
 

 چیست؟درمانی رویکرد 

 تاکیدمدار بر کدام جنبۀ تجربۀ بشری در درمان هیجان

 ؟شودمی

بر این باور است که رویکردهای دیگر بیش از حد بر 

درک آگاهانه و تغییر شناختی و رفتاری تأکید داشته 

ای که موجب غفلت از نقش محوری و است، به گونه

 بنیادین تغییر هیجانی در این فرآیندها شده است. 

 کنند؟ مدار بر هیجانات تاکید میچرا درمانگران هیجان

مدار این است که هیجانات به هیجانفرض رویکرد درمان 

خودی خود ظرفیت سازگاری ذاتی دارند که اگر فعال 

د تجربۀ ناخواستۀ نند به شما کمک کننتواد، مینشو

خود را بازسازی کرده و حاالت و تعامالت هیجانی 

ترین ساز را تغییر دهید. هیجانات به اساسیمشکل

توجه نیازهای ما مرتبط هستند و سریعًا ما را م

کنند که برای آسایش ما مهم هستند و با شرایطی می

، شود یا خیرارزیابی اینکه نیازهایمان مرتفع می

اطالعاتی دربارۀ خوب یا بد بودن شرایط در اختیار ما 

دهند. همچنین ما را در این شرایط مهم آماده قرار می

مان گام کنند تا نسبت به رفع نیازهایو هدایت می

شود آدمی به ترس باعث میعنوان مثال،  بهبرداریم. 

دنبال خطر بگردد، به همین ترتیب، غم ما را از 

هیجان  سازد.آگاه می خط قرمزهایفقدان و خشم از نقض 

های ما را مشخص یک دستگاه ارتباطی است که خواسته

کند و به هنگام ابراز شدن بر دیگران تأثیر می

وقعیت عمل و م هیجان یک سازوکار تشخیص گذارد.می

برقراری ارتباط است، بنابراین بخش اعظم آنچه هستیم 

 .کندرا تعیین می

 کنند؟ مدار حمایت میچه تحقیقاتی از رویکرد هیجان

ابتدا های علوم اعصاب نشان داده است کهما پژوهش

اندیشیم، بنابراین این هیجان کنیم و سپس میاحساس می



 

کند، نه بر تعیین میاست که شناخت )فکر( و رفتار را 

 عکس.

 کند؟ مدار چگونه عمل میدرمان هیجان

شود تا مدار به مراجعین کمک میدر درمان هیجان

هیجانات خود را بهتر بشناسند، تجربه کنند، 

بپذیرند، شناسایی و معنا کنند، تبدیل کنند و به 

هوش ارتقاء ) پذیری آنها را مدیریت کنندشکل انعطاف

 هیجانی(.

 از آن   سپس خروجهای آزارنده و به هیجانورود 

برای اینکه یک هیجان را تغییر دهیم الزم است به آن 

دسترسی پیدا کنیم. دسترسی به یک هیجان به معنای 

مدار الزم است درمان هیجاندر  .برانگیختن آن است

هیجانات آزارنده برانگیخته شود، این اتفاق ممکن 

قبل از اینکه افراد است چندان خوشایند نباشد اما 

بخواهند از جایی خروج کنند ابتدا باید به آن ورود 

از روی  ند شماکنند. وقتی هیجانات برانگیخته نشو

، در حالیکه وقتی در دگوییسخن میو عاقالنه دانش خود 

گیرند دوباره همان الگوهای ساز قرار میموقعیت مشکل

ه عنوان د، بکنیمد رفتار و هیجان را تکرار میناکارآ

مثال در موقعیتی که تا به این حد خطرناک نیست 

ترسند یا در موقعیتی که عاقالنه نیست شروع به می

 کنند.  پرخاشگری می

 ؟های خود را تسهیل کنیم یا کنترلهیجانان

ها، سه تمایز مهم وجود دارد: اولین در کار با هیجان

تمایز این است که هیجان بیش از حد زیاد تجربه 

 شود یا بیش از حد اندک؟می

دومین تمایز مربوط به این است که آیا هیجان یک 

بروز )یا تظاهر( جدید است که شامل آزاد ساختن 

هیجان محدود )سد شده( است، یا این که یک هیجان 

قدیمی است که جا خوش کرده است و شامل تکرار یک 



 

هیجانی است که بیش از حد آزادانه ابراز شده است. 

بیش از حد محدود  بروز جدید هیجانی که پیش از این

شده است عمومًا مفید است، درحالی که تخلیۀ هیجان 

قدیمی که بیش از حد ابراز شده است و محدود نبوده 

بخش نیست و به کاهش بروز آن هیجان منجر است التیام

 شود. نمی

سومین تمایزی که باید داده شود این است که آیا 

شود یا یای از آشفتگی ابراز مهیجان به عنوان نشانه

وفصل آشقتگی دارد. برای اینکه نشان از فرآیند حل

مثال گریستن در حالی که فرد احساس به هم ریختگی و 

ای از آشفتگی است و کند نشانهناتوانی در مقابله می

باید متمایز از گریستنی در نظر گرفته شود که بخشی 

از یک فرآیند سوگواری است. وحشت پانیک )ترس پانیک( 

م ناشی از انتظار شکست نشانه آشفتگی است. ترس یا شر

از ریسک جرئتمندانه بودن، یا خجالت یا شرمندگی به 

ای از رو خاطر فاش کردن یک مطلب جدید، اغلب نشانه

 در رو شدن با تغییر است. 

 هیجانات اولیه، ثانویه یا ابزاری  

شان برای کمک کردن به مراجعان برای درک معنای هیجان

های بحث ردن از آنها، عالوه بر ایجاد تمایزو سود ب

شده در باال در خصوص تسهیل یا کنترل یک هیجان، یک 

مدار الزم است به مراجعان کمک کند درمانگر هیجان

کند و اینکه تعیین کند چه نوع هیجانی را تجربه می

کند. این کار به شما چه وقت آن هیجان را تجربه می

ی کنید چه نکتۀ مفیدی در گیرکمک خواهد کرد تصمیم

گوید وجود دارد. الزم است شما آنچه هیجان به شما می

آموزش ببینید تا نسبت به اینکه تجربۀ هیجانی در هر 

 لحظه کدام یک از حاالت زیر است آگاهی پیدا کنید:

 ای سالم  )هیجانات اولیۀ یک احساس هسته

 سازگارانه( 



 

 ای زخمی )هیجان اولیۀ یک احساس هسته

 اسازگارانه( ن

  یک هیجان واکنشی یا دفاعی که یک احساس اولیه

 دهد )یک هیجان ثانویه(را مبهم جلوه می

 گر یک هیجان تأثیرگذار و کاهی اوقات سوءاستفاده

خواهند کنند تا چیزی که میکه افراد استفاده می

 به دست بیاورند )یک هیجان ابزاری(

 هیجانات اولیه

ای افراد به احشایی و هستههای هیجانات اولیه پاسخ

ترین، ها هستند. این هیجانات ابتداییموقعیت

های ترین پاسخترین یا بالواسطهترین و فوریاساسی

توانند سازگارانه یا ناسازگارانه احشایی هستند و می

باشند. این هیجانات ارزش بسیار مشخصی برای بقاء و 

و وقتی سالمت دارند، البته وقتی سازگارانه باشند 

شوند. هیجانات ناسازگارانه هستند منبع مشکالت می

اکنون در های افراد به چیزی هستند که هماولیه واکنش

 حال رخ دادن است. 

 هیجانات اولیۀ سازگارانه 

هیجانات اولیۀ سازگارانه، هیجاناتی خودکار هستند 

که در آنها ارزشیابی نهفته یا ضمنی، ابراز هیجانی 

المی، تمایل به اقدام و سطحی از تنظیم کالمی یا غیرک

سازی فرد جهت شود و برای آمادههیجانی مناسب محرک می

اقدام سازگارانه در جهان مناسب موقعیت است و 

کند نیازهایش را برآورده بنابراین به فرد کمک می

های این نوع هیجانات عبارتند از: غم کند. مثال

خاطر ه تسکینخاطر فقدان که در نهایت منجر ب)به

شود(، ترس )از تهدید(، خشم )به واسطۀ نقض حقوق می

ناپذیر را شود فقدان جبرانفرد(، سوگ )که باعث می

 رها کنیم(. 

 هیجانات اولیۀ ناسازگار



 

آنها نیز اولین پاسخ هیجانی خودکار افراد به 

های موقعیت هستند، اما بیشتر بازتابی از مقوله

واکنش به موقعیت فعلی.  نشدۀ گذشته هستند و نهحل

اغلب این هیجانات مبتنی بر یادگیری تروماتیک 

هایی رخ داده  است باشند. و اغلب به واسطۀ شکستمی

که در اوایل تنظیم عواطف روابط دونفره به وجود 

آمده است. بنابراین، این هیجانات فرد را برای 

کند. این اقدام سازگارانه در لحظۀ حال آماده نمی

ات زمانی نمایندۀ تالش در جهت سازگاری بهینه هیجان

اند اما از آنجایی که شرایط با شرایط ناگوار بوده

تغییر کرده است این هیجانات دیگر سازگارانه 

نیستند؛ بلکه ناشی از یک زخم عمیق و کهنه هستند. 

کننده، احساس عدم امنیت ناهشیار، غم ناشی ترس فلج

فروتنی، خشم مخرب،  از احساس تنهایی و طرد، شرم و

 نشده، همگی رقبایی برای سایر هیجانات هستند. سوگ حل

 هیجانات ثانویه

 هیجانات ثانویه 

های دفاعی در ها یا مکانیزمهیجانات ثانویه، پاسخ

برابر یک احساس یا فکر اولیه هستند. هیجانات 

ثانویه با نیاز اولیه مرتبط نیستند و دردسرساز 

باشند چرا که اغلب آنچه را که افراد در عمق وجئد می

کنند. برای مثال، مراجع کنند را مبهم میاحساس می

کند اما این احساس عمالً  ممکن است احساس ناامیدی

ای خشم باشد. شما دهندۀ احساس هستهممکن است پوشش

ممکن است احساس رنجش را گزارش دهید اما در اصل 

ممکن است احساس دلخوری کنید ولی بترسید که این را 

 بپذیرید. 

هیجانات ثانویه اغلب از تالش در جهت قضاوت و کنترل 

براین اضطراب ممکن گیرد بناهای اولیه نشأت میپاسخ

است از تالش برای اجتناب از احساس خشم یا تهییج 



 

جنسی ایجاد شود یا ممکن است از گناه نسبت به احساس 

 کردن چنین هیجاناتی نشأت بگیرد. 

