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 علت به اختالالت اين. دارد شيوع جنس دو هر در كه آيند مي شمار به حاضر قرن در رواني اختالالت ترين شايع از يكي اضطراب و افسردگي  :مقدمه
 جهت. شد خواهد اجتماع و شخصي زندگي حيطه دو در فرد ملكردع كاهش سبب گذارد، مي جا به مبتال فرد زندگي بر كه اي گسترده جانبي عوارض
 در ها روش جديدترين از يكي. گردد مي استفاده ها آن از تركيبي يا و ECT ،درماني روان ،دارودرماني جمله از متفاوتي هاي روش از اختالالت اين درمان
 ها آن فراواني يا محتوا شكل، در تغيير جاي به فرد احساسات و تفكر تغيير بر تمركز اب رويكرد اين. باشد مي تعهد و پذيرش بر مبتني درمان ،درماني روان
 تأثير يا و بوده اثر بي زيرا بپرهيزد، آيند ناخوش ذهني تجارب كنترل يا اجتناب جهت در عملي هرگونه از شود مي آموخته فرد به و كند مي عمل

 در افسردگي و اضطراب ميزان بر تعهد و پذيرش بر مبتني درمان سيستماتيك مرور مطالعه اين از هدف.  گردد مي ها آن تشديد سبب و دارد معكوس
 .باشد مي اضطراب و افسردگي به مبتال بيماران
 Sciencedirect,Google Scholar,شامل المللي بين معتبر اطالعاتي پايگاههاي در اي گسترده جستجوي مطالعه اين در: جستجو روش

WILEY, Elsevierفارسي اطالعاتي پايگاه و 2016 الي 2006 هاي سال طي SID, Iran duc از. گرفت انجام 1395الي1385 هاي سال طي 
  .شد استفاده مرتبط منابع جستجوي براي افسردگي اضطراب، تعهد، و پذيرش بر مبتني درمان نظير ييها كليدواژه
 موردبررسي مدنظر يها كليدواژه با مقاله 23 تنها نهايي بررسي در و شدند بعدي مرحله وارد مقاله35 اول، مرحله در شده جستجو مقاله 57 از :ها يافته
 اضطراب و افسردگي عالئم كاهش در تعهد و پذيرش بر مبتني درمان مثبت تأثير دهنده نشان موردبررسي مطالعات اكثر نتايج، به توجه با. گرفتند قرار
  .باشد مي

 اثربخشي نسبت اما. نمودند تائيد را درماني روان رويكرد اين مثبت تأثير گرفت، صورت مبتال افراد روي بر كه متعددي اتمطالع به توجه با :گيري نتيجه
  .دارد وجود ها Ĥندرم ساير به نسبت درمان اين بودن بخش اثر بررسي جهت بيشتر مطالعات به نياز و نشده اثبات درماني رويكردهاي ساير به درمان اين

  افسردگي و اضطراب تعهد، و پذيرش بر مبتني درمان :ها كليدواژه
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