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سخن مترجم
از زمان یونان باستان ،فرهنگ غرب ب رای عقالنیت ارزش باالیی قایل بوده است و شیفتگی خاصی به
حیوانی هیجانها نشان داده است .افالطون
توان خرد ب رای هدایت یا حتی غلبه بر نیروهای بدوی و
ِ
بهعنوان یکی از بنیانگذاران فلسفه غرب ،خرد را ارابهرانی قلمداد م یکرد که دو اسب (احساسات) را
هدایت م یکند که بیانگر مرتبة عالی خرد و ماهیت پست احساسات است .بعدها رواقیون نیز چنین
دیدگاهی و حتی دیدگاهی سختگی رانهتر را اتخاذ کردند مبنی بر اینکه افرادی که به کمال اخالقی
و عقالنی دست م ییابند ،هیجانهایی نظیر ترس ،رشک ،شهوت یا حتی عشق شهوانی را تجربه
نم یکنند.
عصر جدید فرهنگ غربی از زمان انقالب علمی بهواسطة انقالب صنعتی و روشنگری تاکنون ،ارزش
خرد در تبیین ،پی شبینی و تغییر جهان اط رافمان را ارج نهاده است .عقالنیت آشکارا خود را بهصورت یک
توانایی نیرومند نشان داده است .این تفکر که عقالنیت م یتواند و م یبایست ب رای حل تمام مشکالت
احتمالی از جمله مهار کردن تجارب هیجانی سرکش ما به کار گرفته شود ،فریبنده است .با وجود این،
یافتههای مختلف پیشنهاد م یکنند که هیجان و خرد ،آنطور که بهطور سنتی در فرهنگ غربی فرض
م یشود ،بهآسانی قابلتمایز نیستند.
در آغاز قرن بیستم ،در پی یورش مشترک رفتارگرای آمریکایی و روسی ،روانشناسی روح خود را از دست
داد .طوری که ،جان واتسون به زیبایی گفت« :روح ،هرگز علم را نم یبخشد» .با وجود این ،در دهة،۱۹۵۰
روانشناسی حداقل ظرفیت فکر کردن را به دست آورد و روانشناسی شناختی در سمپوزیومی در مؤسسۀ
تکنولوژی ماساچوست ،در  ۱۱سپتامبر  ۱۹۵۶متولّد شد و رشد و توسعة بعدی علومشناختی ،روانشناسی و
بسیاری از حیطههای نزدیک به آن مانند زبانشناسی ،مردمشناسی ،فلسفه و هوش مصنوعی را در برگرفت.
از زمان معرفی مدل رواندرمانی شناختی در  ۵۰سال گذشته (بک ،)۱۹۶۳ ،مطالعات ب یشماری
کارآمدی درمان شناخت یرفتاری نشان دادهاند .امروزه گسترة متنوعی از پروتکلهای دارای حمایت تجربی
ب رای هدفگیری اختاللهای مشخص ط راحی شدهاند (بارلو .)۲۰۱۴ ،با این حال ،این پروتکلها درمان هر
دردی نیستند و در بسیاری از درمانجویان موجب بهبودی کامل عالئم نم یشوند و بازگشتهای مکرر در
برخی اختاللها پدیدهای متداول است.
پیشرفتهای اخیر در فهم به هموابستگی هیجان ،فکر و رفتار در کنار تکامل مداوم دانش بالینی،
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پژوهشگران و درمانگران را به سمت استفاده از رویکردهای درمانی متمرکز بر تجربه هیجانی اصالحی سوق
داده است .بررس یهای تجربی نشان م یدهد که پرداختن به هیجان ،نقش محوری در رواندرمانی دارد ،با
این حال در بسیاری از آثار منتشرشده در زمینه درمان شناخت یرفتاری این موضوع کمتر مورد توجه قرار
گرفته است.
در  ۲۰سال گذشته این موضوع بهخوبی روشن شده است که شناخت کافی نیست .بی شتر کارهایی
توسط هیجان ب رانگیخته م یشوند .فهرست کارهایی که ما به دلیل
که ما انسانها انجام م یدهیمّ ،
هیجان انجام م یدهیم ،ب یپایان است .هیجان دائم ًا با ما است و ما را در جهت هدفمان هدایت م یکند.
وقتی هیجان کارکرد خوب و مناسبی دارد ،به ما کمک م یکند تا اولویتبندی کنیم ،کار کنیم ،از میان
موقعی تها و چیزهایی که ممکن است خطرناک ،ناسالم یا
انتخابهای ناممکن دست به انتخاب بزنیم و از
ّ
بیماریزا باشند ،اجتناب کنیم .نظام هیجانی ،دارای کارکرد خوب ،ما را هدایت و حفاظت م یکند ،هیجانها
«ده فرمان» دنیای روانشناختی هستند .ا ّما مانند هر سیستم نیرومند دیگر ،سیستم هیجان نیز م یتواند
از کنترل خارج شود.
هیجانها بهطور ناگشودنی با شناختها پیوند خوردهاند .آنها یک نظام پی شکالمی سریع ب رای
ارزیابی خطر فراهم م یسازند (لدوکس ،)۱۹۹۶ ،برجستگی خاط رات را تعیین م یکنند (پانکسپ،)۱۹۹۸ ،
بر عالمتدهی و ارتباط بین فردی تأثیر م یگذارند (اسروف )۱۹۹۶ ،به شایستگ ی اجتماعی کمک م یکنند
(مایر و سالوی )۱۹۹۷ ،و با افکار هشیار ب رای ایجاد روایتهایی که جایگاه فرد را در جهان در طول زمان
تعیین م یکنند ،تعامل م ینمایند (انگس ،گرینبرگ .)۲۰۱۱ ،از دیدگاه تکاملی ،هیجانها ضرورتی بنیادی و
انطباقی قلمداد م یشوند (ایزارد.)۱۹۹۱ ،
درحال یکه هیجانها اساس ًا انطباقی قلمداد م یشوند ،مشکالت هیجانی زمانی به وجود م یآیند که
هیجانهای کنترلنشده ،بیش از اندازه کنترل شده و یا بهواسطه پیوند با تجارب گذشته بهجای حال حاضر،
نامتناسب باشند.