همچنین مراجعان دربارۀ داشتن احساساتی دربارۀ 

دهند. آنها ممکن است بترسند یا شان گزارش میاحساس

شوند یا از ضعیف بودنشان خشمگین شان شرمنده از ترس

شوند. این احساسات نسبت به احساسات اولیه جنبۀ 

 ثانویه دارد. 

گیرند. این هیجانات ثانویه همچنین از فکر نشأت می

گرفته و بعد از مدتی احساسات ممکن است خودشان جان

ناپذیر های پایانکامالً مستقل عمل کنند، اغلب در حلقه

تکرار شوند بدون هیچ علت آشکاری. باره دوباره و سه

برای مثال، احساسات نگرانی همراه با اضطراب ممکن 

است دوباره و دوباره تکرار شود چرا که هر بار فرد 

کننده فکر کند احساس بد، دوباره به موقعیت آشفته

ظاهر شود. در اینجا، احساس نسبت به فکر جنبۀ 

فکار منفی ثانویه دارد. عالوه بر این، وقتی افراد ا

پرورانند، اغلب احساس بدی دربارۀ خودشان در سر می

آمیز دهد و وقتی آینده را فاجعهبه آنها دست می

 کنند. پندارند، احساس اضطراب میمی

 هیجانات ابزاری 

هیجانات ابزاری سومین دسته از هیجانات هستند که به 

هیجانات  افزایند. اینپیچیدگی درک هیجانات می

رفتارها یا تجربیات ابزاری اکتسابی هستند که برای 

تأثیر قرار دادن دیگران یا سوء استفاده کردن از تحت

گیرند. این فرآیند دیگران مورد استفاده قرار می

ممکن است هشیارانه یا ناهشیارانه باشد. هیجان ممکن 

گرانه باشد و یا منافع ثانویه برای است سوء استفاده

های نمونه عبارتند از: ابراز داشته باشد. مثالفرد 

خشم به منظور کنترل یا تسلط پیدا کردن بر دیگران 

 یا اشک تمساح برای برانگیختن احساس همدردی.



 

کنند افراد هیجانات ابزاری را به این خاطر ابراز می

اند سایر افراد به این هیجانات به که آنها یادگرفته

دهند )البته مید، واکنش نشان خواهنطریقی که آنها می

 گونه باشد(. آنها امیدوراند که این

 های فرآیندهای هیجانی مولدویژگی

 توجه کردن 

ترین سطح، مراجع باید نسبت به هیجان ایدر پایه

شده آگاه باشد و به آن توجه کند. این اولیۀ فعال

مستلزم توجه کردن به تجربۀ هیجانی اولیه و همچنین 

اجازۀ بروز دادن به آن و تحمل کردن تماس زنده با 

 آنها است. 

 بیان نمادین 

وقتی یک واکنش فیزیکی یا هیجانی در آگاهی فرد 

احساس شد، الزم است به صورت نمادین بیان شود )اغلب 

تواند به در قالب واژگان، نمادسازی شود( )البته می

شکل نقاشی یا یک حرکت و غیره نیز ابراز شود(. تا 

طور کامل معنای آنرا درک کند. بهاینکه فرد بتواند 

های هیجانی و توصیف آنها مراجع برچسب زدن به واکنش

زد از ارزش اطالعاتی درونی یک هیجان سارا قادر می

استفاده کند. نمادسازی همچنین یدربارۀ تأمل دربارۀ 

دهد. تجربۀ هیجانی جهت خلق معنای جدید را ارتقاء می

های کند روایتچیزی که به نوبۀ خود با افراد کمک می

 شان را توضیح دهد. جدیدی را ایجاد کند تا تجربه

ی همدالنه با عواطف(، تالش درمانگرها )از طریق هماهنگ

کنند به مراجعان کمک کنند، وارد قلمروی کامالً می

شان شوند. بندی نشدهشخصی و تجربۀ شخصی فرمول

درمانگرها به عنوان یک پردازشگر جایگزین عمل 

شان کنند و دائمًا درگیر کمک کردن به مراجعانمی

ن کنند، در قالب واژگاهستند تا آنچه را که احساس می

بیان کنند. باید توجه داشته باشیم که معنا در این 



 

دهد؛ و اینکه تجربۀ فرآیند نمادسازی هیجان رخ می

تواند نمادسازی شود را هیجانی طریقی که معنا می

کند. نمی کند، اما کاماًل آن را تعیینمحدود می

شود، روی بنابراین، طریقی که هیجان نمادسازی می

 گذارد. زی تبدیل شود، تأثیر میاینکه هیجان به چه چی

 همخوانی 

گاهی اوقات بین تجربۀ هیجانی نمادسازی شدۀ کالمی 

مراجع و ابراز هیجانی غیرکالمی، اناقض وجود دارد. 

مراجع ممکن است لبخند بزند در حالی که دربارۀ 

کند. یا احساس بدبختی، بیچارگی و ناامیدی صحبت می

د با صدای آرام صحبت کندر حالی که خشم را ابراز می

ای از این تواند نشانهای میکند، چنین ناهمخوانی

دهد هیجانش را به باشد که مراجع به خود اجازه نمی

خاطر ترس از به هم طور کامل تجربه کند )شاید به

خاطر ترس از قضاوت و واسطۀ این هیجان یا بهریختن به

جایی ارزشیابی منفی درمانگر(. عالوه بر این، از آن

فردی که ابراز هیجان در درمان، یک فرآیند کامالً بین

است، مراجعان منافع کامل ناشی از فرآیندهای 

ای را که در اینجا فعال نیستند، نخواهد برد رابطه

ترین آنها اعتباربخشی و پذیرش )که یکی از مهم

احساسات پیشتر محدود شده یا ابراز نشده توسط یک 

این وقتی درمانگر فرد همدل است(. بنابر

هایی را بین رفتار کالمی و غیرکالمی در ناهمخوانی

کند نه تنها شود، به مراجع کمک میمراجعش متوجه می

از طریق رودررو کردن آنها با یک هیجان یا توجه 

دادن به ناهمخوانی، بلکه از طریق کمک کردن به آنها 

برای شان؛ در جهت آگاه شدن از احساسات زیربنایی

ال، از طریق هدایت همدالنه توجه مراجعان به رفتار مث

 شان به آنها کمک کند. غیرکالمی یا تجربۀ اولیه

 تنظیم



 

یک جنبۀ مهم دیگر پردازش هیجانی مولد، تنظیم هیجان 

است. تجربۀ هیجانی فعال شده باید به میزان کافی 

تنظیم شده باشد تا باعث به هم ریختن فرد نشود. 

اصلۀ کارکردی از هیجان ایجاد کرده مراجع الزم است ف

و آن را حفظ کند و به صورت شناختی آن را به عنوان 

هیجان به سمت منبع اطالعاتی هدایت کند و بدین ترتیب 

سازی شناخت و عواطف را امکان تلفیق یا یکپارچه

 فراهم آورد. 

بین شدت برانگیختن هیجان و عمق پردازش هیجانی باید 

شود. عمق پردازش هیجانی )و نه  یک تمایز مهم ایجاد

سازی هیجانی( چیزی است که تمرکز اصلی صرفًا شدت فعال

روی آن است. در تسهیل عمق ضروری پردازش هیجانی، 

بسیار مهم است. اگرچه برانگیختگی کاماًل بدون کنترل 

ای اوقات یک تجربۀ کاماًل درمانی ممکن است در پاره

ک تجربۀ منفی مخل تواند یباشد، در سایر اوقات می

کند دارد از هم باشد که در آن، مراجع احساس می

زای مراجع یک رویداد آسیب . برای مثال، وقتیپاشدمی

کند و شدت روانی را در جلسات درمانی باز تجربه می

شود، در حفظ ارتباط با هیجان بر او مستولی می

درمانگر مشکل خواهد داشت؛ یا آن را از دست خواهد 

های درمانگر پاسخ دهد، تواند به مداخلهیا نمیداد، 

در نتیجه تجربۀ هیجانی تبدیل به تجزیۀ یک آسیب 

شود. همین مسئله در بالقوه و در نهایت ناکارآمد می

مورد تجربۀ خشم شدید توسط مراجع در جلسات درمانی 

نیز صادق است که در آن درمانگر باید نسبت به عالئمی 

به واسطۀ شدت هیجان به هم  دهد مراجعکه نشان می

ریخته است، آگاه باشد. اگر اینگونه باشد، 

درمانگرها باید تالش کنند به مراجعان کمک کنند 

یافته را تنظیم هیجان به هم ریزندۀ کمتر تنظیم

کنند. این مورد مستلزم ایجاد قدری فاصله از 

دهی برای های خودتسکسناحساسات منفی و توسعۀ توانایی



 

ای ای و اضطراب هستهازی و روهایی از شرم هستهسبرطرف

 در مسیر درمان است. 

 پذیرش 

یک جنبۀ مهم دیگر پردازش هیجانی مولد، پذیرش تجربۀ 

هیجانی است، به خصوص پذیرش تجربیات هیجانی 

ناخوشایند و دردناک. پذیرش به موضعی اشاره دارد که 

. برای کنداش اتخاذ میهای هیجانیمراجع نسبت به پاسخ

اینکه مراجع به واقع احساسات دردناک و معانی شخصی 

آنها را عماًل تجربه کند، الزم است به تجربیاتش به 

کننده و پذیرا گوش دهد. این مستلزم روشی استقبال

این است که مراجعان )الف( بدون اینکه خودشان را به 

خاطر احساسی که دارند مورد ارزشیابی منفی قرار 

تالش کنند از شر یک هیجان رها ن اینکه دهند یا بدو

کنند، )ب( شوند، بپذیرند که احساسی خاص را تجربه می

آوری تجربۀ هیجانی را به عنوان فرصتی برای جمع

اطالعات دربارۀ چیزی که برای سالمت آنها مهم است، 

تشخیص دهند که این در مقابل ارزشیابی هیجان به 

 باشد. دن آن میصورت منفی یا تالش برای سرکوب کر

 عاملیت 

پردازش هیجانی مولد، مستلزم این است که مراجع یک 

عامل فعال باشد، نه یک قربانی منفعل هیجان. این 

طلبد که مراجع برای تجربۀ هیجانی و پذیرفتن مورد می

آن به عنوان ساخت شخصی خودش از خود و واقعیت، 

نباید مسئولیت بپذیرد. این بدان معنا است که مراجع 

دیگران و اقدامات آنها را مسئول احساسی که دارد 

بداند. در عوض، باید بر اساس اهداف، نیازها و 

خصوص، خودش را های بهاش در موقعیتهای شخصیدغدغه

نابراین مراجعان باید احساس مالک هیجاناتش بداند. ب

گونه نیست که کنند که آنها هیجانات را دارند و این

را در اختیار داشته باشد. عاملیت هیجانات آنها 

تری در همچنین نیازمند این است که مراجع نقش فعال



 

