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 شگفتاریپ
 درمان وهیش نیا ت.اس (a3331، b3333)5یکیالکتید یدرمان رفتار گذارانیبن 3نهانیل مارشا

 ت.اس اثربخش و مؤثر اریسب د،دارن را ساز آشفته هایجانیه کنترل قصد که یافراد یبرا

 یراب افراد یتوانمند تیتقو به یکیالکتید یدرمان رفتار که دهندمی نشان هاژوهشپ

 ای دبدهن دست از را خود کنترل افراد که نیا دونب ،دپردازمی یاحتنار با درست برخورد

  د.نبزن مخرب هایرفتار به دست

 ار ساز آشفته هایجانیه د.هستن دسازدر هایجانیه بانیگربه دست افراد از یاریبس 

 ملتح قابل شما یبرا و کنندمی طاق را شما طاقت که کرد فیتعر هاییجانیه توانمی

 امواج مثل هاجانیه نیا د،یهست زدهوحشت ای نیمگغ ،یعصبان که یمانز .دستنین

 د. برنمی فرو خود کام به را ماش ن،یسهمگ

 یچ درباره دیدانمی وبخ د،یباش شده ساز آشفته هایجانیه دچار خود یزندگ در اگر

 هایجانیه دچار که دیاکرده تجربه را ییهاروز خود یزندگ در حتماالًا .یمزنمی حرف

 که یهنگام و دیاکرده ریگ نیسهمگ یطوفان در که نیا مثل قاًیقد د،یشد ساز آشفته

 زا را احساس نیا دیخواهنمی ونچ ت.اس درک قابل بتهلا .یدترسمی د،یهست خوشحال

 نگارا ،دیازبپرد خود هایجانیه کاهش ای یفرونشان به دیکنمی تالش چه ره .دیبده دست

  ت.سا کنندهشفتهآ ت،یوضع نیا .دیافتمی ساز آشفته هایجانیه نیا دام به شتریب

                                                 
Linehan.3 

Dialetctical Behaviour Therapy (DBT).5 



 

 

 همان از ساز آشفته و دیشد هایجانیه احتماأل که دهدمی نشان یادیز هایپژوهش

 هایفلتغ و ناگوار هایبیآس مخرب ریتأث کنار از دینبا ماا .دنیآمی وجود به تولد یابتدا

 ریتأث ازس آشفته هایجانیه بروز بر توانندمی موارد نیا ت.گذش یسادگ به یکودک دوران

 شکاراآ توانندمی ما تحول و رشد عطف نقاط عنوان به ناگوار هایبیسآ د.بگذارن یشگرف

 ،یمنف و دیشد هایجانیه برابر در که دهند رییتغ یاگونه هب را مانیمغز ساختار

 هایادیبن در شهیر اغلب دیشد هایجانیه که نیا فتنگ ل،حا نیا اب .میشو ریپذبیسآ

 کنترل یبرا افراد دست از یکار چیه که ستین معنا نیا هب د،دارن ناگوار تجارب و کیژنت

 ید. آنمی بر هاآن

 تیشخص اختاللی برا کیالکتیدی رفتاردرمان قیدقی بررس به میکردی سع کتاب نیا در

 یم. اشب برداشته اختالل نیا درمان و صیتشخی برا جلو به روی گام تا میبپردازی مرز

 یمراد ینب



 

 



 

 

 

میمفاه و اتیلکل: او فصل
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 کیالکتید یدرمان رفتار بر یدرآمد شیپ

 تیشخص اختالل یبرا یضمن و مشهور درمان کی ،1(DBT) یکیالکتید یندرما رفتار

 اررفت از افتهی اتخاذ شکل کی ت.اس جانیه میتنظ اختالالت گرید و 0(BPD) یمرز

 یآگاه در آموزش با را یروانشناخت رییتغ هاییاستراتژ DBT (،CBT) یشناخت یدرمان

 هایتیواقع و فرد شکالتم د،فر خود رشیپذ بر یبارز دیتاک کندکهمی بیترک یذهن

 دانشگاه تاداس نهانیل مارشا دکتر توسط یکیالکتید یدرمان فتارر د.دار یفعل لحظه از یمرز