بک ( )۱۹۷۶بر اساس بهکارگیری عقالنیت ،رویکردی موسوم به شناختدرمانی برای پرداختن
به این دشواریهای هیجانی طراحی کرد که به فرد کمک م یکند تا دیدگاه دقی قتری کسب کند و
هیجان را با موقعیت واقعی متناسب سازد .با این حال ،گسترهای از نظریههای علمی پدیدار شدهاند
ذهنی شناختی-عاطفی سطح باالتر در
که هیجان و خرد را بهعنوان جنب ههای یکپارچهای از ساختار
ِ
نظر م یگیرند ،برخی از نظریههای درمان شناخت یرفتاری استدالل م یکنند که تکیة صرف بر تفکر
عقالنی نارسا و محکوم به شکست است (سامویلوو و گولدفرید .)۲۰۰۰ ،درواقع ،یک نقطة گیر متداول
در درمان شناخت یرفتاری این شکایت مکرر درمانجویان است که «من از لحاظ عقالنی م یدانم این
درست نیست [که من کالهبردار ،ناتوان و غیره هستم] ،اما هنوز آنها بهگونهای احساس م یشوند
که انگار درست هستند.
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شکی نیست که شناختدرمانی با ط راحی روشهای خاص ب رای تسکین رنج و آالم بشر ،آزمودن
تجربی این روشها و فراهم آوردن شواهد نیرومند توانست جنبش رواندرمانی را به جلو هدایت کند .به
زبان بالینی ،کار کردن با مراجع از طریق افزایش آگاهی فراشناختی آنان ب رای ساختن مهارتهای مقابلهای،
م یتواند پایة نیرومندی ب رای تقویت تابآوری هیجانی فراهم سازد .با وجود این ،گسترهای از شواهد از این
اندیشه حمایت م یکنند که نهتنها استفاده از عقالنیت موجب کاستن و فرونشاندن هیجانات منفی م یشود،
بلکه استفاده از خود هیجانها بهعنوان دروازة ورود به شبکة شناختی-عاطفی ناکارآمد نیز م یتواند منجر
به همان آثار مطلوب شود.
بهویژه شواهد مختلفی که اخی راً آشکار شدهاند ،پیشنهاد م یکنند مداخلة فعاالنه ب رای تشدید تماس با
هیجانات در جلسات درمان م یتواند در کاستن از رنج درمانجویان در خارج از جلسه درمان نیز مؤثر باشد.
این رویکردها هیجان را وسیلهای ب رای تغییر در نظر م یگیرند نهفقط هدفی ب رای تغییر.
این کتاب طیف گستردهای از موضوعات شامل رویکردهای سنتی و غیر سنتی به درمان شناخت یرفتاری
در برم یگیرد؛ و به توصیف راهبردهای مبتنی بر توجهآگاهی و پذیرش ،تکنی کهای متمرکز بر شفقت،
تحوالت جدید در حیطه مداخالت مبتنی بر رویارویی ،استفاده از تصویرسازی ب رای کار با طرحوارههای
زیربنایی و روشهای پرداختن به جنب ههای هیجانی رابطة درمانی م یپردازد .این اثر بدیع به دلیل تمرکز
بر هیجان بهعنوان موضوع محوری در فرایند درمان ،جایگاه ب ینظیری در ادبیات درمان شناخت یرفتاری
خواهد یافت.
ناتان سی توما و دین مککی جمع بزرگی از مؤلفان برجسته را که هرکدام در حیطه خودشان
شناختهشدهاند ،دور هم جمع کردهاند تا به توصیف رویکرد درمانی و راهبردهای بالینی خاص خود ب رای
کار کردن با هیجان بهمنظور غن یسازی درمان و دستیابی به پیامدهای درمانی فراتر از کاهش عالئم
بپردازند .کتاب حاضر با تأکید بر عاطفه و تجربه ،گام مهمی در جهت شکلگیری آنچه «رفتاردرمانی
شناختیـعاطفی» خوانده خواهد شد ،است و به درک بهتر رنج انسان و راهحلهای آن کمک خواهد
کرد.
این کتاب بسیار ساختیافته است و با معرفی تکنی کهای مربوط به تشخی صهای بالینی خاص،
خواننده را به سفر در دنیای هیجانها م یبرد .هر فصل کتاب بهطور ماه رانه تکنی کهایی برگرفته از
پژوهشهای علمی را به خواننده آموزش م یدهد ،و به همین دلیل این کتاب ب رای درمانگران شناخت یرفتاری
با سطوح مختلف تجربه مفید خواهد بود.
امید است ترجمة این اثر به تکمیل و تحکیم بنیان نظری و عملی درمانهای شناخت یرفتاری در ای ران
متخصصان بالینی از رنج هیجانی انسان و روشهای
کمک نموده و گام مفیدی در جهت بهبود درک
ّ
درمان باشد.
وظیفة خود م یدانم که از همة کسانی که در چاپ و انتشار این اثر ما یاری نمودهاند ،قدردانی نمایم.
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از جناب آقای دکتر ارجمند و کارکنان فعال انتشارات ارجمند بهپاس زحمات و تالش فراوان ب رای انتشار این
اثر سپاسگزاری م یکنم و افتخار همکاری با آنان را داشتم ،قدردانی م یکنم .در پایان از اساتید گرانقدر
و دانشجویان عالقهمند درخواست م ینمایم با ارائة پیشنهادها و انتقادهای سازندة خود ما را در بهبود
چاپهای بعدی کتاب یاری نمایند.
دکتر شهرام محمدخانی
دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی
دی 1395
Email: Sh.mohammadkhani@gmail.com
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معرفی ویراستاران
دکتر ناتان سی توما ،مربی بالینی روانشناسی در کالج پزشکی ویل کرنل است .عالقة بالینی
وی بر یکپارچهسازی رویکردهای تجربی ،میانفردی و ارتباطی با درمان شناخت یرفتاری متمرکز است و
دورههای آموزشی پیشرفته را در زمینة درمان هیجانمدار و طرحواره درمانی گذرانده است .دکتر توما در
مورد موضوعات گوناگونی در حوزة پژوهشهای رواندرمانی تألیفاتی داشته است که از جمله م یتوان به
مقالهای اشاره کرد که در مجلة آمریکایی روانپزشکی به رشتة تحریر در آورده است و سردبی ران مجله آن
را به عنوان یکی از مهمترین مقاالت در بین هفت مقالة سال  2012انتخاب کردند .او دانشآموختة آکادمی
شناختدرمانی است و عضو پارهوقت و دارای کرسی در انجمن شناخت یرفتاری شهر نیویورک است.
