
Acceptance and commitment 
therapy 



 



 

 Act   یکی از شیوه های درمانی بین مدرن و فرامدرن است که برای
 .  درمان بسیاری از اختالالت کارآیی دارد 

 
 .  است  رفتارگراییجزو درمان های موج سوم 

 

  مقدمه

 



 
 .  بود  تغییرمتمرکز بر درمان تا قبل از پیدایش درمان های موج سوم ، 

 
  پذیرشبرداشته شد و به  تغییردر درمانهای موج سوم تمرکز از ولی 

 .  رسید 
 

وسواسی باید افکار و احساساتش را همان گونه که هست بپذیرد و  فرد 
 .تالشی جهت تغییر و عوض کردن یا جایگزین کردن آنها نداشته باشد 



 
بلکه به مراجع کمک می کنیم  . ما چیزی را تغییر نمی دهیم  Act در 
 .  را بپذیرد افکار و احساساتش که 

 
افکار و  ناشی از پریشانی و اضطراب که تالش برای خالصی از چرا 

، مانند دست و پا زدن و تقال کردن برای خروج از باتالق  احساسات 
 .  چه بیشتر تالش کنید بیشتر فرو می رویدهر . است



 

را شناسایی کنیم و با به چالش  افکار منفی ما سعی داریم  C.B.T در 
 .  برسانیم واقع گرایی کشیدن افکار منفی فرد را به 

 
تالش بر این است که مراجع افکار منفی اش را پاک کند و  یعنی 

 . واقعیت را جایگزین نماید 



 
افکار مثبت  را پاک کرده افکار منفی ما مثبت گرا در روانشناسی 

 (  یعنی تغییر و جایگزینی). نماییم می         جایگزین 
 

ما افکار را اصالً مهم نمی دانیم که با آنها چالش داشته   Act در ولی 
است و   احساسفقط  احساساست،  فکرفقط  فکرمی گوئیم . باشیم 

این یکی از گام های مهم  . نیازی به چالش و تغییر و جایگزینی نیست 
 . است  Act در 



 
( منفی ام)افکار جلسه درمان بگوید هنوز  20اگر مراجعی بعد از 

 .  شودمی گوئیم قرار نیست چیزی عوض نشده، خوب 
 

می توانم  افکار منفی و احساسات منفی که بیمار بگوید با وجود همین 
برسم و وقفه ایی ایجاد نمی  کارهای مهم و عملکردهای زندگی ام به 

 .شده است درمانگوئیم می        کند 



 
Attachment 

                                                          to conceptulizized  (غلبه گذشته و آینده بر مفهوم سازی) 
past and future 

         

              Unclarified values                                                   Avoidance (اجتناب تجربه ای) 

 Psychological(        عدم صراحت ارزش ها)           

Inflexibility   
   inaction (منفعل بودن       )             انعطاف ناپذیری روان شناختیFusion  (آمیختگی       ) 

  
 

Conceptualized self  (خود مفهوم سازی شده) 

Act مدل آسیب شناسی روانی در 



 
هر انسانی فرآیندهای روانی ذهن نرمال فرض بر این است که  Act در 

 .  شودمنجر رنج و پریشانی که ممکن است به دارد، 

و گاهی  فکر و احساس مثبت ذهن هم گاهی ذهن، انسانیم و دارای ما 
 .  آوردمی  منفی

 

خاطره یا میلی در ذهن بیاید و بهم  فکر، احساس، ممکن است گاهی 
تا این جای کار طبیعی است و برای  . کندایجاد  distreesریختگی یا 

 .  همه ما پیش می آید 

 

. است   Act شناسی  شش ضلعی مدل آسیب این  در  

 



 

من کارم را انجام می دهم حتی اگر فکر منفی  : سالم می گوید فرد 
 .استفکر من فقط فکر است و واقعیت چیز دیگری . باشد

   

 