 بودند یافراد نیمراجع تیمعج ت.افی توسعه 3314 و 3314 دهه اواخر طول در واشنگتون

 بودند BPD صیتشخ اریمع یدارا اغلب که یزنان نیهمچن و داشتند مزمن یماریب که

 یدرمان جینتا و اشان یرفتار عالئم شدت لیدل به که یروهگ (،الف 3331 ،نهانی)ل

 یروان یماریب به مبتال معموالً افراد نیا د.شدن گرفته نظر در درمان قابل ریغ ،هکنندناراحت

 (PTSD) یروان بیآس از پس استرس اختالل و یخلق اختالالت مانند یجد ندیهما

 یریپذبیآس حاصل که کنندمی تجربه یزندگ در را یاکنندهفیتضع هایبحران و هستند

  ت.آنهاس قیعم و مؤثر

 ت.اس شده مشهور شدت به یروانپزشک و یروان سالمت جامعه در DBT ،هاسال یط در

 درمان تنها DBT (،5435 ،همکاران و رزی)استا نیکاکر ریاخ هایینیبازب طبق رب

 ریتأث از مطالعات از یادیز تعداد که است مانده یباق BPD یبرا شده افتی یروانشناخت

 فرادا ،DBT ماه 35 از بعد که دارد وجود یشواهد کنونا ن،یمچنه .دانکرده تیحما آن

 (.5430 ،همکاران و )گودمن دکننمی تجربه را گدالیآم یفعال شیب اهشک ،BPD به مبتال

  .تاس ثباتیب جاناتیه با مرتبط و BPD یژگیو ،یعاطف ریتصاو به یاحساس اکنشو

                                                 
3 Dialectical behavior therapy 
4 Borderline personality disorder 
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 انتشار مانز زا د.ش بهتر یرفتار لحاظ به زین مطالعه نیا در کنندگانشرکت یجانیه مینظت

 مشکالت خاطر به DBT (،ب 3331 و الف 3331) نهانیل درما یاصل هایدستورالعمل

 توسط که یمشکالت ژهیو هب ت،اس شده گرفته نظر در مناسب یگرید زیبرانگ چالش یدرمان

 اصخ ختاللا ب،ضطراا ،ییایمیش یابستگو :دنشومی مشخص ریفراگ یجانیه اختالل

 ،هاانهکتابخ کنونا د،متعد یکیتکن مقاالت و هاکتاب بر الوهع .یرشد تیمعلول و خوردن

 هتسند شیافزا به رو سرعت به که دارند وجود یادیز نیآنال ییهاگروه و هاتیسا بو

 زتمرک درمان هایمهارت آموزش مؤلفه بر مکرر طور به منابع نیا .دانپرداخته DBT به و

  د.دارن

 آموزش لهیسو به یرفتار یکاست اهشک ،DBT هایمهارت آموزش یکل هدف

 جانیه مینظت ،یشانیپر حملت ،یآگاه هنذ ت:اس ریز هاینهیزم در نیمراجع هایمهارت

 رو نیا زا ،دانشده ارائه ماهه شش دوره یط در نمونه چهار نیا .یفرد نیب یاثربخش و

 افشاء خود معجا DBT درمان سال طول در دوبار را هامهارت مجموعه از کدام هر افراد

 آموزش شامل دوم چاپ نهانیل نوشته هامهارت آموزش یاهنمار .دکننمی

 و جزوات اصالح و حیتوض نیهمچن الف( 5432 ،نهانی)ل یعمل هایگسترده/دستور

  (.5432 ،نهانی)ل است نیمراجع هایبرگه

 هده نیچند یط در که است یرفتار هایدرمان تکامل حاصل یکیالکتید یرفتاردرمان

 سه اصطالح در را یرفتاردرمان یریگلکش و شدر ن،ایرفتارگرا از یرخب د.انشده متحول

  د.انردهک نییتب ینسل

 یفنون شامل که داشت وجود 3324-14 هایسال تا که یرفتاردرمان از فصل نیاول الف(

 بر نونف نیا دیأکت د.بو یریالگوگ و ییارویور ه،یتنب و تیقوت ک،محر کنترل مانند

 د.بو یرفتار راتییتغ یبرا یطیمح هایریمتغ کنترل و یکاردست
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 عدم نقش به آن در هک د،آم دیپد 3324 دهه اواسط در یرفتاردرمان از نسل نیدوم ب(