فرآیند تغییر هیجان برای خود فرض کند و خودش را به 

کند بداند یا عنوان کسی که احساسات منفی را دور می

حل در تغییر شرایط یا اینکه انتظار داشته باشد راه

است. مراجع باید  تغییر رفتار دادن دیگران نهفته

برای کار فعال روی هیجانش، از رغبت و انگیزۀ کافی 

برخوردار باشد، به خصوص دربارۀ تجربۀ هیجان 

 . ناسازگارانه

 تمایز

در نهایت اینکه، برای اینکه کاربری و تغییر هیجان 

رخ دهد، ابراز هیجانی اولیه باید به مرور زمان، 

هیجان ثابت  تمایزدهنده باشد. اساسًا مراجع در یک

کند، بلکه همواره در حال اکتشاف و تمایز گیر نمی

جدیدی از تجربۀ هیجانی است. این بدین معنا های جنبه

است که الزم است آگاهی هیجانی او در فرآیند بسط 

گونه که از طریق تمایز کالمی مراجع یافتن باشد. همان

واکنش هیجانی اولیه به صورت توالی احساسات یا 

شود، یا اینکه احساسات دیگر نشان داده میمعانی 

شود. به های جدیدی از احساس ظاهر میجدید یا جنبه

ای های پایهعبارت دیگر، مراجع فراتر از نمادسازی

خوب »ریزنده )برای مثال، احساس بد، احساسات به هم

رود. مراجع ممکن است برای مثال ترسم( میو می" نیستم

چیزی شبیه این بگوید: وقتی این اتفاق افتاد احساس 

بدی به من دست داد، گویی چیز مهمی از من گرفته شد 

اما فقط این نبود، این اتفاق همچنین مرا عصبانی 

تمایز «. کردم این درست نیستکرد چرا که احساس می

کند. که هیجان تغییر میتواند شامل این باشد می

شود یا به طرزی اجازۀ بروز کامل به آن داده می

شود و اینکه نحوۀ ابراز آن تر ابراز میآزاردهنده

کند. درمانگران با اتخاذ یک نگرش تغییر می

کنجکاوانه و یک سبک کاماًل اکتشافی تمایز را در 

 کنند. شان تشویق میمراجعان



 

 ار مدهای درمانگری هیجانگام

نحوی گام اصلی استتا به 9مدار مبتنی بر درمان هیجان

شان به نفع باعث شوند، هیجانات در زندگی روزمره

ها در دو فاز گنجانده شده آنها کار کند. این گام

است: رسیدن و ترک کردن. گام اول )رسیدن به 

هیجانات( شامل دنبال کردن چهار گام است که به 

شان آگاهی پیدا ه هیجاناتکند نسبت بافراد کمک می

 کرده و آنها را بپذیرید. 

 . آگاهی نسبت به هیجانات 1

 . استقبال از تجربۀ هیجانی و تسهیل پذیرش آن 2

 . بیان هیجانات در قالب واژگان 3

 . شناسایی تجربۀ اولیه 4

دومین فاز یعنی ترک کردن مکانی که در آن وارد 

ا گام برای پیش اید شامل دنبال کردن پنج مراحه یشده

رفتن از احساسات بنیادین )و در صورت نیاز( تغییر 

 این احساسات است. 

 . تمایز احساس اولیۀ سالم از احساس اولیه ناسالم5 

. شناسایی باورها یا اثرات مخرب متصل به یک هیجان 6

 ناسالم 

 . تسهیل مالک شدن نیاز 7

 . دسترسی به هیجانات سازگارانۀ جایگزین8

 ۀ یک روایت جدید . توسع9

 : رسیدن 1فاز 

اولین فاز مربیگری هیجان شامل کمک به افراد در 

که شان و پذیرفتن آنها است. با اینرسیدن به احساسات

برخی احساسات ممکن است دردناک باشند، افراد الزم 



 

شان را تغییر است قبل از اینکه بتوانند هیجانات

مانگر مهم دهند، آنها را اجساس کنند. برای یک در

است که به افراد کمک کند درک کنند که آنها 

توانند مکانی را ترک کنند مگر این که به آن نمی

 مکان رسیده باشند. 

 : تشویق آگاهی از هیجانات1گام 

مهم است به افراد کمک کنید که نسبت به اول، 

شان آگاه شوند. آگاهی هیجانی به افراد کمک هیجانات

یقتًا در عمق وجودشان چه احساسی کند، درک کنند حقمی

شان را کند مشکالتدارند؛ این کار به آنها کمک می

بهتر درک کنند حقیقتًا در عمق وجودشان چه احساسی 

شان را کند مشکالتدارند؛ این کار به آنها کمک می

بهتر حل کنند. در گام اول به دست آوردن آگاهی شامل 

های بدنی و حس کمک کردن به مراجع در توجه کردن به

باشد. این مورد یک ها میتماس برقرار کردن با این حس

کند. شکل غیرکالمی دانستن چیزی است که فرد احساس می

در این جا درمانگر الزم است توجه مراجع را به بدنش 

جلب کند تا برای مثال متوجه هیجان در شکمش یا غم 

 این نوع آگاهی ازهایش بشود. در چشمانش و گونه

احساسات یک درک منطقی یا معقوالنه از احساس نیست. 

مراجعان نیاید احساس کنند که بیرون از وجودشان به 

های نگرند؛ در عوض مربی باید آگاهی از حسخودشان می

شود را تشویق کنند بدنی و آنچه از دورن احساس می

گونه یک دندان(. مراجعان هدایت )مانند حس کردن نبض

های شان در کیفیت واقعی، شدت و شکل حس شوند تا بهمی

شان توجه کنند تا به آنها کمک جاهای به خصوص بدن

شان متمرکز شوند. برای مثال آنها هایشود روی حس

چنینی را تجربه کنند: ممکن است بتوانند احساسی این

 کنم. ام احساس مییک توپ داغ سفت را درون سینه

ها، عالوه بر کمک کردن به مراجع در توجه کردن به حس

مربیان الزم است به آنها کمک کنند متوجه افکار 



 

ها باشند چرا که بیشتر هیجانات همراه با این حس

باشند. وقتی افراد شامل افکار و همچنین احساسات می

کنند اغلب یک گفتگوی درونی شان را احساس میهیجانات

اس را نیز دارند. گاهی اوقات آنها همراه با این احس

ها دارند. تصاویر ذهنی و همچنین همیشه یک سری قضاوت

کند ممکن است چنین برای مثال اگر غم را احساس می

طرز فکری داشته باشد: چرا من غمگینم؟ هیچ چیزی 

یا من « مند باشمکه بخواهم از آن گلهوجود ندارد 

«. کنمافت نمیخواهم دریهرگز چیزی را که از او می

مراجعان الزم است هدایت شوند تا به افکار، تصاویر 

آید توجه شان میهایهایی که همراه حسذهنی و ارزشیابی

کنند. بنابراین، آگاهی هیجانی مستلزم آگاهی از 

ای است که هیجان را احساسات، افکار و تصاویر ذهنی

 دهند. تشکیل می

 تجربۀ هیجانی: تسهیل استقبال و پذیرفتن 2گام 

درمانگران باید مراجعان را تشویق کنند تا به 

شان خودشان این اجازه را بدهند که تجربیات هیجانی

را احساس کنند. آنها همچنین الزم است به مراجعان 

این پیام را مخابره کنند که مراجعان ضرورتًا مجبور 

شان عمل کنند. با این نیستند بر اساس تمام هیجانات

اجعان نباید تشویق شوند که از هیجانات حال، مر

شان اجتناب کرده و آنها را منحرف کنند. هر دردناک

چند ممکن است انجام ندادن این کارها دشوار باشد. 

شان استقبال در عوض، افراد نیاز دارند از هیجانات

تأمل کنند، نفس بکشند و اجازه   کنند، روی آنها

الزم است  . افراددهند که این هیجانات اتفاق بیفتد

شان را به عنوان یک منبع اطالعاتی بپذیرند. احساسات

آنها همچنین الزم است به این تشخیص برسند که 

آوری اطالعات دربارۀ هایی برای جمعشان فرصتاحساسات

شان است؛ هیجانات آنها موردی مهم مربوط به بهبودی

ا کنند، به آنهپیامی دربارۀ آنچه حقیقتٌا احساس می



 

ها به بک هیجان توجه کنند، بیشتر »دهد. وقتی آمی

 قادر خواهند بود اجازه دهند آن هیجان را رها کنند. 

هیجانات از یک مسیر طبیعی ایجاد شدن و رد شدن و 

کنند. هیجانات بادکردگی و کمرنگ شدن تبعیت می

روند، اگر افراد به آنها اجازه دهند و آیند و میمی

جانات را بگیرند یا از آنها تالش کنند جلوی هی

اجتناب کنند. مفید است که به افراد آموزش داده شود 

شوند یا آنرا نسبت به طریقی که مزاحم هیجانات می

کنند، باشند، به جای این که به خودشان متوقف می

شان را تجربه کنند  پرسیدن 4اجازه دهند که هیجاناتپ

شان اجتناب در مورد این که مراجعان چگونه از هیجان

 کند. یابی به این هدف کمک میکنند، در دستمی

مراجعان همچنین ممکن است آموزش ببینند که در مورد 

های گیریتوان استدالل کرد. آنها نتیجههیجانات نمی

نهایی که بتوان در نهایت بر اساس آن اقدام کرد، 

شان را توانند هیجاناتنیستند. بنابراین، افراد می

نند بدون اینکه از پیامدهای ناگوار هیجانات احساس ک

ترسی داشته باشند. اگر فردی به خودش اجازه بدهد 

احساس ناامیدی را تجربه کند، این بدین معنا نیست 

که او واقعًا ناامید است، همچنین این بدین معنی 

نیست که گام منطقی بعدی این است که تسلیم شود. 

