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 اند؟  این کتاب چه گفته دنیا درباره های برتر  اساتید دانشگاه

های   قاب هينظر رد برجسته پژوهشگر و یرفتار یلتحل اریدانش ،هولمز ز     بارن  ونی دکتر

 :گويد اين کتاب می درباره نت              ِسالمت دانشگاه گ  و ینیبال ،یتجرب یگروه روانشناس یارتباط

درمان مبتنی بر  درمورد  یدیکلهای   کیتکن و میمفاه اختصار و روشنی به بکتا ناي"

 رفتار رییتغ یبرا ثرؤم و یانسان روش کند و شامل  را عرضه می  (ACT) 1پذيرش و تعهد

 دهند رییتغ خواهند یم که ای ندهيآ سمت به افراد رنج و اضطراب بردن نیب از یراآدمی، ب

 نحوه و  ACTی از ريتصو تا است صادقانه و ساده اهدافش قبال در کتاب نيا .باشد   می

عرضه  ،کند برقرار می آن با را ارتباط نيشتریب که علمیو  اصطالحات در آن را فیتوص

های   یدگیچیپ با کتاب نيا. است طراوت با و اجرا قابل العاده فوق بیترک نيا .کند

ی که به دیمفهای   روش داشتن اریاخت در با تواند  است اما می روبرو ینیبال مشکالت

الهام بخش درمانگران  هستند خالق و ، مورد استفاده درك قابلاند و   خوبی توصیف شده

 :گويد ها جرأت خود را ازدست ندهند. همچنین او می اين چالش بالینی باشد که به  وسیله

و درمانگرانی که  ACTمندان به فراگیری    عالقه یبرا را کتاب نياخواندن    ا قطع من"

 ."کنم یم هیتوصهای آن هستند،   مايل به کشف تکنیک

در تدوين کتابی در مقام  انگلستان، غرب دانشگاه ارشد استاد ،هوپر کین دکتر "

 است سزاوارطبق عقیده دکتر نیک هوپر  است. همکار نويسنده و خالق اثر همکاری داشته

 .ودش ذکر  ACTدرمان مبتنی بر پذيرش و تعهد  کیکالس متوندر  بین  کتاب نيانام  

ی علوم رفتاری دردسترس نبوده است  که تا به حال کتابی مانند اين در زمینه:گويد  می او

مندان  به دانشجويان و عالقه  ACTو اين اثر را به عنوان اولین منبع مباحث علوم رفتاری 

 کند. اين موضوع توصیه می به

ی  نگارش  در زمینه ن،یدوبل دانشگاه دانشکده در اریدانش ،هو مک زیلوئ دکتر 

 و کارآموزان تمام یبرا کتاب ناي مطالعه "گويد: همکاری داشته است ، می ای  مقاله

های خود  درکار ACTاز حکمت و عقالنیت موجود در مفاهیم  که طيشرا واجد نیمتخصص

مربوط به   میمفاه یبرا دسترس قابل مرجع کي کتاب نيا برند ضروری است. بهره می

را در سراسر موضوعاتی مانند روان درمانی فردی و  کاربردی مسائل و نظريات کلیدی

                                                           
1  . ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY 



10     تعهددرمان مبتنی بر پذیرش و 

 سندگانينوکند.  گروهی، مشاوره، آماده سازی، مداخالت و سازماندهی اقدامات فراهم می

را نشان  ACT روش یریادگي مهم حوزه سهدر اين زمینه با  ابتکاری نو و به روشنی 

های   کیتکن وها  مهارت) ها دست ،(میمفاه و یتئور دانش) سرشامل  که آنها  دهند می

 "هستند.  (گرانيد تجارب و خود اتیتجرب با مرتبطهای   راه) قلب و( یعمل

س حوزه سالمت و عضو انجمن روانشنای، نیبال یمشاور روانشناس اوون یرئ کترد

يک تعادل  که  کتابی است واضح"گويد:  میاين کتاب  درباره ACTمنتقدين مربیان 

کند که   های عملی و راهنمايی را  به  ما عرضه می  بنیادين کاربردی در نظريات، مهارت

  ACTچگونه از آن در محیط زندگی خود بهره ببريم ، در آينده،  يک  تازه کار در زمینه 

  ACTدارد تا بتواند درمانگر تواند با اين کتاب کار کند  تا  بداند به چه چیزی نیاز  می

شود  نه  به صرف  اينکه  تنها به صورت تئوری آموزش ببیند. يک شخص کهنه کار 

انديشه جديد را به دست  تواند هر صفحه از اين کتاب را باز کند و يک بینش، تکنیک و می

تواند به  آورد. برای مطالعه  عمیق و همه جانبه  اين کتابی است با ارزش و گرانبها که می

 "اضافه شود.  ACTی  قفسه کتاب افراد عالقه مند در زمینه

رفتاری  فعالیت دارد   –ی روانشناسی بالینی و درمان شناختی  در زمینه             ریچارد ب ن ت 

آورد، اين ايده روانشناسانه است او  های تخصصی را به  اجرا درمی  ، همچنین تمرين

عنوان مرکزيت روانشناسی کاربردی در  رفتاری را به –همچنین دانشنامه شناختی 

 کند. دانشگاه بیرمنگام هدايت می

مشاور روانشناسی بالینی و سرپرست مشاوره بافتاری است. مشاوره  جوزف الیور 

ACT  که در شهر لندن است به صورت آموزش مربیگری و درمان فراهم شده است. او  به

ی روان  رفتاری در لندن در مقام دانشنامه –سرپرستی کالج دانشگاهی درمان شناختی 

 پريشی  پیوست. درحالی که همچنین دارای مقامی در سرويس سالمت  همگانی است. 