دکتر دین م ککی ،استاد روانشناسی دانشگاه فوردهام و عضو هیئتعلمی برنامة آموزشی دکترای
روانشناسی بالینی است .حوزة پژوهشی مورد عالقة وی اختالل وسواسیـ اجباری و مسائل مرتبط با آن
در همة گروههای سنی است .دکتر مککی دارای بورد روانشناسی شناخت یرفتاری و روانشناسی بالینی از
طرف هیئت آمریکایی روانشناسی حرفهای و عضو هیئتمدیرة گروه درمان شناخت یرفتاری است .همچنین
او عضو هیئت مشاورة علمی بنیاد بی نالمللی اختالل وسواسیـاجباری و شورای علمی انجمن اضط راب
و افسردگی آمریکا است .دکتر مککی رئیس انجمن درمانهای شناخت یرفتاری در فاصلة  2013-2014بوده
است .او نویسندة بیش از  195مقاله ،کتاب ،فصول کتاب و مؤسس و همچنین مدیر مشترک یک گروه
درمان خصوصی در وایت پلینز نیویورک است.
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سپاسگزاری
این کتاب بر اساس ایدههای گستردهای که وی راستاران در چند سال گذشته دریافت کردهاند ،تدوین شده
است .هر دوی ما بر این باوریم زمانی که مداخالت ما مبتنی بر بنیانهای علمی باشند بیشتر به درد
درمانجویان م یخورند .اگر بخواهیم واقعبین باشیم باید تعصبات و سوگیریهای نظری پیشین را کنار
گذاشته و در پی شناخت اطالعات جدید در دسترس باشیم .بسیاری از رویکردهای درمانی سنتی مدعی
کارآمدی هستند ،اما هی چکدام در عمل این امر را نشان ندادهاند .بااینحال ،تمام رویکردها دربرگیرندة پردازش
هیجانی به عنوان بخشی از تغییر رفتار هستند.
این کتاب بهوضوح قصد دارد به عنوان کتابی با جهتگیری شناخت یرفتاری شناخته شود .بااینحال،
بسیاری از همکاران نویسندة ما در این کتاب توصی ههایی از نظریههای غیر شناخت یرفتاری ارائه کردهاند
ی پیش روی درمان شناخت یرفتاری در کمک به درمانجویان ب رای تغییر رفتار و هیجان
که به چالشها 
مفید م یپردازند .نتیجه این کار کتابی است که بیشتر التقاطی است تا یک کتاب شناخت یرفتاری معمول
ب رای متخصصان .امیدواریم این رویکرد بی ننظریهای در کاربرد اصول مطرح شده در این کتاب ب رای
درمانجویانتان مفید باشد.
از تالش فراوان همکاران خود که شامل گروهی از پژوهشگران و متخصصان برجسته هستند کمال
سپاسگزاری را داریم .همچنین بر خود واجب م یبینیم تا تشکر ویژهای از لی مککالو داشته باشیم که
عل یرغم بیماری شدید در زمان نگارش کتاب با نوشتن مشترک یکی از فصول کتاب (فصل  )7موافقت
کردند .ما به همکاری با او افتخار م یکنیم و بسیار متأثر شدیم که پیش از انتشار کتاب حاضر او را از دست
دادهایم .ما بسیار خوشحالیم که یکی از فصول این کتاب نام او را دربردارد.
ناتان سی توما از همی نجا از همسرش رایا به خاطر حمایتهای دائم یاش در طول تدوین این کتاب
قدردانی م یکند .همچنین از آرون هیلر ،استفان کوسلوف و ب رایان پیلکی ب رای نظ رات مفیدشان در بخش
مقدمه و همچنین از کریستین اس چان به خاطر بحثهایی که به شکلگیری و تبلور موضوع واحد این
کتاب کمک کرد ،سپاسگزاری م یکند.
دین مککی از همسرش دان ،ب رای حمایتهای ب یدریغ و صبوریاش در طی سالها که قدمت آن به
زمان دانشگاه برم یگردد تشکر ویژه م یکند؛ شگفتا که چه سفر بزرگی بوده است!
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همکاران
دکتر آرنولد آرنتز ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه آمستردام ،آمستردام ،هلند
دکتر اس چان ،گروه روانشناسی ،دانشگاه هنگکنگ ،پوکفوالم ،هنگکنگ
دکتر دیوید ام کالرک ،گروه روانشناسی تجربی ،دانشگاه آکسفورد ،آکسفورد ،انگلستان
ریک آ کروز ،کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی ،دانشگاه ایالتی یوتا ،لوگان ،یوتا
دکتر سوزان دافالس ،مرکز شناخت یرفتاری ونکوور ،ونکوور ،بریتیش کلمبیا ،کانادا
دکتر تان ام اریکسون ،گروه روانشناسی ،دانشگاه پاسیفیک سیاتل ،سیاتل ،واشینگتن
دکتر آندریو پی فلمینگ ،گروه روانپزشکی و علومرفتاری ،دانشگاه واشنگتون ،سیاتل ،واشنگتون
دکتر دیوید ام فرسکو ،گروه روانشناسی ،دانشگاه ایالتی کنت ،کنت ،اوهایو
دکتر کریستوفر کی .جرمر ،بخش روانشناسی ،دانشکده پزشکی هاروارد ،بوستون ،ماساچوست
دکتر پال گیلبرت ،واحد تحقیقات سالمت روان ،دانشگاه دربی ،دربی ،انگلستان
دکتر لسلی اس گرینبرگ ،گروه روانشناسی دانشگاه یورک ،تورنتو ،اونتاریو ،کانادا
دکتر آدیل ام هیز ،گروه روانشناسی ،دانشگاه دیالوار ،نیوارک ،دیلوار
دکتر استیون سی هیز ،گروه روانشناسی ،دانشگاه نوادا ،رینو ،رینو ،نوادا
دکتر جولی اای هیچ ،متخصص خصوصی ،سیاتل ،واشنگتن
دکتر رابرت جی ُک وهلنبرگ ،گروه روانشناسی ،دانشگاه واشنگتن ،سیاتل ،واشنگتن
جسیکا کراس ،کارشناس ارشد ،دوره روانشناسی بالینی ،دانشکده جدید تحقیقات اجتماعی ،نیویورک،
نیویورک
دکتر رابرت ال ل یهی ،مؤسسه آمریکایی شناختدرمانی ،نیویورک ،نیویورک
