
کنترل عمل

منبع
گروه
گروه

F

2800/22
2822/42

سطح معناداری
4/448
4/448

مجذور آتا
4/88
4/81
)(P<4/48

**

نتایج جدول  1نشان میدهد که تأثیر متغیر گروه در مراحل مختلف اندازهگیری معنادار میباشد ((P<4/48؛
به این معنا که تفاوت بین میانگین نمرات وابستگی بینفردی و کنترل عمل در دو گروه آزمایش و کنترل
معنادار است.
بهدنبال معنادار شدن تفاوت نمرات وابستگی بینفردی و کنترل عمل بین پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
گروهها ،به بررسی دوبهدوی تفاوت مشاهدهشده بین این سه مرحله از طریق مقایسههای زوجی با آزمون تعقیبی
کمترین تفاوت معنادار ) 2(LSDپرداخته شد تا مشخص گردد که این تفاوت بین کدام دو مرحله معنادار است.

1. Sphericity Assumed
)2. Least Significant Difference (LSD
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جدول  -7آزمون تعقیبی LSDمراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری نمرات وابستگی
بینفردی و کنترل عمل
متغیر

وابستگی بینفردی

کنترل عمل

مراحل
پیشآزمون -پسآزمون
پیشآزمون -پیگیری
پسآزمون -پیشآزمون
پسآزمون -پیگیری
پیگیری -پیشآزمون
پیگیری -پسآزمون
پیشآزمون -پسآزمون
پیشآزمون -پیگیری
پسآزمون -پیشآزمون
پسآزمون -پیگیری
پیگیری -پیشآزمون
پیگیری -پسآزمون

تفاوت میانگینها
-8/02
-1/20
8/02
8/84
1/20
-8/84
-8/88
-0/11
8/88
8/22
0/11
-8/22

خطای استاندارد
4/12
4/82
4/12
8/42
4/82
8/42
4/12
4/12
4/12
4/01
4/12
4/01

سطح معناداری
4/40
4/448
4/40
4/40
4/448
4/40
4/40
4/448
4/40
4/41
4/448
4/41

همانطور که در جدول  0مشاهده میشود ،تفاوت میانگین نمرات وابستگی بینفردی و کنترل عمل در مراحل
پیشآزمون و پسآزمون و نیز در مراحل پیشآزمون و پیگیری معنادار است ( .(P<4/42تفاوت میانگین نمرات
وابستگی بینفردی و کنترل عمل در مراحل پسآزمون و پیگیری معنادار نیست (.(P˃4/42
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان پذیرشوتعهد بر کاهش وابستگی بینفردی و افزایش کنترل
عمل افراد مبتال به اختالل شخصیت وابسته انجام شد.
نتایج آماری پژوهش نشان داد که درمان پذیرشوتعهد بر کاهش وابستگی بینفردی افراد مبتال به اختالل
شخصیت وابسته تأثیر دارد و این امر در دوره پیگیری نیز تداوم داشته است .در تبیین این یافته میتوان گفت
که وابستگی بینفردی بهعنوان یک سندروم شخصیتی ،شامل نشانگان شناختی از جمله ادراک خود بهعنوان
فردی ضعیف و اشتغال ذهنی به تکیهکردن و اعتماد مفرط به دیگران بهعنوان افرادی قدرتمند و اطمینانآفرینی
از جانب آنهاست (هرشفیلد و همکاران8800 ،؛ مککلینتوک ،اندرسون و کرنستون .)2482 ،یکی از مؤلفههای
درمان پذیرشوتعهد ،ناهمجوشی یا گسلش شناختی است که راهبردهای این مؤلفه درمانی از جمله استعارهها
و مهارتهای تجربهای مربوط به آن ،به فردی که وابستگی بینفردی ناکارآمد دارد ،کمک میکند تا افکار
مربوط به مراقبت شدن و چسبیدن به دیگران را جدی ،عینی و حقیقت محض در نظر نگرفته و از اهمیت این
افکار اتوماتیک بکاهد و فکر خود را تنها یک جریان در حال گذر ببیند .همچنین ،گسلش شناختی به مراجع
این امکان را میدهد تا افکار خود را همانطور که هستند و نه آنطور که میگویند ،در نظر گرفته و خود را از

872

اثربخشی درمان پذیرشوتعهد بر وابستگی بینفردی و ...