اد تا ابد بخواهند احساس یک حالت ثابت نیست که افر

در آن اقامت داشته باشند؛ در عوض احساس بخشی از یک 

گیری شده نیست؛ فرآیند است. هیجان حقیقت نتیجه

های فرد ها و قضاوتهیجان اطالعاتی را در مورد ارزش

دربارۀ این که چگونه شرایط روی بهبودی فرد تأثیر 

را آورد. هیجان بیشتر مطالبی گذارند را فراهم میمی

گوید تا واقعیت. خشم به فرد در مورد خود فرد می

گوید که در حق او اجحاف شده است، نه اینکه می

حقیقتی را ارائه دهد دال بر این که طرف مقابل یک 

یک متجاوز است. افراد الزم نیست  کننده حقوق یانقض

شان به صورت ضمنی القا  به خاطر آنچه هیجانات



 

ند. هیجانات بیشتر نقش اطالع کند، از هیجانات بترسمی

رسانی دارند ولی تعیین کننده نیستند. اگر مراجع از 

من از او به »کند که: همسرش ناراحت است و احساس می

این ضرورتًا بدین « خاطر کاری که انجام دادم متنفرم

معنا نیست که رابطه تخریب شده است؛ در واقع این 

احساس انزوا و  دهد او چقدرهیجان به مراجع اطالع می

کند. پذیرفتن این مطلب به گام بعدی در خشم می

شود. این زن سپس الزم است از خود این فرآیند منجر می

سوال را بپرسد: من چه چیزی نیاز دارم یا چه چیزی 

 خواهم چه کاری انجام دهم. می

گیری هم نیست. افراد هیجان همان اقدام نیست، نتیجه

شان را کنترل کنند، اما لممکن است بخواهند اعما

شان را کنترل لیهنباید تالش کنند تجربۀ درونی او

توانند از کنند. خشم پرخاشگری نیست. افراد می

شان عصبانی باشند بدون اینکه آنها را کتک دوست

شان بزنند. آنها ممکن است احتمااًل حتی به دوست

است گویند که عصبانی هستند با این حال هنوز الزم نمی

ای شان را پذیرفته و احساس کنند. گفتن جملهخشم

 من حق ندارم عصبانی باشم: همچون این جمله به خود

شود چرا که خشم ممکن اغلب به مشکالت بیشتر منجر می

که پذیرفته شود و با آن برخورد شود، جای ایناست به

 درون فرد انباشته شود.

لند، الزم از سوی دیگر، نحوۀ بیان احساس با صدای ب

است مناسب با بافت موجود باشد و نیازمند تنظیم شدن 

شان را ابراز کرده گیرند احساساتاست. افراد یاد می

و به طرزی اثربخش آن را بیان کنند و در مورد آن 

حرف بزنند. فقط کافی است ابتدا قادر باشند احساسات 

شان را درک کرده و از آن استقبال کنند. افراد اولیه

ای که شان ) تا مرحلهجای سرکوب کردن احساسات به

باعث شود از خشم منفجر شوند( یا به جای تخلیه کردن 

بی محابای خشم در هر فرصت ممکن، نیاز دارند با 

شان ارتیاط برقرار کرده و آن را تجربیات هیجانی



 

توسعه دهند. وقتی افراد این اجازه را به خود بدهند 

داده و معنای آن را درک شان را توسعه که احساس

کنند، قادر خواهند بود که تصمیم بگیرند که آیا 

توانند به دیگران بگویند چه احساسی دارند و این می

توانند به دیگران این حرف را بزنند. که چه وقت می

شان را با توانند احساساتفقط در این صورت است که می

بینند می ترین بافتی که خود را در آنتوجه به مناسب

 ابراز کنند. 

شان به هم ریزنده است، کاری برای افرادی که هیجانات

شان به هیجاناتکه باید انجام دهند، این نیست که

،بلکه آن اجازة بروز دهند و از آنها استقبال کنند

است که یاد بگیرند آنها را تنظیم کنند در توضییح 

 گام هفتم این مورد را بیشتر بحث خواهم کرد.

 

 :بیان هیجانات در قالب واژگان را تشبیه کنید3گام 

شان بعد از کمک به افراد در توجه کردن به هیجانات

استقبال ازآنها،الزم است مربیان به آنها کمک کنند و

افراد شان را در قالب واژگان بیان کنند.هیجانات

شان نیاز به واژگان ندارند،اما همیشه برای هیجانات

مشکالتی  آنها بهمانی مفید است که هیجاناتاین مورد ز

اند یا وقتی که بخواهند اشاره کنند که نیازمند توجه

شان تأمل کنند و آنها را با دیگران در روی احساسات

توصیف یک احساس در قالب واژگان باعث ارند.میان بگذ

تر در شود نجربه هیجانی برای بازخوانی آینده،راحتمی

وقتی افراد بدانند که غم را مثال، دسترس باشد.برای

خاطر آن غمگین توانند روی آنچه بهاحساس میکنند،می

روی این که این احساس غم چه معنایی برای هستند،

همچنین در این مورد که چه کاری باید آنها دارد،

مربوط  تأمل کنند.فهرستی از واژگان سادهانجام دهند،

به شوند،ای ابراز میبه هیجان که در قالب هیجان پایه

صورت دسته بندی شده در زیر آمده 



 

همچنین به ،1987کرسون و اکانر )شیور،شوارتز،است

 تمرینات بخش ضمیمه کتاب مراجعه شود(

احساس احساس مورد غفلت قرار گرفتن،غم:اندوه،

 ناامیدی و دلتنگی برای خانه بدبختی،

 :پریشانی،وحشت،هیستری،نگرانی و اضطرابترس

 انزجارتوهین،آلود شدن،خشمغضب،کامی،خشم:تلخ

 تمنادلربایی،شور و شوق،محبت،عشق:جاذبه،

خوش اوج لذت،اشتیاق،پیروزی،احساسشور و شعف،:شادی

 بینی

 بهتحیرت،مات و مبهوت ماندن،تعجب،شگفتی،تعجب:

افراد برای بیان نمادین ها نیز در کمک به استعاره

بنابراین تصویرهای ذهنی شان مفید است،تجربه درونی

احساس خاکی قراردادی)همچون احساس گیر کردن در گل،

همگی مفید تصور شناکردن خالف جریان رود(شدن،

کنی یک احساس می»های بدیع و خاص همچوناستعارههستند.

احساس »یا « ات در حال فوران استآتشفشان درون سینه

ها همگی نیز در بیان نمادین حس«چاک چاک شدن قلب

توانند به بیان آنچه تر میمفید هستند.تصورات پیچیده

توان آن را ابراز کرد کمک به طریق دیگری نمی

برای مثال تالش برای بیان احساس مراجع مربوط کنند؛

ذهنی از دست به تحلیل رفتن با تأمل کردن روی تصویر 

کل مانند این است که»اش با این عبارت:رهداد نچه

شود و وجودت جمع شده و به دیوار پشتی بدنت فشرده می

یا پاسخ دادن « کندات ایجاد میسوراخی در قفسه سینه

ر زندگی با به حس دیگر مراجع مربوط به عدم ثبات د

کنی با گچ روی کف احتمااًل احساس می»این جمله: 

 اند،کشی کردهطخیابان دور و وجودت راخ

 «ای که هر لحظه ممکن است پاک شود.خطکشی



 

افراد اولین گام در تنظیم هیجانات است.بیان هیجان،

شان صحبت توانند در مورد هیجاناتبا کمک واژگان می

چسباندن به جای آن که روی آنها اقدام کنند.کنند،

دهد که توانایی را به مراجعان میاین احساسات،

توانایی توصیف ان را دوباره پردازش کنند.شهیجانات

دهد که کنترل آنچه واژگان به افراد این امکان را می

در دست بگیرند و به آنها کمک کنند،را که احساس می

اگر رو شوند.بنابراین،شان روبهکند با مشکالتمی

مراجعی بتواند احساسش را در رابطه با مشکل داشتن 

من »این واژگان بیان کند: در گفتگوهای اجتماعی با

، در این صورت او بهتر «ام.کنم جا ماندهاحساس می

اش را به روشی جدید درک قادر خواهد بود تجربه

ای که ممکن است اکنون به این تربیت ابراز تجربهکند،

گو جا نمانم وکنم تا از گفتمن تالش زیادی می»شود:

مند عالقهشود اما عماًل به موضوعاتی که مطرح می

به همین دلیل است که حرفی برای گفتن نیستم.

های معمول حقیقتًا برای من جالب گفتگوندارم.

مراجع اکنون در مکانی جدید قرار «نیستند.

است که  که در آن به این تشخیص رسیده مکانیدارد:

یک معنای مند نیست.های اجتماعی عالقهاغلب به گفتگو

دیگر روی احساس انداز جدید،جدید ظاهر شده و این چشم

احتماالت جدیدی ظاهر جا ماندن از جمع متمرکز نیست.

گویند و می« جاماندن از جمع»شود،حالتی که به آن می

مراجع دیگری ممکن است بخشی از  در دسترس فرد نیست.

دار احساس گیجی یا سردرگمی و مشکلی را که در عهده

شدن یک فعالیت شغلی به عنوان ناظر یک تیم تجربه 

هرگاه با تیمم »کنند، توصیف کند. او میگوید: می

کنم یک روح درون اتاق جلسه جلسه داریم، احساس می

پای او  توانم جاوجود دارد )ناظر قبلی( و من نمی

نمی توانم »گوید:مراجع سپس در ادامه می« بگذارم.

داد انجام دهم، تالش برای کارهایی را که او انجام می

من با او فرق شبیه او بودن برایم دیوانه کننده است.

دارم و الزم است روی نقاط قوت خودم متمرکز شوم و از 



 

ها، توصیف احساسات در این مثال «آنها استفاده کنم.

در قالب واژگان به زایش معنای جدید منجر شد. معنای 

آید، اما اغلب این اتفاق جدید همیشه پیش نمی

افتد؛ مربیان با کمک به افراد در بیان می

شان در قالب واژگان و تمایز قائل شدن و احساسات

 تفکیک کردن،خالف معانیجدید را تشویق کنند.