دکتر راشل النت ،مرکز درمان شناخت یرفتاری ونکوور ،ونکوور ،بریتیش کلمبیا ،کانادا
دکتر آفر ماورر ،مرکز مطالعات علمی ،اوریهودا ،مؤسسه طرحواره درمانی
دکتر لی م ککالو( ،فوت شده) ،دانشکده پزشکی هاروارد ،بوستون ،ماساچوست
آدام مک گوایر ،کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی ،دانشگاه پاسیفیک سیاتل ،سیاتل ،واشنگتون
دکتر دین م ککی ،ABPP ،گروه روانشناسی ،دانشگاه فوردهام ،برونکس ،نیویورک
دکتر داگالس اس منین ،گروه روانشناسی ،کالج هانتر ،نیویورک ،نیویورک
دکتر میشل جی نیومن ،گروه روانشناسی ،دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ،یونیورسیتی پارک ،پنسیلوانیا
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راشل اوسرکیس ،کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی ،دانشگاه فوردهام ،برونکس ،نیویورک
کریستین آ .آر اوسبورن ،کارشناس ارشد ،گروه روانپزشکی ،دانشکده پزشکی هاروارد ،بوستون،
ماساچوست
میا اسکایت اوتوله ،کارشناس ارشد ،فلوشیپ دکترا ،گروه روانشناسی و علومرفتاری ،دانشگاه آرهوس،
آرهوس ،دانمارک
دکتر اشکول رافائلی ،گروه روانشناسی ،مرکز تحقیقات مغز چندرشتهای گوندا ،دانشگاه بار ایالن،
رامات گان ،مؤسسه طرحواره درمانی
دکتر سی بت ِردی ،گروه روانشناسی دانشگاه دیالوار ،نیووارک ،دیالوار
دکتر جرمی دی سفران ،دوره روانشناسی بالینی ،دانشکده جدید تحقیقات اجتماعی ،نیویورک،
نیویورک
دکتر دنیس تیرچ ،مؤسسه آمریکایی شناختدرمانی ،نیویورک ،نیویورک
دکتر ناتان سی توما ،گروه روانپزشکی ،کالج پزشکی ویل کرنر ،نیویورک ،نیویورک
دکتر ماویس سای ،گروه روانشناسی ،دانشگاه واشنگتون ،سیاتل ،واشنگتون
دکتر پال جی اولونس ،مؤسسه تحقیقات ،مرکز روانپزشکی سازمان شهرداری ،ویکرساند ،نروژ
دکتر جنیفر سی پالمب ویالرداگا ،سیستم مراقب تهای بهداشت  ،VAسیاتل ،واشنگتون
دکتر ماتیو ویالتی ،مؤسسه کار خصوصی مبتنی بر شواهد ،سیاتل ،واشنگتون،
دکتر بروسای وامپولد ،ABPP ،گروه روانشناسی مشاوره ،دانشگاه ویسکانسینـمادیسون،
ویسکانسین؛ مؤسسه تحقیقات ،مرکز روانپزشکی سازمانشهرداری ،ویکرساند ،نروژ
دکتر ماورین ویتال ،مرکز درمان شناخت یرفتاری ونکوور ،ونکوور ،بریتیش کلمبیا ،کانادا
جنیفر ویلد ،دکترای روانشناسی بالینی ،گروه روانشناسی تجربی ،دانشگاه آکسفورد ،آکسفورد،
انگلستان
کارلی یاسینسکی ،کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی ،دانشگاه دیالوار ،نیویورک ،دیالوار
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مقدمه
ناتان توما
دین مککی

از زمان معرفی مدل رواندرمانی شناختی در  50سال گذشته (بک ،)1963 ،مطالعات ب یشماری کارآمدی
درمان شناخت یرفتاری ( )CBTرا نشان دادهاند .امروزه گسترة متنوعی از پروتکلهای دارای حمایت تجربی
ب رای هدفگیری اختاللهای مشخص ط راحی شدهاند (بارلو .)2014 ،با این حال ،این پروتکلها ،درمان
هر دردی نیستند .این پروتکلها در بسیاری از درمانجویان موجب بهبودی کامل عالئم نم یشوند و
بازگشتهای مکرر در برخی اختاللها پدیدهای متداول است .تسهیل تعمق درمانجویان در تجارب عاطفی
خودشان مسیری است که فرض م یشود به گسترش و فراگیر شدن بیشتر درمان شناخت یرفتاری کمک
م یکند .به ویژه این رویکرد به طور سنتی بهشدت با رویکردهایی غیر از درمان شناخت یرفتاری از جمله
درمان روانپویشی یا درمان انسانگرا  /وجودی مرتبط بوده است (بالگیس و هیلسنروث2002 ،؛ گولدفرید،
 .)2013با وجود این ،در سالهای اخیر عالقه به یافتن راههای موثر ب رای درگیر شدن با هیجان در درمان
شناخت یرفتاری افزایش یافته است.
پیشرفتهای اخیر در فهم به هموابستگی هیجان ،فکر و رفتار در کنار تکامل مداوم دانش بالینی،
پژوهشگران و درمانگران را به سمت استفاده از رویکردهای درمانی که شامل تجربة هیجانی اصالحی
هستند ،سوق داده است (الکساندر و فرنچ1946 ،؛ پاچانکیس و گولدفرید .)2007 ،به ویژه شواهد مختلفی
که اخی راً آشکار شدهاند ،پیشنهاد م یکنند مداخلة فعاالنه ب رای تشدید تماس با هیجانات در جلسات درمان
م یتواند در کاستن از رنج درمانجویان در خارج از جلسه درمان مؤثر باشد( .این رویکردها هیجان را وسیلهای
ب رای تغییر در نظر م یگیرند نه فقط هدفی ب رای تغییر).
بناب راین ،در دهة گذشته تکنی کهای تجربهایـتکنی کهایی که هدفشان درگیری فعال با هیجانات
بهجای تمرکز بر کاهش هیجانات استـبه طور گستردهای ایجاد ،تصفیه و مورد آزمون علمی قرار گرفتهاند.
«»19
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هدف کتاب حاضر نشان دادن نمونهای از هنر رویکردهای تجربهای در پرداختن به هیجان است که در
چارچوب درمان شناخت یرفتاری م یتوان به کار بست .ما امیدواریم در کنار تسهیل کاربردپذیری بالینی
فوری ،به ترغیب انگیزة خوانندگان ب رای کاوش بیشتر در این رویکردهای نویدبخش نیز بپردازیم.