کنیم، مشکل از جایی شروع می شود که می خواهیم فکر را پاک 
.احساس را کنترل یا حذف کنیم ، از خاطرهایی اجتناب نمائیم  

 



 
   

من کارم را وقتی انجام می دهم که کامالً آرام  : فرد بیمار می گوید 
صد در صد فکرم مثبت باشد و هیچ فکر منفی و بدی نداشته  باشم، 
 .باشم

 
در اجتناب تجربه ای فرد سعی می کند از  : اجتناب تجربه ای 

 . رویدادهای منفی دوری کند 

 



 
        فکر و احساس اش را با واقعیت یکی  فرد :   fusionدر آمیختگی یا 

 می داند،  
 

می  رخ  خودش با فکر و احساسش قاطی می شود و آمیختگی یعنی 
 .  گویندکه به آن ائتالف فکر و عمل هم می دهد، 

 



 
خود مفهوم  که فرد از خودش ارائه می دهد خود واقعی نیست ، تعریفی 
 ... من کودن ام ... من قد بلندم ... باهوشم من مثالً . استشده سازی 

 
 

یعنی فرد بیماری که زندگی اش در راستای ارزشها و : خود منفعل 
 . ارزشهایشفعالیت دارد ولی نه در راستای اهداف و . نیستاهدافش 

 



 
 :عدم صراحت ارزش ها 

  
 داند چه می  نکرده، نمی شفاف سازی فرد ارزشهایش را یعنی

ولی می داند این نیست آنچه را که می خواهد و دچار رنج  خواهد، 
 .  شودمی 

 



 
 
 فرد در گذشته و آینده . نیستاست و ارزشهایش شفاف  تعارضدچار  

 .  نداردسازی شده زندگی می کند و تمرکزی بر حال مفهوم 
 
 از زندگی اش و رضایت مندی زندگی لذت نمی برد و سطح از

 .  استپایین  کیفیت زندگی



 
 .  گرفتمطالعه قرار مورد  Actخالصه ای از مدل آسیب شناسی روانی 

 
            عدم انعطاف پذیری آن، برآیند این شش ضلعی و عمل کردن مطابق 

 .  استشناختی روان 
 

سالمت روانی ندارد و بیمار  کسی که مطابق این مدل رفتار کند 
 . است

 



 
 .  کنیمزیاد استفاده می  استعارهاز ما   Actدر 

 

            داستانهایی که ساخته ایم یا  یعنی (  (naritionیا حکایت استعاره 
 . باشداند و شاید بخشی از آن هرگز اتفاق نیافتده ساخته 

 

 .  می گوئیم  حکایتفرهنگ ما به استعاره در 



 
 .  دارنداهمیت  Act ها به سه دلیل در استعاره 

 
مقاومت نشان نمی  نهی کننده نیستند مراجع نسبت به آن چون ( 1

 .  دهد
 . استداستان 
به خوبی آنها را حس می کند و می داند پاسخ خوب یا بدی به  مراجع 

 . نداردآنها وجود 

 

عاره ؟ را است   چ 

 



 
بیشتر شبیه عکس  ها اشکال منطقی رفتار کالمی نیستند استعاره ( 2

 .  هستند
 

آنچه که دوربین استعاره شکار می کند در یک بحث منطقی اصالً  
 .  شودنمی حاصل 

 

 



 
 

می شوند و در بسیاری از موقعیت  راحتی یادآوری ها به استعاره ( 3
 . شونداستفاده می ( غیر از جلسه درمان)درمانی غیر هایی 

 
 

 .استاین برای تغییر رفتار به صورت گسترده خیلی مؤثر و 

 



 
 .  گذارداستعاره ها موتور فرد را روشن می کند ، موتورش را زمین نمی 

 
کنایه و نصیحت هم  . نیستاستعاره شبیه سازی شده زندگی فرد 

 .  نیست
 

 



 
 نه ؟ دیگری را می شناسد یا بپرسید، می خواهید از کسی  مثالً

 
 