به آنها ند،وقتی این افراد بدانند چه احساساتی دار

دهد و این باور را در شان میدرکی از کنترل تجربه

تقویت را دارند تا کاری در رابطه با  آنها

شان انجام دهند. این که فرد قادر باشد احساسات

احساساتش را درقالب واژگان بیان کرده و به آن 

کند. با برچسب بزند، جدا شدن از احساس را تسهیل می

طور واژگان، افراد عماًل به بیان هیجان به صورت

اند که از آن همزمان یک دیدگاه جدید راخلق کرده

شان را ببینند؛ آنها همچنین توانند احساسمنظر می

اند، بنابراین برچسبی برای خود احساس فراهم آورده

« من»دانند چه احساسی دارند. این آنها اکنون می

« ارزشبی» کنم و من اصالً ارزشی مینیستم که احساس بی

من اکنون ای ایجاد شده است.جا فاصلهنیستم. در این

ارزشی چیزی است که من احساس کنم که بیاحساس می

ارزش هستم. این عمل نامیدن این که واقعًا بیکنم،می

دهد خودش را به عنوان یک عامل به مراجع اجازه می

گذاری دارد نه تجربه کند که سک احساس قابل نام

ه قربانی منفعل احساسش باشد.احساس به جای کاین

اینکه نمایندۀ واقعیت یا حقیقت باشد، به عنوان 

شود. این تثبیت واکنش کنونی فرد در نظر گرفته می

به عنوان یک عامل در رابطه با یک احساس به « خود»

کند و این ایجاد درکی از فاصله از احساس کمک می

 آورد.هم میفاصله قدرت شخصی و عاملیت را فرا

بیان تجربه به صورت واژگان همچنین به غلبه بر 

کند. اگر مراجعان دچار تروما شده تروما کمک می

باشند و یا تجربیات دردناک عمیق را تحمل کرده 



 

باشند، مربی میتواند به آنها کمک کند یک فرآیند 

بازسازی مجدد را به کمک زبان آغاز کنند. این مورد 

هایی از آنچه رخ داده است شرحدهد به آنها اجازه می

(. 1994، ون در کلک، 1995را ایجاد کنند )پنبیکر

تجربیات تروماتیک هیجانی به مراجعان ظرفیت توصیف 

را درک شان دهد که معنای تجربهاین امکان را می

شان را در قالب زبان کنند. پیش از این آنها تجربیات

ها، صحنه کدگذاری نکرده بودند و تجربه به صورت

صداها و تصاویر ذهنی در حافظۀ هیجانی باقی مانده 

بود. اکنون در یک محیط امن، توانایی بیان تجربۀ 

کند تا تروماتیک در قالب واژگان، افراد را قادر می

شان فکر کرده و آن را در مورد حاطرات تروماتیک

شان کنترل توصیف کنند و در نتیجه روی تجربۀ وحشتناک

شوند، ند. آنها پدیدآورندگان تجربۀ خود میداشته باش

گذاری هیجان به نه قربانیان آن. این فرآیند نام

های کالمی و غیر کالمی مغز را با کند بخشافراد کمک می

هم ادغام کرده و یک تجربۀ تلفیقی خلق کنند که در 

شان را احساس کرده و در زمان تجربهتوانند همآن می

  مورد آن تعامل کنند.

 : تجربۀ اولیه مراجع را شناسایی کنید4گام 

هم مراجع و هم درمانگر الزم است به طور مرتب بررسی 

ای های هیجانی مراجع احساسات هستهکنند که آیا واکنش

او هستند یا خیر. بنابراین، وقتی مراجع دربارۀ 

احساس خشم مربوط به زمانی که یک همکار با او در 

کند، الزم است بررسی کند صحبت میمحل کار مخالفت می

طح زیرین این خشم اساسًا احساس کند که آیا در س

تهدید کرده است یا خیر. یا اینکه وقتی مراجع با 

کند که همسرش به او عصبانیت دربارۀ این صحبت می

اتهام بی توجه بودن زده است، الزم است بررسی کند که 

کند همسرش قدردان او آیا پشت این خشم احساس می

این است  نیست. مربی باید در مورد مراجعی که نگران

که فرزندش خانه را به مقصد دانشگاه ترک کند، به 



 

این تشخیص برسد که زیر این نگرانی، او غم را احساس 

کند. توانایی شناسایی هیجانات اولیه یکی از می

شان را های محوری است که مربیان باید مراجعانمهارت

آموزش دهند تا این توانایی را در خودشان ایجاد 

از طریق تمرکز کردن توجه افراد به  کنند. مربیان

شان و همدلی طور دائمی روی احساسات حس شده در بدن

دهند. با با احساسات مراجع، این کار را انجام می

شان ماهر تمرین، مراجعان در نظارت بر احساسات

 شوند. می

ای در زندگی، نظارت بر اینکه یک احساس خاص، هسته

که خودجوش بودن و  است یا خیر، بدین معنا نیست

به شدت نسبت البداهه عمل کردن را از دست بدهیم. فی

نگری کنیم. در عوض، به خودمان حساس شویم یا درون

آگاهی هیجانی مستلزم توسعۀ یک مهارت خودکار است که 

کند. این سطح ضمنی در حاشیۀ هشیاری ما عمل می

 دهدنگرانی به طور پیوسته به افراد این اجازه را می

بدون اینکه مجبور باشند به طرز آشکار دربارۀ آن 

فکر کنند، بدانند که چه احساسی دارند و چه وقت این 

احساس، احساس اولیه نیست. این شکل از دانش نهفته 

بسیار مشابه طریقی است که افراد شامل دانشی است که 

دانند چگونه بدون اینکه بیفتند سرپیچ با دوچرخه می

نکه بدون اینکه فکر کنند رانندگی دور بزنند یا ای

کنند. برای انجام این کار، افراد به صورت خودکار و 

کنند. در همزمان چندین نشانه را به هم تلفیق می

آگاهی هیجانی، این شکل از دانستن مورد استفاده 

گیرد تا مانع از افتادن فرد از دوچرخه قرار نمی

ه چه وقت دهد کشود، بلکه به فرد این احساس را می

اند. برای هیجانات از مسیر عادی خودشان خارج شده

کند، شان نظارت میمثال، مغز افراد بر کل بدن

دهند بنابراین اگر آگاهانه عمل کنند تشخیص می

کنند بیش از حد سنگین است و به ای که بلند میجعبه

افتد که رساند. وقتی اتفاقی میکمر آنها آسیب می



 

زمینه است، مغز آن ل ادراک حس پسفراتر از حد معمو

کند. سپس یک پیام مربوط به درد ارسال را ثبت می

شان هایکند تا فرد را متوجه کند که الزم است واکنشمی

های را تغییر دهند تا دوباره شرایط را به محدوده

این نظارت مستمر قابل پذیرش پیشین برگردانند. 

افتد: مغز )بدون همچنین در مورد هیجان نیز اتفاق می

تواند به افراد این احساس را عالمت فکر آشکار( می

شان کنند، هیجان اولیهدهد که هیجانی که تجربه می

دانند نیست. این گونه است که افراد یا خیلی ساده می

که در عمق وجودشان احساس خاصی دارند، یا فقط احساس 

 اند. کنند که دقیقًا به قلب مسئله نرسیدهمی

یجانات اولیه بر ارزشیابی دست اول و خودکار جهان ه

افتد، مبتنی و آنچه برای فرد و بدن او اتفاق می

بدین « خودت را بشناس، برگرفته از انجیل»هستند: 

معنا است که هیجانات محوری خود را بشناسید تا 

ترین ارزشیابی و پاسخ خود و هر موقعیتی که اساسی

اسیم. این مورد ممکن است یابیم، بشنخود را در آن می

نیازمند کار فراوان باشد. با این حال صرفًا از طریق 

توان در موضعی آگاه شدن از احساسات اولیه است که می

مان پیروی قرار گرفت که انتخاب کرد آیا از احساسات

، احساسات اولیه کنیم یا نه. با تمرین و صداقت

نها مشخص تر برای آمراجع به تدریج به صورت خودجوش

خواهد شد. در این صورت، آنها غم غم را به خاطر 

شان، همدردی فقدان و خشم را در واکنش به نقض حقوق

را برای خویشتن و لذت را در ارتباط داشتن با 

شان احساس خواهند کرد. یابی به اهدافدیگران یا دست

شان تر درک خواهند کرد چه وقت خشمها همچنین راحت»آ

شان خشم را مبهم هایدهد و چه وقت اشکمی ترس را پوشش

شان مربیان زمانی خواهند دانست که مراجعانکند. می

اند که آنها بتوانند به سطح ضروری آگاهی رسیده

شان هیجان اولیه تر درک کنند کدام هیجان ثانویراحت

پوشاند و این که هیجانی که در لحظه احساس را می



 

نیست که در اصل وجود دارد. کنند، حقیقتًا آن چیزی می

آیند برخی افراد با داشتن این مهارت نزد مربیان می

و فاز دو بیشتر با چنین مراجعانی ارتباط دارد. با 

این حال، برخی دیگر از مراجعان نیازمند مقادیر 

قابل توجهی تمرین هستند تا این مهارت را کسب کنند 

 و این خصوصیت را به صورت خودکار درآید. 

 : ترک کردن 2از ف

رسند الزم است تصمیم وقتی افراد به مکان به خصوصی می

بگیرند که آیا آن مکان برای آنها خوب است یا نه. 

اگر به نظر برسد که آن مکان بهبودی آنها را ارتقاء 

جا خواهند ماند و به دهد، در این صورت در آنمی

. واسطۀ آنچه در آن مکان وجود دارد، هدایت خواهد شد

با این حال، اگر تشخیص دهند بودن در آن مکان آنها 

شان با را ارتقاء نخواهد داد یا پیوندهای صمیمی

بخشد، در این صورت، این مکان دیگران را بهبود نمی

برای ماندن مناسب نیست و مراجعان باید روش یا 

ابزاری برای ترک این مکان پیدا کنند. بنابراین فاز 

در خصوص این است که آیا  شامل کمک به افراد 2

اند، به عنوان منبع توانند به احساسی که رسیدهمی

خوب اطالعات اعتماد کنند یا خیر، این که آیا این 

احساس مفید است یا خیر، و در نهایت این که، آیا 

 الزم است این احساس را تغییر دهند یا خیر. 