از زمان یونان باستان ،فرهنگ غرب ب رای عقالنیت 1ارزش باالیی قایل بوده است و شیفتگی خاصی
حیوانی هیجانها نشان داده است .افالطون
به توان خرد 2ب رای هدایت یا حتی غلبه بر نیروهای بَدوی و
ِ
بهعنوان یکی از بنیانگذاران فلسفة غرب ،خرد را بهمنزلة ارابهرانی در نظر م یگیرد که دو اسب را م یراند
(هدایت م یکند) که بیانگر مرتبة عالی خرد و ماهیت پست احساسات است (گریسولد .)2010 ،بعدها
رواقیون نیز چنین دیدگاهی و حتی دیدگاهی سختگی رانهتر را اتخاذ کردند مبنی بر اینکه افرادی که به
کمال اخالقی و عقالنی دست م ییابند ،هیجانهایی نظیر ترس ،رشک ،شهوت یا حتی عشق شهوانی را
تجربه نم یکنند (بالتزی .)2012 ،عصر جدید فرهنگ غربی از زمان انقالب علمی بهواسطة انقالب صنعتی
و روشنگری تاکنون ،ارزش خرد در تبیین ،پی شبینی و تغییر جهان اط رافمان را ارج نهاده است .عقالنیت
آشکارا خود را بهصورت یک توانایی نیرومند نشان داده است .این تفکر که عقالنیت م یتواند و م یبایست
ب رای حل تمام مشکالت احتمالی از جمله مهار کردن تجارب هیجانی سرکش ما به کار گرفته شود ،فریبنده
است .با وجود این ،یافتههای مختلف پیشنهاد م یکنند که هیجان و خرد ،آنطور که به طور سنتی در
فرهنگ غربی فرض م یشود ،بهآسانی قابلتمایز نیستند.
ب رای روشن شدن مطلب ،مثال موردی ذکر شده توسط داماسیو ( )1994را در نظر بگیرید ،مردی با
آسیب مغزی که در عین دست نخورده باقی ماندن قوای عقالنی ،نظام هیجان یاش مختل شده است.
این مرد که جذاب ،باهوش و مرتب به نظر به م یرسد قادر به تصمیمگیری ساده مانند انتخاب زمان قرار
مالقاتش نبود .این مرد بدون ارتباط کامل با هیجاناتش ،قادر به جهتیابی و انجام حتی سادهترین تکالیف
نبود.
3
هیجان منجر به چیزی م یشود که داماسیو آن را «نشانگرهای جسمانی » م ینامد که به ما
درباره چیزهای مهم و باارزش عالمت م یدهد (داماسیو .)1994 ،همسو با این ایدهها ،پارادایم جدیدی در
علومشناختی موسوم به دیدگاه ذهن مجسم ،4پایگاه نیرومندی را پیدا کرده است .این دیدگاه بیان م یکند
که تمام استداللهای انتزاعی بر اساس تجارب مجسم ساخته م یشوند ،برخاسته از حواس هستند و بر پایة
هیجانها استوارند و قوة ذهنی مجزایی که بیانگر دیدگاهی غیر مجسم و عینی از جهان باشند ،نیستند
(رجوع شود به الکف و جانسون.)1999 ،
هیجانها به طور جدانشدنی و با شناختها پیوند خوردهاند .آنها یک نظام پی شکالمی سریع ب رای
1- Rationality
2- Reason
3- somatic markers
4- Embodied mind perspective
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ارزیابی خطر فراهم م یسازند (لدوکس ،)1996 ،برجستگی خاط رات را تعیین م یکنند (پانکسپ ،)1998 ،بر
عالمتدهی و ارتباط بین فردی تأثیر م یگذارند (اسروف ،)1996 ،به شايستگ ي اجتماعی کمک م یکنند
(مایر و سالوی )1997 ،و با افکار هشیار ب رای ایجاد روایتهایی 1که جایگاه فرد را در جهان در طول زمان
تعیین م یکنند ،تعامل م ینمایند (انگس ،گرینبرگ .)2011 ،از دیدگاه تکاملی ،هیجانها ضرورتی بنیادی و
انطباقی قلمداد م یشوند (ایزارد .)1991 ،هیجانها اطالعاتی فراهم م یآورند که انسان را به سمت نیازهای
اساسی خویش هدایت م یکند و با انگیزه ب رای برآورده کردن این نیازها با محیط تعامل م یکنند.
در حالیکه هیجانها اساس ًا انطباقی قلمداد م یشوند ،مشکالت هیجانی زمانی به وجود م یآیند که
هیجانها کنترلنشده ،2تحت کنترل افراطی 3و یا به دلیل ارتباط بیشتر با تجارب گذشته بهجای حال
حاضر ،نامتناسب باشند .بک ( )1976بر اساس بهکارگیری عقالنیت ب رای تفکر دربارة واقعیت ،رویکردی
موسوم به شناختدرمانی ب رای پرداختن به این دشواریهای هیجانی ط راحی کرد که به فرد کمک م یکند
تا دیدگاه دقی قتری کسب کند و هیجان را با موقعیت واقعی متناسب سازد .با این حال ،گسترهای از
ذهنی
نظریههای علمی پدیدار شدهاند که هیجان و خرد را بهعنوان جنب ههای یکپارچهای از ساختار
ِ
شناختیـعاطفی سطح باالتر در نظر م یگیرند ،برخی از نظریههای درمان شناخت یرفتاری استدالل م یکنند
که تکیة صرف بر تفکر عقالنی ،نارسا و محکوم به شکست است (سامویلوو و گولدفرید .)2000 ،در واقع،
یک نقطة گیر متداول در درمان شناخت یرفتاری این شکایت مکرر درمانجویان است که «من از لحاظ
عقالنی م یدانم این درست نیست ]که من فریبکار ،ناتوان و غیره هستم[ ،اما هنوز آنها بهگونهای احساس
م یشوند که انگار درست هستند».
شناختدرمانی بهوضوح ،از طریق ط راحی روشی خاص ب رای تسکین رنج ،آزمودن تجربی این روش و
فراهم آوردن شواهد نیرومند ،توانست جنبش رواندرمانی را به جلو هدایت کند .به زبان بالینی ،کار کردن با
مراجع از طریق افزایش آگاهی فراشناختی آنان ب رای ساختن مهارتهای مقابلهای ،م یتواند پایة نیرومندی
ب رای تقویت تابآوری هیجانی فراهم سازد .با وجود این ،گسترهای از شواهد از این اندیشه حمایت م یکنند
که نهتنها استفاده از عقالنیت موجب کاستن و فرونشاندن هیجانات منفی م یشود ،بلکه استفاده از خود
هیجانها بهعنوان دروازة ورود به شبکة شناختیـعاطفی ناکارآمد نیز م یتواند منجر به همان آثار مطلوب
شود.