 دوم نسل رویپ نگرانرماد د.ش توجه یرفتار التکمش بروز در یشناخت هایریمتغ

 یتاررف فنون با سوهم یشناخت یبازساز و اصالح هک بودند باور نیا بر یرفتاردرمان

  د.شو یمنته فرد رفتار در یراتییتغ به تواندمی

 2سوم موج عنوانبه آن از هک شد داریپد 3334 دهه در یرفتاردرمان از نسل نیسوم ج(

 د،در فعاالنه رشیپذ یبرا مارانیب یسازآماده ؛از است عبارت که دشومی ادی یرفتاردرمان

 هایبهجن رییتغ حالنیدرع و یزندگ اجتنابرقابلیغ هایجنبه عنوانبه رنج و یشانیرپ

 هنذ از اندعبارت هستند مطرح سوم نسل یرفتاردرمان در که یوضوعاتم ر.ییتغقابل

 ؛5434 ،1گواورمونت و گری)اسپ یزندگ اهداف و عنام ،هاارزش به وجهت ش،ریذپ ،یآگاه

  (.3131 ،یقهار از نقل به

 سال در 1نهانیل توسط هک است یرفتار-یشناخت یردکیور ،یکیتکالید یرفتاردرمان 

 موزشآ د.ش بداعا یمرز تیشخص اختالل درمان یبرا یاختصاص طورهب ،3331

 و ودو ،یک مک) باشدمی درمان وهیش نیا از یمهم بخش یاجتماع یروان هایمهارت

 است یآگاه ذهن بر یمبتن یرفتار درمان ینوع یکیالکتید یفتاردرمانر .(3133 ،1یبرنتل

 یفتاردرمانر بچارچو رد د.سازمی برقرار رشیپذ و رییتغ فنون از استفاده نیب را یتوازن که

 هایمهارت از یاجموعهم ت:اس شدهیسازمفهوم ریز شرح به جانیه میتنظ یکیالکتید

 فادهاست و یاتکانه هایرفتار نترلک ،هاجانیه رکد ،هاجانیه ییشناسا ازجمله و یانطباق

                                                 
5 Third Wrap 
4Spiegler, Guevermont 
5Linehan 
6Mckay,Wood, Brantley 
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 رمنظوبه یجانیه هایپاسخ میتنظ جهت مربوطه هایتیعموق در یانطباق هایراهبرد از

 تقدر شیافزا زین و هاجانیه از اجتناب و خود ترس بر غلبه جهت در مارانیب دادنیاری

  (.5433 و،تانیناپول و رچیت ،یهیل) یجانیه تجارب رشیپذ

 ،هاآن از استفاده با هک دهدمی آموزش را نیادیبن مهارت دسته 0 ،یکیالکتید یرفتاردرمان 

 را یجانیه عادلت ،یبحران مواقع در هکنیا هم و داد اهشک را هاجانیه شدت توانمی مه

  ل:شام هامهارت نیا که ردک حفظ

 یآگاه ذهن مهارت-3

 یشانیپر تحمل-5 

 یجانیه یبخشنظم-1

  .(3133 ،یبرنتل و ودو ،یک )مک مؤثر یدفر نیب ارتباط-0

 ردهک یارگذهیپا نهانیل هک مینک مراجعه یدرمان مدل به دیبا یکیتکالید یمعنا کدر یبرا 

 لکش اصل 1 براساس انسان رفتار و تیواقع تیماه هک دارد اعتقاد (3331) نهانیل ت.اس

  د:ریگمی

 9تیلک و متقابل وابطر ل:او اصل

 اجزاء از دامکهر دگاهید نیا رد ت،اس بناشده یستمیس اصول بر یمبتن کیتکالید هدگاید

 رفتار دیبا اصل نیا به یبندیپا یبرا رمانگرد د.رنیرپذیتأث و رگذاریتأث هامؤلفه ای
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 ریتأث دیبا رمانگرد ل،او سطح رد د.نک یبررس سطح 5 در حداقل را ماریب نیآفرمشکل