اگر به جای اینها عکسی  زنید، توصیف می کنید و هی حرف می هی 
 .رسیدنشان بدهید خیلی راحت تر به هدف می 

   

 



 
   

رابطه بین  . درمانجواستعاره دو کوه برای رابطه بین درمانگر و مثالً 
 .  نیستآنها معلم شاگردی یا دکتر و بیمار 

 
 

هر کدام  . رونددو نفرند که با هم و در کنار هم از دو کوه باال می بلکه 
 .  بینندنقاط ضعف مسیر دیگری را بهتر می 

 



 
روانشناختی یعنی توانایی زندگی کردن طبق  سالمت  Actدر رویکرد 

خاطرات و  افکار، ارزشهای انتخاب شده و همزمان با آن فرد با 
 .داردتماس غیر دفاعی احساسات بدنی و عواطف خود 

 

 



 
 

 :به این گام های اساسی اشاره دارد  Actعالمت اختصاری 
 کن ، انتخاب کن ، بپذیراقدام 

Accept , chose , take action 
 

این دیدگاه سالمتی یک حالت نیست ، بلکه فرآیند تغییر در حوزه  در 
 .  پذیرش و عمل ارزشمند است

 



 
انسان همواره آموخته است که برای خالصی و رهایی از بسیاری  

 .  روی آورد problem solvingیامشکالت به حل مسئله 
 



 
احساس  . آندوری کردن یا اجتناب از ، آتشترس از مقابله با مثل 

ولی  ( دنیای بیرون)متوسل شدن به وسایل گرما بخش  ناراحتی از سرما
ما  افکار ، احساسات ، خاطرات و عواطف برای ( حل مسئله)این شیوه 

 .  نداردکارآیی 
 

است و قوانین دنیای درون با قوانین  دنیای درون دنیای ذهن چون 
 .دنیای بیرون متفاوت است 



 
از هر آنچه درد و رنج تولید می کند دوری  ←    قانون دنیای بیرون 

 .  کنمشکل ات را حل مسئله، و یا با شیوه حل ( اجتناب کن)کن 
 
 

که در دنیای  ( اجتناب ، کنترل ، حذف)← شیوه های حل مسئله 
 . بیرون کارآیی دارد

 



 
از هر آنچه موجب درد و رنج می گردد و شما  ← دنیای درون قانون 

 ... را آزار می دهد فرار نکن ، اجتناب نکن ، کنترل نکن ، حذفش نکن 
 .  داشته باش و گرنه به آن دچار می شویم  تمایلبلکه به آن 

 

willingness 

 



  being in the present moment  (ارتباط با زمان حال) 
 

Values   (ارزش ها                                                             )acceptance    
 (  پذیرش)
 

Psychology 
Felexiability 

 Commited action                                  انعطاف پذیری روان شناختیDefusion     ( گسلش          )
 (عمل متعهدانه)

 
 
 
 

Self as a context  (خود به عنوان زمینه) 

Actسیر درمان در 
.در این شش ضلعی خالصه می شود  Act درمانکل   



 

 .  استنظر گرفته شده در  Actاین شش ضلعی کل درمان در 

 
پذیرش و ذهن اگر آن را از وسط دو نیم کنیم سمت چپ قسمت 

 است آگاهی 
 ،است تعهد و تغییر رفتار سمت راست قسمت و 
که خود به عنوان زمینه و در زمان حال بودن در هر دو قسمت    

 .  مشترکند 

 

 شش ضلعی درمسیر درمان 



 

شیوه ای بسیار جالب است و می توان گفت راه میان بر   Actدرمان 
 .  است

 
شان کیفیت زندگی تا سطح . داردبرای افراد عادی هم بسیار کارآیی و 

 .  بخشندرا بهبود 

 

 

 



 

ایجاد زندگی غنی و با معنا در  هدف نیست، کاهش نشانه  Actهدف 
 .  رودعین پذیرش دردی است که با آن پیش می 

 
 