4
نظریة پردازش هیجانی فوا و کوزاک ( )1986بر اساس مدل زیستی اطالعاتی مطرحشده توسط النگ
( )1977عنوان م یکند که به منظور تعدیل پاسخهای ترس مفرط ،ابتدا باید شبکة (مدار) ترس زیربنایی ب رای
ایجاد قابلیت تغییر فعال شود .سپس ،باید اطالعات جدید دارای مؤلفههای ناهمخوان و ناسازگار با اطالعات
1- Narratives
2- Underregulated
3- Overregulated
4- Bioinformational
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مرتبط با ترس فعلی افزوده شود تا شبکة جدید و بهروز شده شکل گیرد .اصول اساسی این نظریه توسط
سطوح عصب زیس تشناختی پردازش در مدل حیوانی موسوم به تحکیم مجدد روزآمد 1تأیید شده است .در
اینگونه پردازش ،هنگام یکه مدار ترس موجود و آموختهشدة قبلی ،از طریق عناصر ب رانگی زانندة محرکهای
ترس اصلی ،دوباره فعال م یشود ،قابل تعدیل و جایگزینی م یشود (رجوع شود به ترانسون و تیلور.)2007 ،
این اصول در سطح بالینی به طور آشکار در درمان مبتنی بر رویارویی ب رای اختاللهای اضط رابی به کار
گرفته شده است .ما پیشنهاد م یکنیم که اصول مشابهی ـ یعنی فعالسازی هیجان به منظور تعدیل بهتر
ساختار ذهنی شناختی ـ عاطفی ـ م یتواند بنیان نیرومندی ب رای مداخالت مختلف در حوزة دشواریهای
هیجانی متعدد فراهم سازد .شواهد پیشنهاد م یکنند که ب رانگیختگی و اب راز هیجانی در انواع رواندرمانی
با پیامد مثبت مرتبط است .ب رانگیختگی هیجانی باال در آغاز درمان در کنار خوگیری در بین جلسات
با پیامدهای مثبت در درمان مبتنی بر رویارویی ب رای اختاللهای اضط رابی همراه است (بورکووک و
سایدس1979 ،؛ جیکاکس ،فوا و مورال .)1998 ،در یک فراتحلیل مطالعات فرایندـپیامد 2درمان روانپویشی
کوتاهمدت ( )PDTدر نمونههای بالینی مختلف ،رابطة معناداری بین اب راز عواطف و پیامدهای آتی درمان
3
نشان داده شد (دینر ،هیلثنروث و وینبرگر .)2007 ،در درمان افسردگی ،ب رانگیختگی هیجانی میانة درمان
در درمان هیجانمدار ( )EFTو مراجعمحور ( )CCTپی شبین یکنندة پیامدهای مثبت بود (میسی رلیان،
توکمانیان ،واروار و گرینبرگ .)2005 ،نشان داده شده که هم در  PDTو هم در  CBTتکنی کهایی که
هیجان را فراخوانده و مورد بررسی قرار م یدهند با پیامدهای مثبت ارتباط دارند (جونس و پولوس.)1993 ،
به نظر م یرسد احتما ًال چیزی فراتر از صِ رف ب رانگیختن و تخلیة هیجانها ب رای بهینهسازی درمان اهمیت
دارد .ب رای مثال تا همین اواخر اعتقاد بر این بود که درمان مبتنی بر رویارویی از طریق خاموشی و خوگیری
در جلسات رویارویی باعث تغییر م یشود .با وجود این ،شواهد جدیدتر نشان دادند که خوگیری ممکن است
اهمیت کمتری نسبت به ایجاد تحمل پریشانی و پذیرش هیجانی داشته باشد (ارچ ،ولیتزکیـتیلور ،ایفرت و
کراسک2012 ،؛ بلوت ،زولنر و فینی2014 ،؛ کراسک و همکاران .)2008 ،عالوه بر این ،به نظر م یرسد تطابق
معانی جدید بهواسطة تجربة هیجان در درمان مبتنی بر رویارویی نیز مهم است (سوبل ،رسیک و رابالیس،
 .)2009میسی رلیان و همکاران ( )2005در درمان تجربهای ب رای افسردگی دریافتند که توانایی درمانجویان
ب رای معنا دادن به هیجانات ب رانگیختهشده خودشان ،به پیامدهای درمانی فراتر از ب رانگیختگی هیجانی
میانة درمان منجر م یشود .فردر ،اوزرا ،گرینبرگ و هرمان ( )2013اظهار کردند که کیفیت آگاهی از هیجان
تجربهشده همراستا با نگرش مراجع نسبت به این هیجانات ،به طور نیرومندی با پیامد درمان مرتبط است
و همین عوامل تعیین م یکنند آیا هیجان ب رانگیخته شده ثمربخش خواهد بود یا خیر .مقیاسهای پردازش
هیجانی درون جلسات که بر محور توجه ،پذیرش و افتراق تجارب شناختی –عاطفی قرار دارند با پیامد
1- Reconsolidation update
2- Process–outcome studies
3- Midtreatment
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درمان در  CCT , CBTو  ،EFTمرتبط هستند (کاستونگای ،گولدفرید ،ویسر ،راو و هیز1996 ،؛ گولدمن،
گرینبرگ و پوس2005 ،؛ پوس ،گرینبرگ و واروار2009 ،؛ واتسون و بدارد.)2006 ،
بناب راین به نظر م یرسد به منظور ایجاد تجربة هیجانی اصالحی ب رای درمانجویان ،باید به آنها کمک
کرد که به هیجانات خویش توجه کنند ،آنها را بپذیرند و معنای جدیدی از آن ،استخراج کنند .در حالی
که شرایط ضروری درمان مراجعمحور راجرزی از جمله همدلی ،توجه مثبت و اصالت در برخی درمانگران
م یتواند به درمانجویان کمک کند تا هیجانات خویش را احساس و اب راز کنند ،اما این شواهد پیشنهاد
م یکنند که افزودن تکنی کهای فعالی که درمانجویان را به سمت تکالیف پردازش هیجانی خاص هدایت
م یکنند ،م یتواند موجب بهبود پیامد درمان در مرحله پس از درمان و پیگیری شود (الیسون ،گرینبرگ،
گولدمن و انگوس .)2009 ،با وجود این ،هنوز مهم است که درمانگران تکنی کهای هیجان ب رانگیز را به
نحوی به کار بگیرند که اتحاد درمانی نیرومندی را با درمانجویان خویش حفظ کنند و این امر حتی در