  د.یریگب نظر در را ییایمیش-یستیز و یعاطف یبخشظمن ت،اطالعا پردازش ایهستمیس

 قرار ریثتأ تحت یشناخت یدارشتنیخو هک دشومی باعث یجانیه ینظمیب مثالعنوانبه

 خارج ردف ترلنک از رفتار هک دزنمی دامن یبحران به ییگشا مسئله در یناتوان و ردیبگ

 و رهنگف ،یخانوادگ ستمیس متقابل یرگذاریتأث با دیبا دوم سطح در رمانگرد د.شومی

 ؤثرم ارتباط هایمهارت ماریب است نکمم د.نکمی یبررس دقتبه را یطیمح عوامل ریسا

 و تمسخر وردم ،هامهارت نیا یریرگکابه محضبه اشیزندگ طیمح در ماا د،باش بلد را

 التکمش هب نسبت ترجامع یدگاهید دیبا رمانگرد ل،اص نینابراب د.ریگمی قرار ییجوبیع

  .(3133 ،یبرنتل و ودو ،یک )مک ندک زیپره یشیاندساده از و باشد داشته مارانیب

 20تیطبق م:دو اصل

 هایتعارض و هاتناقض با نسانا ،یریرپذیتأث و یرگذاریتأث لیدل هب ت.سین ستایا ت،یواقع

 یوس از و دهند رییتغ را خود طیشرا دارند لیتما سوکی از مارانیب د.شومی روبرو یادیز

 شانیدرون التیتما براساس اندلیما سوکی زا د،هستن یفعل تیوضع حفظ خواهان گرید

 نهانیل د.طلبنمی هاآن از را یگرید رفتار شانیدرون نطقم ر،گید طرف از و نندک عمل

 نیا وفصلحل در هک دشومی یناش ازآنجا مارانیب لکمش هک معتقداست (3331)

 هک ندکمی کمک افراد به درمان نیا د.بگذارن نارک را طیوتفرافراط توانندنمی ،هاتعارض

 ،یلبرنت و ودو ،یک مک از نقل )به برسند نهاد هم کی به نهاد برابر و نهاد بر تقابل از

3133.)  
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 راههم به خود با را خود ضیقن ،هگزار هر هک است آن مهم اریبس کیتکالید دهیعق کی 

 یروان یشناسبیآس در یشیپو روان تعارض هایمدل اب ظ،لحا نیا از کیتکالید .ددار

  (.3135 ن،نهای)ل دارد یسازگار

 مداوم رییغت م:سو اصل

 ت.راسییتغ حال در زیچمهه د.ماننمی ثابت زیچچیه ت.اس بناشده رییتغ هیپا بر یزندگ

 کم) است یجانیه التکمش در ریدرگ افراد رنج اهشک یکیتکالید یرفتاردرمان دفه

 نکهیا بر یبنم ،یقبل مورد دو از برآمده است یرضف ،یژگیو نیا (.3133 ،یرنتلب د،وو ،یک

 یضمن هوممف نیترهمم .رساختا و محتوا نه و است ندیفرآ و رییغت ت،یواقع نیادیبن تیماه

 اندرم نینابراب .دنشومی مداوم تحول دستخوش طیمح هم و فرد هم هک است آن نجایا در

 نارک راحت به مکک هدفش هکلب .دندار زکتمر نواختکی و ثابت طیمح کی حفظ بر

 از دیبا هاتننه هامهارت آموزش نیح در یکیتکالید رمانگرد .دباشمی راتییتغ با آمدن

 یدرمان و خود رییتغ نحوه به زمان طول در دیبا هکلب د،باش آگاه مراجعش رییتغ یچگونگ

  (.3135 ن،نهایل) باشد داشته توجه زین بردمی ارک به هک

  (:3331 ن،نهایل) دارد وجود هیاول یذهن حالت سه یکیالکتید یرفتاردرمان دگاهید از

 یریگمیتصم و مینک قضاوت خود احساس براساس صرفاً هک یمانز :یجانیه ذهن-3

 هک دشومی نیآفرلکمش یزمان یجانیه هنذ .دکنمی عمل یجانیه صورتبه هنذ م،ینک

 و ارکاف در فیتحر موجب یجانیه هنذ د.رنیگ دستبه را یزندگ نترلک ت،جانایه

 واهدخ دشوار دهیسنج و درست یریگمیتصم هافیتحر نیا متعاقب و دشومی هاقضاوت

  د.ش



 29فصل اول: کلیات و مفاهیم 

__________________________________________________________________________________ 

 