: ارزشیابی در خصوص این که آیا احساس اولیة 5گام 

 لم یا ناسالم است را تسهیل کنیدسا

دهد که پنجمین گام که بسیار مهم است، زمانی رخ می

ای را شناسایی کرده است، سپس مراجع یک احساس هسته

آیا »مربیان و مراجعان باید این سؤال را بپرسند:

این احساس سازگارانه است؟ یا آیا این احساس 

خصوص بهناسازگارانه و احتمااًل مبتنی بر نوعی زخم 

ای فرد سالم باشند، باید از اگر احساسات هسته« است؟

آنها به عنوان راهنماهایی برای اقدام استفاده کرد، 



 

، الزم است بیشتر پردازش شوند تا اگر ناسالم باشند

 باعث تغییر شوند،

شان باید تصمیم بگیرند مراجعان در همکاری با مربیان

هایی در موفقیتهایی سالم شان پاسخکه آیا هیجانات

معین هستندیا نه؟این مورد اغلب به صورت ناآشکار 

تواند شود، امابسیار کلیدی است: مربی نمیانجام می

تعیین کند چه چیز برای مراجع واقعیت دارد؟ افراد 

در نهایت باید خودشان تصمیم بگیرند که آیا در 

 شان اعتماد کنندتوانند به هیجانموقعیت به خصوص، می

کس نمیتواند و نباید برای فرد دیگری در یر.هیچیا خ

گیری کند. هیجانی که فرد در یک این زمینه تصمیم

کند، در واقع ارزشیابی لحظة به خصوص احساس می

خودکار یک موقعیت در رابطه با بهبودی فرد است و 

ای است که توسط این اولین سطح خودکار ارزشیابی

د به صورت هشیارانه شود.سپس،فرد بایمیهیجان فراهم 

این ارزشیابی اولیه را در نظر بگیرد و تصمیم بگیرد 

که اغلب از  2کار کند. ارزشیابی سطحبا این احساس چه

طریق تأمل هشیارانه و با استفاده از پردازش مفهومی 

شود، بخش مهم و اساسی اعمال یا به کار انجام می

ست روی بستن هوش هیجانی است. بنابراین، مراجع الزم ا

خوبی که ارزش دنبال شان اطالعات که آیا احساساتاین

کند یا نه، و در این کردن داشته باشد را فراهم می

شان توانند مراجعانگیری کند، مربیان میخصوص تصمیم

را آموزش دهند تا این کار را انجام دهند و حتی 

کنند از طریق بررسی همکارانه  میتوانند به آنها کمک

و فراهم آوردن داده به آنها کمک کنند در  با آنها

گیری کنند، اما در نهایت این خود این خصوص تصمیم

گیری مراجعان هستند که باید برای خودشان تصمیم

کنند. بنابراین، مراجع ممکن است صراحتًا بیان کند 

که خشمش یک خشم سالم و سازگارانه است و چیزی شبیه 

ن احساس اعتماد دارم، بله، من به اب«به این بگوید: 

رفتاری کرده است و الزم کنم او با این بداحساس می



 

کند که که مراجع تأیید مییا این« است که جبران کند.

گوید: ای است و چیزی شبیه به این میغم هیجان هسته

ام و نیاز دارم یک من چیز مهمی را از دست داده»

ن است مراجعان همچنین ممک« دوره نقاهت را طی کنم

تصمیم بگیرند که احساس به خصوص، مفید نیست و این 

شان شان غیرواقعی است، شرمکه برای مثال اضطراب

شان برای زاست، خشمانعکاس دهنده یک پیشینه آسیب

شود که شان مانع از این میآنها مفید نیست و یا غم

 تری را تجربه کنند.زندگی کامل

خیص برسند که یک توانند به این تشافراد زمانی می

طور کامل احساس برای آنها مفید نیست که ابتدا به

برای آنها پذیرفته شده باشد. پارادوکسی که در 

جا وجود دارد این است که اگر قضاوتمان این باشد این

توان ست در این صورت نمی« نپذیرفتنی»که یک احساس 

آن را تغییر داد چرا که از همان ابتدا ما آن را 

توان ایم. فقط اگر احساسی پذیرفته شود میفتهنپذیر

آن را به درستی ارزشیابی کرد و در صورت نیاز آن را 

تغییر داد. این ارزشیابی سطح دوم سازگاری و عدم 

ترین تصمیماتی است سازگاری یک هیجان یکی از پیچیده

من »که نه تنها که افراد باید بگیرند. پذیرفتن این

این »که: ، بلکه همچنبن این«کنمعصبانیت را احساس می

خشم یک خشم ساده نیست که قرار باشد به من کمک 

مستلزم داشتن توازن و خردمندی است. این مورد « کند.

آگاهی از موقعیتی است که هیجانات را ایجاد مستلزم 

کرده و همچنین پیشینه هیجانی خود فرد است. برای به 

نه تنها نسبت  هوش هیجانی، افراد الزم است کارگیری

شان آگاه باشند، بلکه همچنین باید متوجه به احساس

شان یک پاسخ ناسازگارانه از باشند که آیا هیجان

هاست یا نه. آنها همچنین با آنای است که هنوز گذشته

های شخصی و شان را با یادگیریهای هیجانیباید پاسخ

 شان تلفیق کنند.هایشان و همچنین با ارزشفرهنگی

کنند، تمام این وقتی افراد باهوش هیجانی عمل می



 

گیری صدای تصمیمموارد باید در یک فرآیند سریع و بی

خصوص سالم یا ناسالم است در خصوص این که پاسخ به

تلفیق شود. وقتی افراد حس کنند که مشکالتی در مورد 

پاسخشان وجود دارد، الزم است که توقف کنند و دربارة 

وم مستلزم ارزیابی منطقی بودن هیجان آن تأمل سطح د

نیست، بلکه بیشتر با سازگار بودن آن ارتباط دارد. 

اگر یک هیجان سازگارانه باشد، در این صورت باید از 

آن پیروی کرد و اگر هیجانی ناسازگارانه باشد، در 

شود و الزم است صورت روش ابراز آن باید تنظیم این 

 تغییر پیدا کند.این هیجان درک شده و در نهایت 

( هیجان را در درمان اختالالت 1997گرینرگ و پایویو )

هیجانی و سوءرفتار در کودکی مورد مطالعه قرار 

دادند و دریافتند که احساسات ناسازگارانۀ بعضی 

افراد عمدتًا با دو هیجان پایۀ عمده ارتباط داشت. 

شرم و ترس همراه با اضطراب. این احساسات همچنین با 

نیادین دربارۀ خود ارتباط دو نظر اساسی بسیار ب

ارزشی و تصوری از خود داشتند: )الف( احساس بی

عنوان یک شکست خورده )درک من بد از خود( یا )ب( به

احساس شکنندگی و عدم اطمینان و نگریستن به خود به 

عنوان فردی که قادر نیست خودش را بدون پشتیبانی 

 از خود. در این« من ضعیف»حقظ کند یک درک      

ای ناسازگارانه شرم در درک موارد احساسات هسته

ای بودند در حالی که ترس در هسته« من بد»خویشتن 

ای بود هسته« من ضعیف»درک فرار از خویشتن به عنوان 

رسد ناسالم بنابراین ترس و شرم اغلب به نظر می

هستند هر چند در برخی موارد ممکن است آنها 

باشند. برای تغییر  هاهایی سالم به موقعیتپاسخ

ای که افراد را به ترس و شرم زیاد پذیری هستهآسیب

رساند افراد الزم است ابتدا به این احساس می

پذیری دسترسی پیدا کنند. سپس، آنها الزم است آسیب

را شناسایی  شان دربارۀ خودشاننظر منفی بنیادین

کنند؛ در نهایت، آنها الزم است خطای بنیادین را 



 

ترین از خودشان را ایجاد کرده و درک قوی تصحیح

ای تواند یک احساس ناسازگار هستهکنند. غضب نیز می

خصوص در مورد افرادی که خشونت را تجربه باشد به

ای شامل نظرات اند. در اینجا، طرح هیجانی هستهکرده

منفی دیگران است. غضب اغلب ارتباط زیادی با ترس به 

اما همچنین نسبت به  دعنوان یک عامل محرک دار

تواند پاسخ پذیری زیربنایی جنبه ثانوی دارد؛ میآسیب

ای باشد که الزم است تغییر پیدا ناسازگارانه اولیه

 کند.

:باورها یا نظرات مخرب متصل به هیجان 6گام

 ناسازگارانه را شناسایی کنید

کند شناسایی احساسات ناسازگارانه به افراد کمک می

سیرهای مخربشان که تا حد زیادی بخشی به باورها و تف

شان هستند دست پیدا کنند. احساسات از احساسات

آیند که ناسازگارانه همراه باورها یا نظراتی می

نسبت به خود نامهربان یا نسبت به دیگران سرزنشگر 

 فکری مخرب و باورهای مخرب الزم استاست. فرآیندهای 

کرد.این  شناسایی شوند تا بتوان آنها را کنترل

من »یا « ارزش هستممن بی»باورها، مواردی همچون 

، اغلب با حاالت «توانم به تنهایی دوام بیاورمنمی

احساسی ناسازگارانه پیچیده همراه است یا به بیان 

کند. چنین باورهایی همیشه در زبان به کمک میآن 

افته در سراسر افراد قرار ندارند، و این صورت شکل ی

شوند.در عوض، مشکالت می ند که عامل بروزباروها نیست

بیان یک باور روشی برای بازنمایی مشکل هیجانی در 

زبان است. وقتی باورها هشیارانه بوده وبه عنوان 

افکار تکراری اتفاق بیفتند، به ابقای حاالت احساسی 

شوند سازگارانه کمک کرده و باعث تشدید آن مینا

من »یا « امشکست خوردهمن یک »بنابراین این باور که:

حاالتی که این افکار « توانم از پس  مشکل برآیمنمی

 کند.کنند را تشدید میرا تولید می



 

ی مخرب را به عنوان یک صدای منفی افراد اغلب باورها

صدای درونی که یاد گرفته کنند.یک در سرشان تجربه می

اغلب از طریق سوءرفتار پیشین توسط شده است، 

سالم، مخرب است. این خصومت  برای خوِد دیگران، و

شود که آمیز منجر میهای خشونتدرونی اغلب به خودزنی

شان گیر کنند. شود افراد در احساسات ناسالمباعث می

دریافتند که میزانی از  2000ولتون و گرینبرگ در سال 

بینی شد،عامل پیشتوهین که باور منفی با آن ابراز می

نسبت به افسردگی بود، عاملی که کننده مستعد بودن 

تر برای عدم افسردگی بود، میزان بینی کنندهحتی پیش

داد، احتمال آوری فرد در پاسخ به باورهای  میتاب

پذیر باشد کمتر این که فرد نسبت به افسردگی آسیب

برای تغییر توهین، باورهای مخرب و کلیت بود.

، فرد باید ای که این باورها نماینده آن هستندتجربه

ابتدا این باورها را در قالب واژگان بیان کنند. 