می  انعطاف پذیری روانشناختی نوع خاص تغییر رفتار منجر به این 
 . شود

 

 



 

تعداد جلسات  ندارد، هیچ برنامه زمان بندی خاصی وجود  Actدر 
 .  داردکامال به شرایط و موقعیت مراجع بستگی 

 

 .  استحد متوسط درمان است که کامال پیشنهادی ساعت  16تقریباً 

 

تعیین ارزشها  زمان بندی و تمرکز ما روی جلسات مربوط به بیشترین 
 . می باشد  اهداف، اعمال و موانعآن و رتبه بندی 

 

 زمان بندی درمان 
 



 

بر این است که تشخیص وسواس در مراجع با استفاده از شیوه  فرض، 
های معتبر و علمی انجام شده است و تشخیص وسواس را قطعی می  

 .  دانیم

 

 .  حال به درمان وسواس می پردازیم 

Act پکیج درمانی 
 



 
 است،  کامال برابر درمانگر و درمانجو رابطه درمانی بین : اول جلسه 

 
استعاره دو کوه این دو در کنار هم یک مسیر را طی می کنند و یعنی 

 . کندبه فهم این مطلب کمک می 

 

 جلسه اول

 



 
هیچ کدام جلوتر و  روند، و درمانگر هر دو از کوه کنار هم باال می بیمار 

 .  نیستیا باالتر 
 

در زاویه دید هر کدام مسیر و موانع موجود در مسیر دیگری بهتر  
 .  گردد مشاهده می 

 

 جلسه اول

 



 
بعد از برقراری رابطه درمانیِ مناسب جلسه اول درمان با ایجاد 

 .  گرددآغاز می درماندگی خالق 
 

این مرحله مراجع می فهمد هر کاری تا کنون برای رهایی انجام در 
گیر افتادن در داده است نه تنها درمان و بهبودی نبوده بلکه نوعی 

 .  استباتالق وسواس 

 



 

تفاوت بین تمیزی و در این جلسه هم چنین باید به مراجع بفهمانیم 
 ؟در چیست وسواس 

   
و دست روی  . نمائیمخود او سوال می کنیم و جواب را کامل می از 

 .  می گذاریم جبری بودن در وسواس نکته مهم 

 



 

 .  استبه او می گوئیم که چقدر افکار وسواسی اذیت کننده 
 

افکار وسواسی و اعمال وسواسی  سنجش قبل از درمان ما در 
 . مراجع را بیرون کشیده و در دفتری یادداشت می گردد 



 
 

.                   دهدهمچنین این که عمل وسواسی به چهار شکل خود را نشان می و 
 وسواسیـ آئین  4ـ اطمینان طلبی  3ـ اجتناب  2ـ تکرار   1
   
 

 .  برای هر کدام هم مثال هایی از وسواس خودش می زنیم 

 



 
 .  دهیمتکلیف جلسه اول را به او می 

 
تمام افکار وسواسی هفته از او می خواهیم دفتری داشته باشد و در این 

 . و در چنین جدولی بنویسد . و اعمال وسواس خود را یادداشت کند 

 

   

 

 موقعیت فکر وسواسی عمل وسواسی



 
از تکلیف او در  پرسیم، های مراجع را راجع به جلسه قبل می واکنش 

 ؟هفته گذشته سوال می کنیم که تا چه حدی موفق بوده است 
 

 

 جلسه دوم 

 



 
 

بیلچه را برای مراجع می  داریم، استعاره درماندگی خالق مروری بر 
 .  گوئیم

 
     بعد روی جدول برای او توضیح می دهیم که در این هفته مشکالت را و  

 .  بنویس( که همان بیلچه هاست)که به کار می بری های کنترل شیوه 

 

 جلسه دوم 

 



 
 به این صورت 

 

 

  استعاره بیلچه

پیامدهای 

 بلندمدت
کوتاه  پیامدهای

 مدت
شیوه های 

 (بیلچه)کنترل 
 مشکل



 

