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چرا تنظیم هیجان مهم است: 1فصل 
درمان طرحواره هیجانی: 2فصل 
اعتبار یابی: 3فصل 
شناسایی باورهای غلط هیجانی و وازنش آنها: 4فصل 

ذهن آگاهی: 5فصل 

پذیرش و خواست: 6فصل 
ذهن آموزی دلسوزانه:7فصل 
تقویت پردازش هیجانی: 8فصل 

بازسازی شناختی: 9فصل 
کاهش استرس: 10فصل 
نتیجه گیری: 11فصل 
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https://lnkd.in/gVCuryKN

:نویسندگان

@DRDENNISTIRCH

دنیس تیرچ
DR.DENNIS.TIRCH

لیزا ناپولیتانو

Contact Info
Lisa A’S Profile
linkedin.com/in/lisa-a-napolitano-j-d-ph-d-
89744713
Websites
cbtdbtassociates.com (CBT/DBT Associates)
cbtdbtassociates.com/blog (Blog)
facebook.com/pages/CBT-DBT-
Associates/178731525571937 (Facebook)
Twitter
CBTDBTAssocs

Robert L. Leahy

https://lnkd.in/gVCuryKN
https://www.linkedin.com/in/lisa-a-napolitano-j-d-ph-d-89744713
http://www.cbtdbtassociates.com/
http://www.cbtdbtassociates.com/blog
http://www.facebook.com/pages/CBT-DBT-Associates/178731525571937
https://twitter.com/CBTDBTAssocs
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:لی هی.کتابهای رابرت ال•

@ravan.sedaافسانه جعفریان    کتابخوانی



https://www.amazon.com/Dennis-D.-Tirch/e/B007ABROWY%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share:     تیرچکتابهای دنیس 
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•:کارگاه ها و کتابهای دکتر لیزا ناپولیتانو Presentations and Workshops

• Napolitano, L. (March, 2020). 10 Tips for Coping with Working Remotely and Social Distancing. Webinar 
presented to Entrepreneurs Organization.

• Napolitano, L. (December, 2019). Meditating with the Lights on: How to practice mindfulness without 
meditation apps. A workshop for Entrepreneurs Organization New York, at CBT/DBT Associates, New York, 
NY.

• Napolitano, L. (November, 2019). Emotion Regulation in Psychotherapy, keynote address to be presented at 
the 12th International Congress and 17th National of Clinical Psychology, Santander, Spain.

• Berger, B., Colibazzi, T., Gibbs, R., Napolitano, L., Schwartz, A., Rosenberg, M. (February, 2017). Working Well 
with Others: Panel on Join Psychoanalytic Work with Other Modalities – CBT, DBT, EMDR. M. Rosenberg 
(Moderator). The Association for Psychoanalytic Medicine. Panel discussion at The New York Academy of 
Medicine, New York, NY.

• Foa, E., Hayes, S., Koerner, K., McKay, D., Mennin, D., Napolitano, L., Luft, I. (October 2016). The New CBTs: 
Innovations in Treatment or Merely Re-branding? Evidence Based? L. Napolitano and I. Luft (Moderators). 
Roundtable discussion at The Westin New York, New York, NY.

• Napolitano, L. (April, 2015). Is Your Patient Seriously Suicidal? When To Hospitalize Suicidal, Violent, or 
Impulsive Patients. Roundtable discussion taking place at the Anxiety and Depression Conference, Miami, FL.

• Napolitano, L. (April, 2015). Taking Care of Business: A Real World Discussion about Owning and Operating a 
CBT Clinical Practice. Roundtable discussion taking place at the Anxiety and Depression Conference, Miami, 
FL.

• Napolitano, L. (March 27-31, 2015). Cognitive therapy for suicide attempters. Presented to the Beijing 
Suicide Research and Prevention Project, Beijing, China.@ravan.seda   کتابخوانی-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو
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• Napolitano, L. (November, 2014). Taking Care of Business: A Real World Discussion about Owning and Operating a CBT Clinical Practice. Presented at the 2014 
annual Association for Behavioral and Cognitive Therapies convention, Philadelphia, PA.

• Napolitano, L. (October, 2014). From Challenge to Opportunity in the New World of Healthcare. Roundtable discussion taking place at The Crain’s New York 
Business Studio, New York, NY.