 یبرا ذهن هک یمانز د.دار نام عاقالنه هنذ ،یجانیه ذهن یتامه :هعاقالن ذهن-5

 ث،حواد درباره و ندک لیتحل هیتجز را تیموقع کی به مربوط قیقاح ،یریگمیتصم

 یمنطق یریگمیتصم به دست پسس د،ده قرار مدنظر را آن اتیجزئ و ندک رکف وضوحهب

  ت.اس مکحا عاقالنه ذهن مگوییمی بزند

 د.گردمی حاصل عاقالنه ذهن و یجانیه ذهن زمانهم یریکارگبه اثر رد :دخردمن ذهن-1

 ذهن گریدعبارتبه یمنطق ارکاف و احساسات میان است یعادلت د،خردمن ذهن قتیحق رد

 جاناتیه و یمنطق ارکاف از همزمان استفاده با یریگمیتصم ییتوانا از است عبارت خردمند

 ذهن نیمچنه ت.اس یمنطق ذهن و یجانیه ذهن یکپارچگی حاصل خردمند هنذ د.خو

 لیحلوتهیتجز و یجانیه تجربه به را یشهود دانش و است گرید ذهن دو از فراتر خردمند

 و یجانیه ذهن ساختن زنمتوا یبرا ییهابزارا ،یآگاه ذهن هایهارتم د.یافزامی یمنطق

 یستیچ مهارت سه شامل هامهارت نیا ت.اس خردمند ذهن به دنیرس یبرا یمنطق ذهن

 ،یقضاوت ریغ موضع کی )اتخاذ یچگونگ مهارت سه و (شارکتم ف،یوصت ه،)مشاهد

  (.3135 ن،نهایل) هستند (بودن کارآمد و لحظهکی در کار کی یرو کردن مرکزت

 طیمح و یجانیه یمیتنظ دب د:کنمی دیتأک یاساس مفهوم دو بر یکیالکتید ینرفتاردرما

  ز.سا نامعتبر

 نیا میان تعامل و طیمح طیراش ،یستیز یآمادگ کمشتر حصولم ،33یجانیه یمیتنظ بد 

 و یجانیه یریپذبیآس علت به یمیتنظ دب د.شومی گرفته نظر در رشد ندیفرآ یط و،د
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 هایژگیو نیا با یجانیه یریپذبیسآ د.یآمی دیپد ناسازگارانه جانیه میتنظ هایدراهبر

  د:شومی فیتعر

 یجانیه هایمحرک به دیشد اریبس تیحساس (3

 یجانیه هایمحرک به دیشد اریبس نشکوا (5

 یعاطف یختگیبرانگ وقوع از بعد یجانیه هیپا خط به ندک بازگشت (1

 واسطهبه الزاماً نه )البته دارد یستیز یبنام ،یجانیه یمیتنظ بد یبرا یآمادگ یطورکلبه

 یمبنا تواندمی یبشر جانیه میتنظ دهیچیپ اریبس نظام از بخش هر در یدکارکردب (.وراثت

 آورد دیدپ را جانیه میتنظ در یبعد یهایدشوار و ییابتدا یجانیه یریپذبیآس یستیز

  (.3135 ن،نهایل)

  ت.اس 35ساز نامعتبر طیحم ،یجانیه یمیتنظ بد جادیا در کنندهنییتع یتحول تیوضع

 نامناسب و آشفته نشکوا به شیراگ ز،سا نامعتبر طیمح معرف یژگیو :زسا نامعتبر طیمح

 تیحساس عدم ژهیوبه و واس(ح ت،ساساحا ر،اکفا ،هاباور )مانند یشخص تجربت به

 یدارا تجارب از نظورم د.ندار یعموم هایهمبسته هک است یشخص تجربه به نسبت

 آن ریدرگ اگر یحت هستند درکقابل عموم یسو از هک است یجاربت ،یعموم هایهمبسته

 ای ازحدشیب یعنی) یارانهک هاینشکوا به لیتما ساز نامعتبر هایطیمح نیمچنه د.نباشن

 یمومع هایهمبسته فاقد هک دارند یشخص اتیتجرب از دسته آن به انتظار( حد از مترک

  د.ستنین درکقابل گرانید یسو از و هستند
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