 .  کنیممراجع را در مورد جلسه قبل ارزیابی می واکنش 

 

  جلسه سوم

 



 
را به صورت کامال روشن  دنیای درون و دنیای بیرون این جلسه در 

 دهیم  می  توضیح 
 

مثالی می زنیم و استفاده از قوانین مربوط به این دو دنیا را برایش  و 
 .  گوئیممی 

 

 مرور تکالیف جلسه قبل

 



 
 دروندنیای بیرون ، دنیای 

 
با مثال های زیادی مطلب را  . درونقانون دنیای ، بیرونقانون دنیای 

 .  کنیمکامل روشن می 
 

 



 
 

             تکلیف این جلسه و اجتناب را که در دنیای درون و بیرون چگونه انجام 
 .دهیمشود توضیح می می 

 
 .  گوییمرا برای مراجع می استعاره ببر 

 



 

 
 :ببراستعاره 

 
 

 
تصور کنید صبح از خواب بیدار می شوید و جلوی در منزلتان  

 .  یک نوزاد ببر می بینید
 
 می گیرید از او مراقبت کنیدو بعد از اینکه با او کمی  تصمیم

بازی کردید او شروع بع میو میو کردن می کند و شما حدس  
 .  می زنید که او گرسنه است و به او کمی شیر می دهید

 
 



 

 
 
 
 
 این کار را انجام می دهید و او هر روز بزرگتر و بزرگتر می شود تا شما

اینکه او وعده های غذایش از قطعات کوچک گوشت به قطعات بزرگتر 
 . تغییر می کند و به جای میو میو کردن نعره های وحشتناکی می کشد

 
 ببر کوچک و رام به حیوان وحشی و رام نشدنی تبدیل می شود که آن

 . شما از ترس به او هر روز بیش تر غذا می دهید

 
 



 

 
 
 
 
 
 اضطراب شما هم اولش بسیار کوچک و دوست داشتنی بود اما االن ببر

بزرگ شده و با نعره های بلند از شما گوشت های زیاد تری می خواهد 
 .شما برای رهایی از نعره های او به خواسته های او جواب می دهید

 



 

 
 

 : کرددو نکته توجه به هنگام گفتن استعاره باید در 
   
شودآنکه استعاره متناسب با مراجع انتخاب  اول 

 

 چاه یا رهایی ببر و    آنکه اگر مراجع پرسید راه خروجدوم
به آنها می گوییم االن زمان اینکه بفهمیم    هیوال چیست

 .  چگونه از چاه خارج شویم، نیست



 

 
 

 . برنده شدن در مسابقه وجود نداردیا 
 

عدم تاثیر گذاری راه حل ها و شیوه سعی کنیم مراجع به و 
 .پی ببرندکنترلشان 



 
 .پردازیمچهارم به مرور تکالیف می جلسه 

 
 ؟ببینیم چه قدر با استعاره رابطه برقرار کرده است 

 
و می پرسیم  ( دوباره)مفهوم کنترل و اجتناب را توضیح می دهیم 

مثال  است، را تا چه حد متوجه شده دنیای بیرون و دنیای درون 
 .  هایی از او می خواهیم 

 

  جلسه چهارم

 



 
یعنی با ذکر مثال هایی از خودش می فهمیم این مطلب تا چه حد  

 برایش روشن است ؟
 .  زنیممفهوم تمایل و پذیرش را بیان می کنیم و مثال هایی می 

 

 



 
 

کار کند و نقطه مقابل  تمایل روی : تکلیف این هفته را به او می دهیم 
 .   خواهیمرا از او می  اجتنابآن 

 
 

 .  باشدتمایل داشته ، (اجتناب ، حذف و کنترل)این هفته به جای در 

 



 
را  کمترین درصد اضطراب از بین لیست وسواسهای او، آن یکی که 

برایش دارد و راحتتر می تواند انجام دهد، انتخاب می کند و تعهد می  
 .دهد تمایل را نشان دهد و اجتناب نکند

   

 



 
   
 نکنمثال دستت را به میله اتوبوس بزن و اجتناب  . 
 بشوی،  یا پاهایت را در این هفته مطابق با فکرت که می گوید

 .نشوی
 کندر خانه را خودت باز . بزنیا به کنترل تلویزیون دست  . 