درمانهای بسیار ساختیافته مانند رویارویی طوالنی نیز صادق است (مک الگلین ،کلر ،فینی و زولنر،
 .)2014در این کتاب ما رویکردهای متنوعی را ارائه م یکنیم که هدفشان کمک به درمانجویان ب رای درگیر
شدن با هیجانات با استفاده از تکنی کهایی است که ریشه در شواهد پژوهشی دارند و م یتوانند به شیوهای
به کار برده شوند که حس پیوند بین مراجع و درمانگر را افزایش دهند .این کتاب به پنج بخش تقسیم
شده است .بخش اول ،متمرکز بر پذیرش هیجان و تمام جوانب تجربه است .این بخش شامل فصولی
در مورد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( ،)ACTیکپارچهسازی تمرینهای ذهنآگاهی با  CBTو تأکید
بر پذیرش خود و خودـشفقتی از طریق درمان متمرکز بر شفقت است .رویکردهای متمرکز بر پذیرش و
ذهنآگاهی در سالهای اخیر با عالقة وافری از سوی برخی درمانگران روبهرو شدهاند .این فصول توضیحات
بالینی صریح و موجزی ارائه م یکنند که این کارهای مهم را الگودهی م یکند .بخش دوم ،به تشریح
کاربس تهای رویارویی با هیجان م یپردازد .فصل مربوط به درمان مبتنی بر رویارویی واقعی و تصوری،
نهتنها رهنمودهایی در مورد روشهای ضمنی افزایش درگیری هیجانی مراجع در کار رویارویی ارائه م یکند،
بلکه چالشهای هیجانی رایجی را که ممکن است در بافت اجرای رویارویی ب رای درمانگران پیش آید ،نیز
خ عالوه بر این فصلی در مورد استفاده از رویارویی در افسردگی در این بخش وجود دارد
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بخش سوم شامل سه فصل است که همة آنها منعکسکنندة کاربردهای شیوهای موسوم به بازسازی
تصویر ذهنی 1است که در آن مراجع ابتدا با خاط رات آسی بزای خویش بهصورت تصوری روبهرو م یشود و
سپس از او خواسته م یشود در صحنة تصور شده به گونهای جدید رفتار کند .این شیوه ترفندهای 2جدیدی
را به کاربست درمان رویارویی افزوده است و از طریق مکانیسمهای متفاوتی عمل م یکند .این فصل شامل
کاربرد بازسازی تصویر ذهنی در اختالالت شخصیت ،اختالل استرس پس از آسیب و اضط راب اجتماعی
است .فصل آخر این بخش به بررسی روش رویارویی در بستری گستردهتر و در درون کارهای شناختی و
تجربهای ب رای اختالل اضط راب اجتماعی م یپردازد.
بخش چهارم شامل رویکردهایی است که به هیجانهای ب رانگیخته شده در جلسات درمان ،بهبود
پردازش هیجانی و همچنین راهبردهای تنظیم هیجان م یپردازند .ما درمان هیجانمدار را بهعنوان درمانی
برخاسته از پژوهش ،انسانگرا و محدود از لحاظ زمان در این بخش لحاظ کردهایم ،این درمان مراجع را به
اجرای تمرینهایی سوق م یدهد که با هدف اب راز نیازهای زیربنایی و حل موانع هیجانی ب رای برآوردن این
نیازها انجام م یشوند .فصل دیگری که به یکپارچه کردن کارهای هیجانمدار م یپردازد ،رویکردی برگرفته
از طرحواره درمانی است و تحت عنوان کار با ذهنی تهای طرحوارهای مطرح م یشود .کار با ذهنی تهای
طرحوارهای را م یتوان بهعنوان مدل بروز شدة مدل اصلی طرحواره جفری یانگ (یانگ ،کلوسکو و ویشار،
 )2003دانست که مدل مفهومی خاصی ارائه م یکند که متمرکز بر کارهای تجربهای درون جلسات از جمله
تکنی کهای تصوری و سبک گشتالتی «کار با صندلی »3است .فصل مربوط به طرحواره درمانی هیجانی
بیانگر نوع بسط یافتهای از بازسازی شناختی است که بر نگرشهای درمانجویان در مورد هیجان متمرکز
است .در آخر ،فصل مربوط به درمان مبتنی بر تنظیم هیجان ،شیوههایی ب رای پرداختن به اختالل اضط راب
فراگیر و افسردگی اضط رابی 4معرفی م یکند .این رویکرد به دنبال گسترش روشهای  CBTسنتی ب رای
کار با اضط راب مزمن و پرداختن به راهبردهای ناسازگار تنظیم هیجانی است که منجر به تثبیت عالئم
م یشوند که از جمله آنها م یتوان به نگرانی فراگیر و نشخوار فکری اشاره کرد.
در نهایت بخش پنجم روشهایی ب رای پرداختن به واکنشهای هیجانی مراجع و درمانگر به یکدیگر
معرفی م یکند .فصل مربوط به تکنی کهای رابطهای به معرفی رویکردی از درمان روانپویشی م یپردازد
که فرایند گسیختگی اتحاد درمانی و ترمیم آن را کانون تمرکز درمان قرار م یدهد .مؤلفان کتاب حاضر
پژوهشهای نویدبخشی ب رای افزودن این درمانهای الحاقی به نقاط ضعف مربوط به بحث اتحاد درمانی
در  CBTسنتی انجام دادهاند .فصل مربوط به تمرکز بین فردی و تجربهای در  ،GADشامل رویکردی
یکپارچهنگر است که به ترکیب کارهای ارتباطی روانپویشی و تمرینهایی از  EFTو  CBTم یپردازد.
1- Imagery rescripting
2- Twist
3- Chair work
4- Anxious depression
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فصل پایانی شامل رواندرمانی تحلیلی کارکردی )FAP( 1است که تبادالت بین فردی مراجع و درمانگر
را از دیدگاهی رفتاری م ینگرد .رواندرمانی تحلیلی کارکردی بدون هیچ ه راسی ،از اب راز صریح عشق،
شفقت و مراقبت توسط درمانجویان حمایت م یکند و نمایانگر شیوهای زنده و صمیمانه است که احساس
غیرقابلتردیدی از سرزندگی را به عمل رواندرمانی تزریق م یکند.