دهد که قالب واژگان به افراد چیزی میاین بیان در 

در برخورد با احساسات به آن متوسل شوند. مربیگری 

هیجان شامل تغییر دادن باورهای بیان شده است، نه 

ها، ابتدائًا از طریق رویارویی با منطق یا اعتبار آن

زطریق دسترسی پیدا کردن به هیجانات و بلکه ا

باورهای جایگزینی که مهم مفید بودن باورهای مخرب 

گوید این کشاند و هم میبرای فرد را به چالش می

 باورهایی هستند که در 

عالوه بر بیان باورها در مورد خویشتن مواردی همچون 

ارزش هستم، در قالب واژگان، مراجعان الزم است من بی

های شان از جهان و آموزهه تفسیرهای پیچیدهنسبت ب

بینی شان در مورد الگوهای پیامدهایی که جهانهیجانی

کند، بینش پیدا کنند. بنابراین، آنها را اداره می

مراجعان ممکن است به این نتیجه برسند که باورهای 

آنها باید به خاطر ترس از »آنها مبنی بر این که: 

یا مادرشان را از خود راضی آسیب رساندن به او پدر 

منجر به دیدن خودشان به عنوان یک فرد « کنند



 

شان را که والدینمصرف شود به جای ایناشتباهی یا بی

به چالش بکشانند.آنها ممکن است به این نتیجه برسند 

که ناتوانی آنها در اعتماد کردن به دیگران و این 

در  بر تو مسلط خواهند شد اگر»افراد انتظار که 

، باوری که باعث «گویی مراقب نباشیمورد آنچه می

شود. آنها ممکن است متوجه باشند اضطراب بین فردی می

خانوادگی خصومت چگونه این مورد ریشه در فرهنگ 

اند داشته است که در آن افراد هرگز احساسی که داشته

مربیان الزم است به افراد کمک اند.را ابراز نکرده

را در خصوص این باورها یا تفسیرهای  هاییکنند بینش

اداره کنند ایجاد کنند تا به آنها  کمک کنند تغییر 

 کنند.

شود، بلکه، این صرفًا بینش نیست که به تغییر منجر می

باورها نسبت به خود، جهان و دیگران زمانی که ابراز 

توان از طریق دسترسی به تجربیات شوند، را می

آنها، تغییر داد. باورها  جایگزین، برای خنثی کردن

های مبتنی بر زبان در خصوص و تفسیرها، بازنمایی

ای هستند که الزم است تغییر های هیجانی هستهتحول

پیدا کنند. بیان باور یا تفسیر در قالب واژگان این 

آورد که آن را مورد بحث قرار امکان را فراهم  می

تیابی به به چالش کشاند.دسداد، دوباره بررسی کرد و 

احساسات ناسازگارانه و شناسایی باورهای مخرب به 

کند، ابتدا از تسهیل میطرزی ظاهرًا متناقض تغییر را 

طریق دسترسی پیدا کردن به حالتی که الزم است در 

معرض تجربیات جدید قرار گیرد و دوم از طریق تحریک 

خصوص تر خود از طریق نوع بهسازی یک جنبه سالمفعال

پردازیم نیزم پردازش متناوب اکنون به این میاز مکا

افراد را  مخالف که چگونه منابع هیجانی درونی

توان این که چگونه میتوان دسترسی پیدا کرد و اینمی

تا باورهای منابع را مورد استفاده قرار داد 

 .کشیدناکارآمد را به چالش 



 

مالکیت دوبارة نیاز را در هیجان دردناک  : 7گام 

 ای تسهیل کنیدهسته

مرتبط با آن، به  سترسی به نیاز و احساس استحقاقد

تر کمک عامل تولید هیجانات و خودسازماندهی جدید

خواهد کرد و این موارد ساختار هرگونه باور منفی 

دربارۀ خود، جهان و دیگران را بهم خواهد زد. این 

گام در مرکز فاز ترک کردن است و شامل تغییر هیجان 

باشد.سؤال کلیدی این است که وقتی میبا کمک هیجان 

ای دسترسی پیدا کرد، آن فرد به هیجان دردناک هسته

ل کرد و به صورت نمادین بیان کرد، مربی را تحم

تواند به فرد کمک کنه پاسخ هیجانی چگونه می

سازگارانه دیگری دست پیدا کند که به او کمک خواهد 

آورتر از خود را ایجاد کند تا  حالت کرد یک درک تاب

ناسازگارانه را به چالش بکشاند؟ یک روش کلیدی که 

شان کمک مراجعانتوانند به از طریق آن مربیان می

آورتر دسترسی پیدا کنند تر تابکنند به هیجانات سالم

از طریق متمرکز کردن افراد روی نیازها، اهداف و 

که از یک مراجع این سؤال شان است. اینهایدغدغه

وقتی این احساس به تو دست :» کلیدی را بپرسیم که 

خوبی برای آوردن  روش« دهد به چه چیز نیاز داری؟می

نیازها/ اهداف به درون آگاهی فرد است. وقتی افراد 

در این صورت مربیان شان بشوند، متوجه نیازها/ اهداف

توانند به آنها کمک کنند این نیازها را  ابراز می

کنند و از این نیازها استفاده کنند تا به طرزی 

شان را به ضمنی یا به صورت آشکار این باورهای منفی

مرکز کردن افراد روی نیازها، چالش بکشانند. مت

کند نیروهای شان به آنها کمک میها و اهدافخواسته

خودشان را بسیج کنند تا تغییر کنند. همچنین، نشان 

داده شده است که اهداف افراد روی تفسیرهای آنها از 

گذارد. وقتی مراجع شان تأثیر میموقعیت و رفتارهای

یدا کند، زمانی خواهد ذهن روشنی پنسبت به آنچه می

توانند تعریف شود، افراد می که یک هدف به روشنی



 

شان که برای دستیابی به آن هدف مورد منابع درونی

که این نیاز است را فعال کنند. با در نظر گرفتن

که آیا نیاز یا هدف هیجان از ارزیابی مربوط به این

تبیین گیرد، مشخصی برآورده شده است یا خیر نشأت می

/ هدف هیجانات جدید و تمایل به اقدام مرتبطی  نیاز

انگیزاند تا دستیابی به هدف را تسهیل کند. را بر می

بنابراین، وقتی فرد احساس تنهایی یا طردشدگی یا 

کند، احساسات مرتبط با آن عمومًا ارزشی میاحساس بی

عبارتند از ترس،شرم، احساس گناه و غم. نیاز یا هدف 

این است که احساس امنیت،  در این مقطع عموماً 

پذیرفته شدن و ارزشمند بودن کند. تبیین نیاز یا 

شود؟ اول، وقتی نیاز در یک هدف چگونه باعث تغییر می

سیستم خود سازماندهی و ایجادکننده هیجان مطرح 

شود که نیاز برآورده شود و این ارزیابی انجام میمی

خودکار، نشده است، سیستم هیجانی احتمااًل به صورت 

م به خاطر خاطر برآورده نشدن نیاز یا غ  هخشم ب

فقدان چیزی که مورد نیاز فرد  بوده است یا همدردی 

به خاطر رنج ناشی از محرومیت از یک نیاز را ایجاد 

شود خواهد کرد این مورد به سوگواری سالم منتهی می

تا فرد از نیاز برآورده نشده بگذرد و پیش برود؛ 

ین به خشم توانمندساز برای جرأتمندی این حالت همچن

های شود. مشاهدة فیلممنجر می یا به خود تسکینی

ویدئویی جلسات درمانی تحول برانگیز نشان داده است 

ای افراد عمومًا که هیجانات ناسازگارانة هسته

باشند، مواردی همچون ترس و می« اجتنابی»هیجانات 

وند، در حالی ششوم، که در نیمکرة راست مغز فعال می

اغلب هیجانات ای افراد سالم هستهکه هیجانات 

رویکردی هستند، هیجاناتی که در نیمکرة چپ فعال 

شوند؛ مواردی همچون خشم به خاطر سوءرفتار دیگران می

و جرأتمندی در دفاع از حد و مرزها یا درست کردن 

اشتباهات، غم به  خاطر چیزی که از دست رفته است و 

رای به دست آوردن آسایش؛ یا شفقت با تالش کردن ب



 

خویشتن به خاطر درد و رنجی که تجربه شده است و 

 تسکینیخودرسیدن به 

( مربوط به 2000عالوه بر این، مطالعات دیویدسون )

جالب را ارائه داد ها یک ایدة هیجان و مغز در موش

کند درک کنیم چگونه فعال میکه همچنین به ما کمک 

شود. به نظر جایگزین منجر میشدن نیاز به احساسات 

رسد که مطرح کردن یک  نیاز / هدف در آگاهی از می

تواند باعث فعال طریق انتظار دستیابی به  هدف می

های شرایط تقویت خاص در حافظة فعال شدن بازنمایی

ند که کشود. این مورد هیجانات مثبت را ایجاد می

کند. مطرح کردن می رفتار مرتبط با تقویت را حفظ

رسد فرایند خودکاری اهداف  در آگاهی نیز به نظر می

حافظة تقویت کننده تواند یک میکند که را فعال می

مربوط به احساس مثبت مرتبط با دستیابی به هدف را 

کنندة خویشتن است و فراهم کند. این فرایند فعال

طف مثیت مرتبط با انتظار دستیابی به باعث ایجاد عوا

شود. این هیجان مثبت به عنوان بازدارنده هدف می

کند. مطرح خروجی آمیگداال در مواقع اورژانسی عمل می

تواند باعث فعال کردن اهداف در هوشیاری همچنین می

از رفتارهای مرتبط با ای شدن حافظه یا مجموعه

من »تن این که دستیابی به هدف شود. بنابراین، گف

به خصوص در بافت یک رابطة « نیاز به آرامش دارم

گر، خاطرات افراد مربوط به مسیر و یا درمانی حمایت

و کند. تجربه موارد گذشته دریافت آرامش را باز می

این همان تغییر در حالتی است که برای بسیح منابع 

درونی ضروری است. این فرایند مربوط به مغز 

کند تسهیل میتر را بط با رویکرد بیشرفتارهای مرت

توانند از . بنابراین، افراد می(2000)دیویدسون، 

( استفاده ریزیقشرهای مغزشان) مراکز تفکر و برنامه

کنند تا هیجانات خودکارشان را تنظیم کنند نه با 

کنترل کردن آنها بلکه با تصور کردن حاالت جایگیزین 

وان تغییر داد اما نه تمثبت احتمالی. هیجانات را می



 

با استدالل یا منطق بلکه از طریق فعال کردن 

های حاالت جایگزین مرتبط با هیجانات بازنمایی

تر. بنابراین، مربیان الزم است به افراد کمک مثبت

محافظت، شان برای دریافت کنند روی نیازهای ثانویه

آرامش و محبت در پاسخ به سوءرفتار دیگران و همچنین 

شان به استقالل و توانمندی تمرکز کنند تا نیازروی 

که آنها را از سرکوب نیاز نهایی تأیید رها  این

کنند. مربی وقتی به مراجع کمک کرد آنچه را که 

حقیقتًا نیاز دارد را شناسایی کند، چیزی که معموالً 

انگیزشی اولیة مراجع است؛ های مرتبط با نظام

دلبستگی، محبت و تسلط، مربی الزم است از مراجع 

تواند انجام دهد تا تالش کند بخشی بپرسد چه کاری می

از آنچه را که نیاز دارد را دریافت کند. شناسایی 

ها برای آنچه افراد نیاز دارند یکی از بهترین روش

جدید  ترسالمکمک کردن به شروع یک فرایند احساسی 

های جایگزین کند روشاست. این کار به افراد کمک می

احساس، بودن، و انجام دادن کارها را پیدا کنند. 