محتوای خودساخته (که در مورد افراد وابسته محتوای وابستگی ،ضعف ،درماندگی و متکیبودن به دیگران
است) جدا سازد.
استفاده از راهبردهای تجربهای و مهارتهای ذهنآگاهی نیز ،به کاهش وابستگی بینفردی ناسازگارانه
کمک میکند (گلدیس و گراس2484 ،؛ خوری و همکاران2481 ،؛ مککلینتوک و اندرسون ،)2482 ،چرا که
ذهنآگاهی موجب کاهش همزمان نشانگان شناختی و هیجانی وابستگی بینفردی میگردد .بهکارگیری
مهارتهای ذهنآگاهی در سه ضلع ناهمجوشی ،ارتباط با زمان حال و خود بهعنوان زمینه در درمان
پذیرشوتعهد باعث کاهش همجوشی با افکار گذشته و کاهش نگرانیهای مربوط به آینده مثل نگرانی یا ترس
اغراقآمیز از نداشتن یا از دستدادن مراقبت و حمایت و ناتوانی در مراقبتکردن از خویشتن به هنگام تنهایی
شده و به فرد وابسته کمک میکند تا از موضع «من وابسته و درمانده هستم» به موضع «من همین االن فکر
میکنم که به وابسته یا درمانده هستم» تغییر جهت دهد.
یکی دیگر از نشانگان وابستگی بینفردی ،نشانههای رفتاری مثل مطیعبودن ،رفتارهای چسبندگی و
اطمینانآفرینی افراطی (مککلینتوک ،اندرسون و کریسنتون )2482 ،است که موجب میشود افراد وابسته قادر
به شروعکردن بهموقع پروژهها ،انجامدادن کارها بهصورت مستقل ،برعهدهگرفتن مسؤولیتها و تعهد به اهداف
و رفتارکردن در جهت ارزشهای انتخابی خود نباشند (مورگان و کالرک .)2484 ،تمرکز بر مؤلفه عمل متعهدانه
درمان پذیرشوتعهد در جهتدادن مجدد به رفتار (فعالسازی رفتار) برای استفاده از الگوهای بزرگتری از عمل
اثربخش که بهوسیله ارزشها برانگیخته میشود ،مؤثر واقع شده و به افراد وابسته کمک میکند تا آگاهانه در
حیطههای ارزشمند زندگی گام برداشته و بهصورت انعطافپذیر و خودمختارانه عمل نمایند و در صورت مواجهه با
چالشهای مربوط به اهداف ،ایستادگی کرده و در صورت لزوم و بهصورت فعاالنه و ارادی رفتار خود را تغییر دهند.
همچنین ،نتایج پژوهش حاکی از اثربخشی درمان پذیرشوتعهد بر افزایش کنترل عمل افراد مبتال به
اختالل شخصیت وابسته و تداوم این اثر در دوره پیگیری بود .برای تبیین این یافته باید توجه داشت که دشواری
در کنترل عمل یا جهتگیری ایستا ،به عنوان یکی از مشکالت مهم افراد وابسته شناخته شده است (کهل،
 8882و  .)8880داشتن اشتغال ذهنی و نشخوار ذهنی مداوم در مورد تجربیات تهدیدآمیز و بازدارنده (بهویژه
در زمان شروع کارها یا شکست) ،با ناتوانی در کنترل عواطف منفی و افکار مزاحم یا ناتوانی در توقف تفکر
تکرارشونده ،درباره یک رویداد همراه است .بنابراین ،فرد وابستهای که جهتگیری ایستا دارد ،قادر به جداشدن
از افکار مرتبط با حوادث ناخوشایند یا رهایی از افکار مرتبط با عواطف منفی نیست و به شیوههایی رفتار میکند
که با شبکههای کالمی انعطافناپذیر هدایت میشود ،نه با شرایط واقعی محیط.
اجرای مداخالت مربوط به گسلش شناختی به مراجعانی که اشتغال ذهنی مرتبط با کنترل عمل پایین دارند،
کمک میکند تا بهطور انعطافناپذیر تسلیم افکار و قوانین ذهنی خود نباشند و با معنای لفظی آنها آمیخته