مؤلفان در هر فصل نظریة پشت رویکردشان را شرح م یدهند ،مرور مختصری از شواهد حمایتکنندة
آن نظریه ارائه م یکنند و به توصیف کارکردهای بالینی آن به شیوهای م یپردازند که ترسیمکنندة چیزی
است که درمانگر انجام م یدهد و م یگوید و تا حد امکان مبتنی بر مثالهای بالینی است .در این کتاب
به منظور افزایش ارزش کاربرد بالینی ،از مؤلفان خواستیم که در آخر فصل به این امر توجه ویژه نشان
دهند .مؤلفان همچنین ب رای نشان دادن مرزهای جدید تحوالت پژوهشی و بالینی آتی ،بخش محدودیتها
و جهتگیریهای آینده را در هر فصل لحاظ کردهاند .هر فصل با فهرستی از منابع اضافی از جمله
کتابهای آموزشی ،وبسایتها و دیویدی به پایان م یرسد تا به این وسیله درمانگران بتوانند از کتاب
حاضر بهعنوان سکوی پرشی ب رای گسترش خزانة بالینی خویش و پیشرفتهای بعدی در زمینة درمانگری
استفاده کنند.
امیدواریم به همان اندازه که ما از مزیت گردآوری این کتاب لذت بردیم شما نیز با خواندن این کتاب
لذت ببرید .ما بهنوبة خویش تشکر ویژة خود را از مؤلفان کتاب اب راز م یداریم که چنین تجارب یادگیری
گرانبهایی را ب رای ما بهعنوان وی راستاران این کتاب ارزشمند فراهم ساختند.
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بخش اول
پذیرش به مثابه درگیری:
توجه کردن ،اجازه دادن
و بودن با هیجان

فصل 1

ذهن آگاهی
چیزی که فکر م یکنید نیست
کریستوفر ک .جرمر
کریستین اس .چان
زمانی که درد را دشمن خود م یسازیم ،آن را نیرومند م یکنیم .این مقاومت جایی
است که رنج ما شروع م یشود.
ازرا بایدا

لو ِرن در اغلب زندگی بزرگسال یاش از حمالت وحشتزدگی رنج برده است .او در مصاحبة اولیه توضیح داد
که ب رای خالص شدن از اضط رابش هر کاری کرده است ،ب ه عنوان مثال ،تنآرامی ،بازسازی شناختی ،درمان
مبتنی بر رویارویی ،رواندرمانی بینشمدار و دارودرمانی .با کمک درمان او موفق به حفظ شغلش شد ،اما
هنوز صب حها با احساس ناخوشایند رانندگی کردن تا محل کارش ،از خواب بیدار م یشد .لورن با صدای بلند
و متعجب م یپرسید« :چرا من برخالف انجام همة کارهای درست هنوز مضطربم؟» او اخی راً مطالبی در مورد
فواید ذهنآگاهی خوانده و امیدوار بود که ذهنآگاهی بتواند پاسخی به او ارائه کند.
از دیدگاه ذهنآگاهی ،لورن تا زمانی که تالش کند از شر اضط رابش خالص شود ،به عنوان یک فراری
از آن خواهد ماند .قاعده این است« :در ب رابر هر چیزی مقاومت کنید ،ادامه م ییابد ».ما به همان می زان که
با احساسات و هیجانات دشوارمان در زندگی مبارزه م یکنیم ،مشکالتی را در زندگ یمان ایجاد م ینماییم.
ن مثال ،مبارزه با ب یخوابی م یتواند منجر به ب یخوابی مزمن شود و تالش ب رای سوگواری نکردن
بهعنوا 
م یتواند باعث افسردگی شود .در مقابل «اگر چیزی را بتوانید احساس و تجربه کنید ،م یتوانید التیام پیدا
کنید ».زمانی که به مشکالتمان اجازه دهیم در زندگ یمان به آرامی و با خیال راحت حضور داشته باشند،
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آنها کم رنگ م یشوند .اگر لورن به احساس اضط راب اجازه دهد تا در بدنش در جریان باشد و ترس از
تجربة حملة قلبی را فقط به عنوان یک فکر ،بدون فاجعه سازی آن ببیند ،چه اتفاقی ب رای او خواهد افتاد؟
دو سؤال مهم در مفهومسازی موردی یک درمانگر مبتنی بر ذهنآگاهی عبارتاند از )1( :مراجع در
ب رابر چه نوع دردی مقاومت م یکند؟ ( )2چگونه م یتوانم به مراجع کنم تا رابطة پذیرندهتری با دردش برقرار
کند؟ در مورد لورن ،او در ب رابر تجربة اضط راب مقاومت م یکند و وظیفة درمانگر کمک به اوست تا بهتدریج
آن را بپذیرد .دستیابی به این هدف مشکل است ،بهخصوص در مورد اختالل وحشتزدگی که درمانجویان
احساس م یکنند ،ب رای زندگ یشان م یجنگند؛ بناب راین ،درمان مبتنی بر ذهنآگاهی طی مراحلی بهسمت
پذیرش حرکت م یکند .ما با کاوش (کنجکاوانه به ناراحتی توجه م یکنیم) شروع م یکنیم ،بعد به سمت
تحمل (با خیال راحت ناراحتی را تحمل م یکنیم) ،سپس در جهت اجازه دادن (به ناراحتی اجازه م یدهیم
در جریان باشد) و در نهایت خوشامدگویی (در آغوش گرفتن تجارب دشوار بهعنوان بخشی از زندگی) پیش
م یرویم .مراحل پذیرش منطبق با سس تشدن تدریجی مقاومت است.
درمانگر از لورن دعوت کرد تا تنشهای غیر تهدیدکنندهای را که در بدنش بودند ،اما نشانة حمله
وحشتزدگی نبودند ،مورد بررسی قرار دهد .سپس او یاد گرفت که اضط رابش را از طریق تمرکز بر
تنفس بهجای تمرکز بر افکار فاجع هآمیز تحمل کند .پ س از آن ،لورن کشف کرد که م یتواند از حمالت
وحشتزدگی خود رهایی یابد ،وقتی یاد گرفت که هیجاناتش را نامگذاری کند و به آنها اجازه دهد که حضور
داشته باشند («آن تنهایی است»« ،آن ترس است .)».در نهایت ،او شروع کرد به خوشامد گفتن به فرصت
پی شآمده ب رای موجسواری بر روی اضط رابش ،بهجای اینکه در آن غرق شود و از آزادی تازه کشفشدهاش
لذت ببرد .این فرایند کامل ،به معنای برقراری نوعی رابطة جدید با اضط راب است.
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