 



 
                                را  قانون دنیای بیرون و دنیای درون باز هم قبل، تکالیف جلسه مرور 
 .استپرسیم تا مطمئن شویم که موضوع کامال روشن می 

 
                    نه  اند، است تا حدّی موفق تمایل  در انجام تکلیف هفته قبل کهمعموالً 

 .  صددر صد 
 

را با ذکر مثال هایی می گوئیم   اجتنابو نقطه مقابل آن  تمایلهم باز 
 .  است قانون بیرون تا بداند مشکل اش در وسواس تبعیت از 

  جلسه پنجم

 



 
می رود و آن را می  ( فکر)اینکه فکر می کند دست اش نجس است 

 بیرونیقانون دنیای  =شوید 
 

مطابق دنیای  است ولی او می رود دنیای درون این فکر است و فکر 
 .بیرون دست اش را می شوید

 
 .  و بیشتر گرفتار این فکر و تکرار این عمل می شود 

 



 
به عنوان فکر و احساس به عنوان احساس و  و پذیرش فکر تمایل 

و اجتناب نکردن از فکر و احساس و  تمایل داشتن به دنیای درون 
 .  کندرا تمرین ... اضطراب 

 

  تکلیف 



 
کنترل یا حذف، او می خواهیم در این هفته جهت حل مسائل اش از 

 .باشدنداشته باشد بلکه تمایل داشته  کاهش و اجتناب
 

تا مسئله تمایل داشتن کامال جا نیافتد و پذیرش رخ ندهد و گسلش  
 .  گام های بعدی برداشته نمی شود نشود، بین فکر و عمل انجام 

 

  تکلیف 



 
 قبلتکالیف جلسه مرور 

 
حیطه در این جلسه بحث مربوط به ارزش ها را مطرح می کنیم و 

را می نویسیم و برای او توضیح می دهیم که  های ده گانه ارزش ها 
هر ارزشی داشته باشد در همین حیطه های جای دارد و جدایی از این 

 .  نیستحیطه ها 

 

 جلسه ششم

 



 
 هنر  ( 6     رابطه صمیمانه با همسر/ ازدواج ( 1
 تفریح  ( 7        خانوادگی  روابط ( 2
 شهروندیروابط ( 8  ..   همکار / اجتماعی  دوست روابط ( 3
 سالمتی  ( 9                          آموزش/ تحصیل ( 4
 اخالق/ معنویت / مذهب ( 10                          کار  / شغل ( 5

 

یطه های ده گانه ارزش هاح  



 
و می گوئیم فرض کن کامال  ارزشها هر چه بگوید می رویم سراغ 

 ؟وسواس نداری حاال بگو ارزش اول تو چیست سالمی و 
 

 .  ترندکه جزیی  اهدافبعد از پیدا کردن ارزش های او می رویم سراغ 
 

جزیی و قابل  ولی اهداف انتزاعی و غیر قابل وصول اند ارزش ها 
 .  ملموسوصول اند و 

 



 
از او می خواهیم در این هفته روی ارزش هایش فکر کند و اهدافش را ریز 

 . بنویسدبیان کند و 
 

ارزش ممکن است ده هدف داشته باشد و هر هدف ممکن است ده یک 
 .  کندمورد عمل برای رسیدن به آن بیان 

 

 



 
 درونی                                         

دسته                                                                                                                                                                              موانع را به دو 
 بیرونی                                  

 
و   1ارزش شماره می کنیم و روشن می کند که برای رسیدن به تقسیم 

چه اعمالی را باید انجام دهد و حاال موانع رسیدن به آن   1هدف شماره 
 یا بیرونی ؟  ( مانع)عمل کدامند ، آیا درونی است 