شناسایی احساسات و نیازهای سالم جایگزین اهداف 

و روش یا آورد دیگری را به تمرکز آگاهانه فرد می

 ابزار اصلی برای دسترسی به منابع درونی سالم است.

ای نند احساس ناسازگارانه و هستهوقتی افراد بتوا

کنند به گذاری شرمشان را تجربه کرده و آن را نام

که از آن اجتناب کنند، آنها بالفاصله جای این

توانند کنترل نسبی روی آن داشته باشند، و سپس می

تر توان به آنها کمک کرد که آن را بررسی دقیقمی

آن هیجان  مخرب مرتبط باتوانند صدای کنند. آنها می

ناسازگارانه را شناسایی کنند و به این تشخیص برسند 

شود احتمااًل نتیجه که تحقیر خویشتن که باعث شرم می

وقتی سوءرفتار پیشین دیگران بوده و اکنسابی است.

مربیان به افراد کمک کنند درک کنند که شرمشان به 

آمیزی ایجاد شده تهدیدآمیز یا واسطة صداهای توهین

اند، در این صورت ه آنها از گذشته اقتباس کردهاست ک

شان خواهند بود روی نیازهای سالمآنها اغلب قادر 



 

با اعتبار بخشیدن به نیازشان برای تمرکز کنند.

برآورده شدن نیازشان توسط درمانگر، افراد متوجه 

هاست که نیازشان شوند که داشتن این احساس حق آنمی

تر شود.سپس این درک سالمتر برطرف شود، بسیار آسان

شود. در درمان، من اغلب از خود دوباره اظهار می

تر و پیشتیبان ام که هیجانات سالمشاهد این بوده

شده خود  تر در پاسخ به آشفتگی هیجان تجربهحیات بیش

آورتر انگیز تابشود. افراد به طرزی حیزتفرد فعال می

تی قرار شوند به خصوص وقتی در یک محیط حمایمی

آوری دارد. در دارند. هر کسی ظرفیتی برای تاب

نهایت، توانایی افراد برای مراقبت از خویشتن و 

دهد تا به حمایت از خودشان به آنها این امکان را می

شوند. افراد قادر رو با آشفتگی روبه روشی ساده

آوری را فرابخوانند و از آن به خواهند بود این تاب

بخش استفاده کنند. وقتی افراد یاتعنوان یک منبع ح

دانند که کنند، آنها عمومًا میدرد و رنج را تحمل می

دانند که وقتی دلخور چه چیزی نیاز دارند. آنها می

شوند، نیاز به تسکین دارند که نیاز دارند در می

کنترلی  کنند هیچهایی که در آن احساس میموقعیت

ترسند که وقتی می دانندندارند، مسلط شوند. آنها می

که افراد چه چیزی نیاز به امنیت دارند. دانستن این

کند با منابعشان برای نیاز دارند به آنها کمک می

مقابله در تماس باشند. بنابراین مربیگری افراد 

برای در ارتباط ماندن با تجربیات مربوط به احساسات 

اهند خوکند آنچه را که میکمک میریزنده به آنها همبه

بخش تغییر خواهد دریافت کنند و این مورد انگیزه

 بود، 

: دسترسی به هیجانات سازگارانةجایگزین را 8گام 

 تسهیل کنید

نیاز دار تمرکز توجه مراجع را به احساسات مربی

کند که این احساسات نوظهور معطوف کند، تفاوتی نمی

نوظهور به هر طریقی که ایجاد شده باشند )چه 



 

اند اکنون فعال شدهای باشند که همزمینهاحساسات پس

که احساسات ولی به آنها توجه نشده باشد یا این

ز توجه فرد هستند و اکنون در مرکجدیدی باشند که هم

از شناسایی نیاز یا یک روش دیگر ایجاد شده باشند 

ای شرم بنابراین در پاسخ به احساس کردن هیجان هسته

شود که مییا ترس از سوءرفتاری که به این منجر 

ارزشی کند، مربی نیاز دارد مراجع را مراجه احساس بی

شده که با او بدرفتاری خاطر اینبهبه سمت خشم سالم 

تر شرم او است هدایت کند. خشمی که در تجربه غالب

، چهره یا نهفته است. خشم ممکن است در صدای مراجع

چطور »بندی او باشد. اظهاراتی همچون : درنحوة جمله

این کارش خیلی »یا « توانست چنین کاری با من بکند؟

که به طریقی تقریبًا عصبانی گفته شود، « وحشتناک بود

به خشم فرعی به خاطر برخورد برخورد بد  دسترسی فرد

آورد. سپس، مراجع روی خود را فراهم میدیگران با 

این هیجان فرعی اما حاضر تمرکز کرده و آن را تشدید 

کند چقدر عصبانی است یا، کند در حالی که بیان میمی

چهره او یا لحن صدای غم مراجع به خاطر فقدان که در 

این چیزها تمرکز کرد.  شود رویاو آشکار است،می

ام پ، هیجانات سالم گونه که پیش از این گفتههمان

اصلی ظاهرًا عبارتند از خشم توانمندساز، غم به خاطر 

های شفقت با خویشتن )که همگی تمایلسوگواری و 

 کنند تا آنچهرویکردی دارند که ارگانیسم را فعال می

 را که نیاز دارند به دست آورند(

توانند به است که احساسات ناخوشایند می همچنین واضح

واسطة احساسات شاد تغییر پیدا کنند.این مورد 

افتد تواند در درمان اتفاق بیفتد و اغلب اتفاق میمی

)نه به روش ساده، برای مثال از طریق تالش برای توجه 

کردن به جنبه روشن قضیه، بلکه به روشی تجسم یافته 

ل، در موارد سوگواری، که معنادار است(. برای مثا

بینی کننده بهبودی کشف شده است که خنده یک عامل پیش

بنابراین این که فرد قادر باشد اوقات خوشش را  است



 

تواند به خاطر بیاورد و شادی را تجربه کند، می

پادزهری در مقابله با غم باشد )بونانو و کلتنر، 

ی اضطراب یا اغلب پادزهرهاصمیمیت و محبت نیز  (1997

تواند با هدایت حتی احساس طرد شدن هستند. مربی  می

ای که انگیزه کردن مراجع در جهت پیدا کردن خواسته

اعتراضش است، به مراجع کمک کند یک درک تسلیمی و 

ارزشی را تغییر آکنده از مخالفت مربوط به احساس بی

دسترسی  ای همچون آزاد شدن از قفس ودهد. خواسته

تواند و هیجان زندگی میپیدا کردن به احساسات شادی 

ترس ناشی از طردشدگی یا شرم افراد را خنثی کند. 

ای ارائه شده است که حداقل بخشی از تأثیر این فرضیه

های احساسات شاد به تأثیرات روی انتقال دهندهمثبت 

های خاصی از مغز هیجان شادی روی بخشعصبی درگیر در 

گذارند. تاثیر می تفکر هدفمنددارد که روی  بستگی

گشف شده است که هیجانات مثبت خفیف، حل مسئله را 

(. بنابراین، مربیان الزم 1999کنند )آیزن تسهیل می

است به افراد کمک کنند روی هیجانات سازگارانه 

شان متمرکز شده و آنها را احساس کنند. آنها سالم

ین هیجانات سازگارانه الزم است به افراد کمک کنند ا

را با کسی در میان بگذارند )گاهی اوقات با مربی، و 

در سایر موارد با یک فرد تصویری در صندلی خالی یا 

یک فرد دیگر( این مورد به بخش دیگری از خود یا 

کند تجربه و ابراز هیجانات سالم را افراد کمک می

ه تثبیت کنند. یک دسته کلیدی هیجانات خوشایند که ب

کند چیزی است که فوشا تغییر احساسات منفی کمک می

کند. به آنها اشاره می هیجانات تحولی( باعنوان 2008)

بخش هستند، ، هیجانات دریافتی و زندگیاین هیجانات

مواردی همچون احساس آرامش، خونسردی، آسایش یا 

آسودگی خاطر، هماهنگی، احساس سبکی، عدم ابهام، 

نشاط و سرزندگی، عاطفی بودن،  تر،احساس قدرت بیش

موارد  ام، اینصمیمیت و قدردانی. در تجربة بالینی

که احساسات دردناک پردازش شدند رخ اغلب بعد از این



 

دهد؛ بعد از دسترسی به نیازها، اعتبار بخشیدن به می

ها؛ و پس از دسترسی به غم، خشم و شفقت با خویشتن آن

هیجانات جایگزین در  تر دسترسی بههای بیشسالم. روش

 اند.بحث شده 9فصل

 : توسعة ایجاد روایت جدید را تسهیل کنید. 9گام

شان وقتی مراجعان به هیجانات سازگارانه و نیازهای

تری را توسعه دسترسی پیدا کرده و صدای درونی سالم

اند، در موقعیتی قرار دارند که تغییر نهایی را داده

ایجاد کنند. نهمین و آخرین مرحله شامل این است که 

به افراد کمک شود یک روایت جدید را ایجاد کنند و 

رهای قدیمی را تغییر دهند ) انگس و ها و باوداستان

های قدیمی (. افراد همان داستان 2011گرینبرگ، 

های شان را با اضافه کردن هیجانات به داستانزندگی

های بدون هیجان است(، بیان تهی )منظور داستان

هیجاناتی که داستان آنها تعریف نشده بود، و 

های استفاده از هیجانات جدید برای توسعه داستان

های کنند تمام بخشجدید. مربیان به مراجعان کمک می

شان را در یک درک جدید از خویشتن تدوین کنند تجربه

و پذیرش بیشتر خود را احساس کنند. این تحول تجسم 

یافته اکنون نیازمند یک داستان جدید است تا تغییر 

های مربوط به را تحکیم کرده و حفظ کند. داستان

ها و و جهان اکنون به واسطة کشفن خویشتن و دیگرا

اند. روایت جدید نتایج جدید ویژگی خاصی پیدا کرده

 تر شود.شود تغییر تجسم یافته واضحباعث می
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