نشوند که این خود باعث افزایش منابع شناختی برای انجام فعالیتهای متعهدانه ،کاهش اشتغالذهنی و افزایش
کنارهگیری مرتبط با جهتگیری پویا یا کنترل عمل بیشتر میگردد.
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همچنین ،افراد مبتال به اختالل شخصیت وابسته که در کنترل عمل با دشواری روبهرو هستند ،به سختی
میتوانند کاری را بهصورت ارادی شروع نمایند ،تکلیف جدیدی را به تنهایی آغاز نمیکنند و یا پیگیری اهداف
را به تعویق میاندازند .عالوهبراین ،این افراد به دلیل بیثباتی یا نداشتن قطعیت و تعهد ،حواسپرتی و ناتوانی
در پردازش صرفهجویانه اطالعات ،نمیتوانند به تنهایی به تالشکردن برای اتمام تکالیف ادامه داده و
بههمیندلیل ،معموالً برای تصمیمگیری یا اقدام به عمل ،به یک فرد مهم دیگر وابسته هستند (جاستمن و
کول .)2484 ،مداخله در دو ضلع تصریح ارزشها و عمل متعهدانه بر دو بُعد دودلی و بیثباتی افراد با جهتگیری
ایستا ،بهصورت همزمان تؤثیر میگذارد.
با روشنسازی ارزشها مراجع متوجه میشود که در زندگی بهدنبال چیست و از حوزههای مهم زندگی مثل
روابط بینفردی ،شغل ،تحصیالت و مانند اینها ،کدامیک برای وی اولویت و ارجحیت دارد و میخواهد رفتار
مداوم خود را بر چه مبنایی قرار دهد .تصریح ارزشها ،انتخاب جهت زندگی ،پیداکردن حس معناداری و
هدفمندی و عمل مداوم را تسهیل میکند و در نهایت ،موجب کاهش سردرگمی و دودلی فرد میگردد.
روشنسازی ارزشها بدون عملیکردن آنها ،ارزشی ندارد .تمرکز بر ضلع عمل متعهدانه راهانداز فرآیند
استفاده از ارزشها برای تعیین اهداف ،تبدیل اهداف به اعمال ویژه ،تعیین موانع و سدهایی که در برابر
عملکردن وجود دارد و غلبه بر آنها با استفاده از پنج فرایند مرکزی دیگر اکت است .بدینترتیب ،مراجعی که
جهتگیری ایستا دارد ،میتواند انجام فعالیتهایی در جهت اهداف ارادی را آغاز کرده ،بر مقاصد خود پافشاری
کند و تا پایان و تکمیل تکلیف بر آن تمرکز نماید و از همه مهمتر ،به خودتنظیمی عواطف مثبت در مواجهه با
مشکالت دستیافته و دچار تردید نگردد.
بنابراین ،درمان پذیرشوتعهد با تمرکز بر مؤلفههای گسلش یا ناهمجوشی ،ارتباط با زمان حال ،خود
بهعنوان زمینه ،پذیرش و عمل متعهدانه و با تؤکید بر اجرای مداخالت روانی -آموزشی موجب کاهش وابستگی
بینفردی و نیز با تکیه بر ضلعهای ناهمجوشی ،تصریح ارزشها و عمل متعهدانه موجب افزایش کنترل عمل
افراد مبتال به اختالل شخصیت وابسته میشود.
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به این مسئله اشاره کرد که دسترسی به تعداد زیادی از افرادی که
اختالل شخصیت وابسته داشته باشند ،دشوار بوده و نمونه پژوهش تنها محدود به زنان مبتال به اختالل
شخصیت وابسته بود که به کلینیکهای رواندرمانی خصوصی شهر قدس و منطقه  22شهر تهران مراجعه
کرده بودند که این امر ،تعمیم نتایج حاصل را با محدودیتهایی مواجه میسازد .عالوهبراین ،برای مطالعه
متغیرهای پژوهش از پرسشنامههای خودسنجی (خودگزارشدهی) استفاده شد و این شیوه جمعآوری اطالعات