 

 



 
 ... تکالیف هفته قبل و کمک به او در فهم بهتر ارزش ها و اهداف مرور 

 
                        می کنیم بحث تغییر رفتار را مطرح  تأکید ارزش ها ضمن این که روی 

 .  نمائیم می 
 

 چیست ؟واقعیت چیست ؟  ذهنیتبرای مراجع توضیح می دهیم 

 

  جلسه هفتم

 



 
ناشی از آنها فکر ـ احساس ـ خاطره ـ میل ـ حتی عالئم بدنی 

 . استذهنیت شماست و واقعیت چیزی دیگری 

آدمی  ← ! می گوید عمل کنی  ذهنمی گوئیم اگر طبق آنچه 
 .  هستیذهنیت گرا 

 

 



 
 

است یا آنچه برایت مهم است و ارزش است واقعیت  اگر طبق آن چه
 .  هستیگرا واقعیت ← عمل کنی 

 
 .  را می گوئیم استعاره اتوبوس 

 



 
 پذیرش ←  ما می گوئیم فکرت را تغییر نده بگذار باشد

 .رافکرت  را تغییر دهی نه رفتارتاز این به بعد می خواهیم 
 

است تغییرش نمی دهیم می گذاریم باشد  دنیای درون مربوط به فکر 
که نباید مطابق با  است، آنچه را می توانیم و باید تغییر دهیم رفتارمان 

 .  باشدذهن و فکر 
 .  باشد ارزشها و اهداف بلکه باید مطابق با 

 



 
از روی لیست افکار و اعمال وسواسی اش هر کدام درصد  : تکلیف 

کمتری اضطراب تولید می کند را با کمک مراجع انتخاب و از او می  
 .   کندخواهیم در این هفته تمایل و تغییر رفتار را امتحان 

 

 .  مطابق با آن رفتار نکند ← باشد  فکر



 
می گوید بنشین تا فکرت خوب شود و حالت بهتر شود  فکرش  مثال

چالش نداشته باش برو و کار  فکر با ← بعد برو کارهایت را انجام بده، 
 . بدههم آن روز را انجام 

 

مطابق آن رفتار نکن نرو و ← دست ات نجس است: فکرت می گوید 
 .  فکر را هم کاری نداشته باش بگذار باشد ... دست را نشوی 

 



 
 .استچقدر با استعاره هایی قبلی رابطه برقرار کرده ببینم 

 
و از  شویم، متمرکز می ارزش ها و اهداف از این جلسه تا آخر روی 

مراجع می خواهیم همواره بدون این که ، افکارش چالش کند بدنبال  
 . بروداهدافش و ارزشهایش 

 
 .  را به دنبال دارد هدفمند  موضوع عملاین 

 

عد ه ب  م ب 
ت  لسه هس   ج 
 



 
 .  ارزشهاستقسمت وقت گیر درمان بحث 

 
داشته باشد در  تعهد رفتاری وقتی فرد دنبال ارزشها و اهدافش برود و 

می  ( نه منفعل)فردی فعال زمان حال زندگی می کند و تبدیل به 
 .  گردد

 
است که  انعطاف پذیری روانشناختی نتیجه این رفتارها و اعمال 

 می باشد Actهدف 
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ناشی از آنها فکر ـ احساس ـ خاطره ـ میل ـ حتی عالئم بدنی 

 . استذهنیت شماست و واقعیت چیزی دیگری 
آدمی  ← ! می گوید عمل کنی  ذهنمی گوئیم اگر طبق آنچه 

 .  هستیذهنیت گرا 
 

است یا آنچه برایت مهم است و ارزش است واقعیت  اگر طبق آن چه
 .  هستیگرا واقعیت ← عمل کنی 

 
 .  را می گوئیم استعاره اتوبوس 

 



 
 

 

 

ارد  ب  واهد ب 
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