• Napolitano, L. (August, 2012). Emotion Regulation from the Perspectives of Clinical Practice and Clinical Research: Building an Evidence-Based Bridge. Panel
discussion at the annual meeting of the American Psychological Association, Orlando, FL.

• Napolitano , L. (October, 2011). Emotion regulation in cognitive therapy. Workshop presented at CBT/DBT Associates.

• Napolitano , L. (October, 2011). Cognitive therapy of personality disorders. Workshop presented at CBT/DBT Associates.

• Napolitano , L. (July, 2011). Emotion regulation in cognitive therapy. Presented to the Beijing Suicide Prevention Project, Beijing, China.

• Napolitano , L. (July, 2011). Cognitive therapy of personality disorders. Presented to the Beijing Suicide Prevention Project, Beijing, China.

• Huang, J., Yang, Y., Wu, J., Zhong, J., Napolitano, L., Xi, Y., & Yonghua, C. (2009). Childhood abuse in Chinese patients with borderline personality disorder. Poster 
presented at the annual meeting of the International Society for the Improvement and Teaching of DBT, San Francisco.

• Napolitano, L., Taitz, J., Leahy, R., & Axelrod, S. (2009). Do changes in negative beliefs about emotions mediate the effects of mindfulness on experiential 
avoidance? Presented at the annual meeting of the Association for Behavioral and Cognitive Therapies, New York.

• Napolitano, L. (August 2008). Do emotional schemas mediate the relationship between mindfulness and experiential avoidance? Presented at the International 
Congress of Cognitive Psychotherapy, Rome, Italy.

• Napolitano, L., & Taitz, J. (August 2008). A second study to determine whether the emotional schemas mediate the relationship between mindfulness and 
experiential avoidance. Presented at the International Congress of Cognitive Psychotherapy, Rome, Italy.

• Napolitano, L. (March 2008). Using DBT to help clients with emotions in cognitive therapy. Workshop delivered at American Institute for Cognitive Therapy, New 
York.

• Napolitano, L. (August 2007). Emotions in cognitive therapy. Presented to the Beijing Suicide Prevention Project, Beijing, China.

• Napolitano, L. (August 2007). Treating suicidal behavior in cognitive therapy. Presented to the Beijing Suicide Prevention Project, Beijing, China.

• Napolitano, L. (August 2007). Schema change techniques. Presented to the Beijing Suicide Prevention Project, Beijing, China.

• Napolitano, L. (February 2006). The cognitive therapy of personality disorders. Workshop delivered at American Institute for Cognitive Therapy, New York.

• Leahy, R.L., & Napolitano, L. (November 2005). What are the emotional schema predictors of the personality disorders? Presented at the annual meeting of the 
Association for Behavioral and Cognitive Therapies.
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• Napolitano, L. (June 2005). Dichotomous Thinking in Borderline Personality Disorder. Presented at the International Congress of Cognitive Psychotherapy, Goteborg, 
Sweden.

• Leahy, R.L., & Napolitano, L. (March 2005). Do meta-cognitive beliefs about worry differ across the personality disorders? Presented at the annual meeting of the 
Anxiety Disorders Association of America, Miami, FL.

• Napolitano, L. (December 2004). Dialectical Behavior Therapy for Borderline Personality Disorder. Presented to Behavioral Health Staff, Gouverneur Hospital Grand 
Rounds.

• Napolitano, L., & McKay, D. (2004). Dichotomous Thinking in Borderline Personality Disorder. Presented at the annual meeting of the Association for the 
Advancement of Behavior Therapy, New Orleans, LA.

• McKay, D., Greiner, L., Greisberg, S., Napolitano, L., D’Andrea, J., & Hoffman, P. (2000). A preliminary evaluation of a measure of compulsive self-harm: The Self-
Injury Interview. Paper presented at the annual meeting of the Association for Advancement of Behavior Therapy, New Orleans, LA.

• Publications

• Napolitano, L. (2018). Pseudo therapies in Clinical Psychology: What Legal Recourse Do We Have? Codd, R.T., III. The Behavior Therapist, 41 (01), 47-50. Association 
for Behavioral and Cognitive Therapies.