ممکن است تحتتأ ثیر عواملی مثل مقبولیت اجتماعی قرار گیرد و بر نتایج پژوهش اثر بگذارد .همچنین ،سایر
عوامل روانشناختی مؤثر از جمله داشتن اختالل روانشناختی همزمان (همبود) در نمونه موردنظر کنترل نشد
که این محدودیت میتواند بر نتایج پژوهش اثرگذار باشد .ازاینرو ،پیشنهاد میگردد که پژوهشهای آینده از
نمونههایی که ویژگیهای جمعیتشناختی متنوعتری دارند و نیز از سایر ابزارهای پژوهشی و روشهای
گردآوری اطالعات استفاده کنند .با توجه به مشکالت متعدد مربوط به اختالالت شخصیت و نیز به دلیل کمبود
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مطالعات انجام شده در خصوص اثربخشی درمان پذیرشوتعهد در بهبود یا درمان اختالالت شخصیت ،بهویژه
در داخل کشور ،پیشنهاد میشود این درمان توسط سایر پژوهشگران ،بر روی دیگر متغیرهای روانشناختی
مرتبط با اختالالت شخصیت و با دورههای پیگیری طوالنیتر (بهدلیل ماهیت بلندمدت اختالالت شخصیت)
انجام و تکرار گردد .نتایج پژوهش حاضر ،حمایت اولیهای در خصوص اثربخشی درمان پذیرشوتعهد برای
اختالالت شخصیت فراهم نمود .بنابراین ،به مراکز مشاهده و کلینیکهای رواندرمانی پیشنهاد میشود تا برای
درمان افراد مبتال به اختالالت شخصیت ،بهویژه گروه ج این اختالالت ،از درمان پذیرشوتعهد استفاده نمایند.
منابع
اسماعیلی ،س ،.طباطبائی ،م ،.و افروز ،غ .)8180( .اثربخشی درمان شناختی -رفتاری مبتنی بر ذهنآگاهی بر تنظیم
شناختی هیجان و کنترل توجه در افراد معتاد .فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی811-801 ،)1(1 .
انجمن روانپزشکی آمریکا .)2481( .راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی ،ویراست پنجم ،ترجمه یحیی
سیدمحمدی ( .)8181تهران :روان.
خدایاریفرد ،م ،.حجازی ،ا ،.و حسینینژاد ،ن .)8180( .اثربخشی مشاوره شناختی رفتاری مبتنی بر پذیرشوتعهد
( )ACTبر خودکارآمدی و رضایت زناشویی زنان وابسته به سوءمصرف مواد دارای همسر و فرزند .فصلنامه
پژوهشهای کاربردی روانشناختی.18-02 ،)2(1 .
عزیزی ،آ ،.و قاسمی ،س .)8181( .مقایسه اثربخشی سه رویکرد راهحلمدار ،شناختی -رفتاری و درمان مبتنی بر
پذیرشوتعهد بر افسردگی و کیفیت زندگی زنان مطلقه .فرهنگ مشاوره و رواندرمانی.211-204 ،)28(1 .
فرخی ،ا ،.و حسینچاری ،م .)8181( .ویژگیهای روانسنجی مقیاس کنترل عمل .فصلنامه اندازهگیری تربیتی،)80(2 .
.18-12
فرشام ،آ ،.و خدابخش ،ر .)8180( .اثربخشی رواندرمانی مبتنی بر بینش در درمان یک مورد اختالل شخصیت وابسته.
فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی.220-201 ،)24( 2 .
مرمرچینیا ،م ،.و ذوقی پایدار ،م .)8181( .اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد بر امیدواری و شادکامی نوجوانان
دختر تحت پوشش بهزیستی .فصلنامه روانشناسی کاربردی.820-800 ،)02(2 ،
والتز ،ت .ج ،.و هیز ،ا .س .)2484( .درمان وابسته به پذیرشوتعهد ،ترجمه علیاکبر سیف ( .)8180تهران :دیدار.
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