 

 

 

 

  



 تقدیر و تشکر
 يشه واند نکات بافتاری و  "درمان مبتنی بر پذيرش وتعهد"  ACTما مرهون

 کتاب نيا در شده بیان میمفاه و ها دهيا از یاریبس هستیم. ACT میتفکردرجامعه عل

ومفاهیم اين روش در جامعه درحال  ها . ايدهاند شده گرفتهو به کار  مهاال گرانيد توسط

قابل   ،سازد گسترش و تکامل است. هرکس که در پیشرفت اين مسیر راه را هموار می

 و تشکر است. تقدير
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 مقدمه
. درمان مبتنی است کتاب نیاول انتشار ازپس  سال 18   ا  بيتقرنگارش کتاب حاضر  زمان

 باشد. میشود.(  تلفظ می A.C.Tبه عنوان يک کلمه بر خالف   ACTبرپذيرش و تعهد )

 168 حدود شامل هيپا شواهد بوده است. برخوردار یتوجه قابل رشد از ACTادامه  در

 باشد. فراتحلیلی  می واصولی  یبررس 38 پیرامون و شده کنترل یتصادف شيآزما

 یها  مراقبت ،یفرد درمان در که است آن یاثربخش از یگسترده شواهد ینیبال یها  برنامه

 به کمک یبراکه  ای هحرفی و کاربرد یها  برنامه قيطر از ،یروان و یکيزیف بهداشت

 دارند قرارجامعه  درسطح  میعمو بهداشت و یاجتماع مشکالت معرض درکه  میمرد

برای همکاری  1استاد( ويندی دريدن) پروفسورويرايشگر( گروه ) ریسردب از ما باشد. می

بسیار سپاسگزاريم. که با توجه به   ACTفن و امتیاز کلیدی  188کتاب( ) درعرضه متن

 فن بسیار ضروری بوده است. 188اين  ، ACTرشد سريع  

 و ینظر یدیکل میمفاه یبرا دیمف مرجع کي عنوان به کتاب ناي هک است نيا ما دیام 

 تالش از یبخش عنوان به مفاهیم نيا از استفاده دنبال به که یکس هر یبرا یعمل مسائل

 سه به کتاب نيارا در  ACT ما .کرد خواهد خدمت ،باشد گرانيبه د کمک یبرا ها آن

 است روشی دهنده نشان نيا .م اي هترتیب داد  "قلب و ها دست سر،" عنوان تحت  بخش

 یکسانی آموزش یها  نهیزم در .ردیگ می قرار بحث و برسی مورد اغلب ACT آن در که

 سر • :یریادگي  هحوز سه از درصورت لزوم  هستند کرديرو نيا فنون یریادگي  هب ليما که

 یها  راه – قلب •ی عمل یها  کیتکن و ها مهارت – ها دست • میمفاه و یتئور دانش -

 .گرانيد اتیتجرب همچنین با و خود اتیتجرب با ارتباط

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1.Windy Dryden 
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16     تعهددرمان مبتنی بر پذیرش و 

 مقدمه مترجمان 
گويم که همواره من و ديگر همکارانم را مورد لطف و  خدای مهربان را بسیارسپاس می

مرحمت خود قرارداده و اين توفیق را برای ما فراهم ساخت تا بتوانیم قدم کوچکی 

درمان مبتنی بر پذيرش وتعهد( را که شامل طیف وسیعی از ) برداشته و اين رويکرد

به کارآموزان   رفتار استی تغییر ها پذيرش، ذهن آگاهی و کاربرد ی هندر زمی ها قابلیت

ی روانشناسی و عالقه مندانی که به پیشرفت دانش نظری و مهارت عملی خود  رشته

های اين   ی مفید در تمام زمینهها توجه بسیار دارند و نیز کسانی که در جستجوی گنجینه

  نموده و به سادگی بیان کنیم.رويکرد هستند کمک و مساعدت قابل توجهی 

 تر مناسب  میعلوم بافتاری رفتار تمايل به پیشرفت عل ی هاکت درحوز انجمن جهانی

 آن شرايط انسانی استفاده کرده و یها  دارد تا از درك اين علم وکاربرد آن درخدمت نیاز

مفید واقع  اين کتاب  امیدواريم که دراين زمینه بسیار ی هرا به کار گیرد. پس ما  با  عرض

 شويم. 
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