• Napolitano, L. (2017). Emotion regulation in the obsessive compulsive spectrum disorders. Abramowitz, J., McKay, D., & Storch, E. (Eds.) Handbook of Obsessive 
Compulsive Disorders.

• Huang, J., Napolitano, L., Wu, J., Yang, Y., Xi, Y., & Li, Y. (2014). Childhood Experiences of Parental Rearing Patterns Reported by Chinese Patients with Borderline 
Personality Disorder. International Journal of Psychology.

• Huang, J., Yang, Y., Wu, J., Zhong, J., Napolitano, L., Xi, Y., & Yonghua, C. (2012). Childhood abuse in Chinese patients with borderline personality disorder. Journal of 
Personality Disorders, 26(2), 238-254.

• Leahy, R.L, Tirch, T., & Napolitano, L.A. (2011). Emotion regulation in psychotherapy: A practitioner’s guide. New York: Guilford Press.

• Napolitano, L., & McKay, D. (2007). Dichotomous thinking in borderline personality disorder. Cognitive Therapy and Research, 31(6), 717- 726.

• Napolitano, L. (2006). Never good enough: How to use perfectionism to your advantage without letting it ruin your life (Book review). Cognitive Behavioral Therapy 
Book Reviews, 2 (7).

• Sabat, S., Napolitano, L., & Fath, H. (2004). Barriers to the construction of a valued social identity: A case study of Alzheimer’s Disease. American Journal of 
Alzheimer’s Disease and Other Dementias, 19 (3), 177-185.

• Click here to return to About

https://www.cbtdbtassociates.com/blog/wp-content/uploads/2013/04/The-Behavior-Therapist-41-1.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118890233.ch64
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ijop.12007#references-section
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22486453
https://www.guilford.com/books/Emotion-Regulation-in-Psychotherapy/Leahy-Tirch-Napolitano/9781609184834
https://www.researchgate.net/publication/226579583_Dichotomous_Thinking_in_Borderline_Personality_Disorder
https://iacp.memberclicks.net/assets/CBTBR/cbtbr-vol_27d.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/153331750401900311
https://drlisanapolitano.com/about/


چرا تنظیم هیجان مهم است؟:      فصل اول

چیست؟هیجانتنظیم•

لفمختاختالالتدرهیجانتنظیمنقش•

تکاملنظریه•

مختلفهیجانهایارزش:تکنیک•

هاهیجانشناسیزیستعصب:تکنیک•

هیجان؟یاشناختتقدم:تکنیک•

@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

تعهدوپذیرشبرمبتنیدرمان•

مجددارزیابی•

فراهیجان•

محورهیجانرماند•

هیجانیشدناجتماعی•

تجربتیفراالگوهای•



درمان طرحواره هیجانی:      فصل دوم

هیجانیطرحوارهالگویتجربهتأیید•

هیجانتنظیموESTبرمروری•

هیجانیطرحوارهشناسایی:تکنیک•

یاحتمالهیجانهایازآنهادادنافتراقوهیجانهازنیبرچسب:تکنیک•

هیجانسازیبهنجار:تکنیک•

هستندگذراهیجانهاکهنکتهاینبهبردنپی:تکنیک•

:  هر تکنیک شامل
توصیف -
همداخل/سواالتی برای مطرح کردن-
مثال-
تکلیف منزل-
مشکالت احتمالی-
ارجاع به تکنیک های دیگر-
...برگه شماره -

@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

EST



درمان طرحواره هیجانی:      ادامه فصل دوم

هیجانپذیرشرتقدافزایش:تکنیک•

مختلطاحساساتتحمل:تکنیک•

اهدافبعنوانهیجانهابررسی:تکنیک•

هیجانبرایسازیفضا:تکنیک•

برترمفاهیمنردبانازرفتنباال:تکنیک•

:  هر تکنیک شامل
توصیف -
همداخل/سواالتی برای مطرح کردن-
مثال-
تکلیف منزل-
مشکالت احتمالی-
ارجاع به تکنیک های دیگر-
...برگه شماره -

@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

EST



اعتبار یابی:      فصل سوم

یابیاعتباربرابردرمقاومت:تکنیک•

زداییاعتباربهنسبتسازدردسرپاسخهایشناسایی:تکنیک•

زداییاعتبارمفهومبررسی:تکنیک•

اعتبارزداییبامقابلهبرایترسازگارانهراهبردهایابداع:تکنیک•

ندببخشاعتبارشمابهتادادیاریرادیگرانتوانمیچگونه:تکنیک•

خویشتنزداییاعتباربرغلبه:تکنیک•

: هر تکنیک شامل
توصیف -
مداخله/سواالتی برای مطرح کردن-
مثال-
تکلیف منزل-
مشکالت احتمالی-
ارجاع به تکنیک های دیگر-
...برگه شماره -

@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

خویشتنبهدلسوزانهبخشیاعتبار:تکنیک

بهترهایدوستیبرقراری:تکنیک

نظریه های دلبستگی



شناسایی باورهای غلط هیجانی و وازنش آنها:      فصل چهارم

هیجانیغلطباورهایشناسایی:تکنیک•

هیجانیغلطباورهایمختلفهایخاستگاهشناسایی:تکنیک•

مراجعبههاهیجاندربارهاینظریهارائه:تکنیک•

مراجعبههیجانازالگوییارائه:تکنیک•

هیجانعملکرددربارهمراجعبهآموزشهاییارائه:تکنیک•

آنهاتوصیفوهاهیجانمشاهده:تکنیک•

: هر تکنیک شامل
توصیف -
مداخله/سواالتی برای مطرح کردن-
مثال-
تکلیف منزل-
مشکالت احتمالی-
ارجاع به تکنیک های دیگر-
...برگه شماره -

@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

DBT



شناسایی باورهای غلط هیجانی و وازنش آنها:      ادامه فصل چهارم

هاهیجانبهنسبتقضاوتازدوربهموضعیاتخاذ:تکنیک•

شدهامانجاقداماتواقدامبهشدیدمیلبینگذاردنافتراق:تکنیک•

موجصورتبههیجانکردنتجربه:تکنیک•

هیجانالقای:تکنیک•

هیجانیغلطباورهایآزمودنبرایآزمایشهاییطراحی:تکنیک•

متضاداقدام:تکنیک•

: هر تکنیک شامل
توصیف -
مداخله/سواالتی برای مطرح کردن-
مثال-
تکلیف منزل-
مشکالت احتمالی-
ارجاع به تکنیک های دیگر-
...برگه شماره -

@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

DBT



ذهن آگاهی:      فصل پنجم
بدن(اسکن)پویش:تکنیک•

تنفسازآگاهیذهن:تکنیک•

(هاهیجانوآگاهذهنپذیرشبرایتمرینی)سازیفضا:تکنیک•

ایدقیقهسهتنفسفضای:تکنیک•

ایدقیقهسهایمقابلهتنفسفضای:تکنیک•

حرکتازآگاهیذهن:تکنیک•

آگاهیذهنباپزوپخت:تکنیک•
@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

CBT

: هر تکنیک شامل
توصیف -
مداخله/سواالتی برای مطرح کردن-
مثال-
تکلیف منزل-
مشکالت احتمالی-
ارجاع به تکنیک های دیگر-
...برگه شماره -



پذیرش و خواست:      فصل ششم
پذیرشازمامقصودمعرفی:تکنیک•

زداییهمجوشی:تکنیک•

ییزداهمجوشیوخواستپرورشجهتاستعارهازاستفاده:تکنیک•

جنگساختنمتوقف:تکنیک•
:  هر تکنیک شامل

توصیف -
مداخله/سواالتی برای مطرح کردن-
مثال-
تکلیف منزل-
مشکالت احتمالی-
ارجاع به تکنیک های دیگر-
...برگه شماره -

@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

ACT



ذهن آموزی دلسوزانه:      فصل هفتم

محبتومهرمراقبه:تکنیک•

دلسوزخودکردنتصور:تکنیک•

دلسوزانهنگارینامه:تکنیک•

:  هر تکنیک شامل
توصیف -
مداخله/سواالتی برای مطرح کردن-
مثال-
تکلیف منزل-
مشکالت احتمالی-
ارجاع به تکنیک های دیگر-
...برگه شماره -

@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

CFT



تقویت پردازش هیجانی:      فصل هشتم

هیجانیآگاهیتقویت:تکنیک•

:  هر تکنیک شاملهیجانیلحاظبههوشمندافکارثبتبرگه:تکنیک•
توصیف -
مداخله/سواالتی برای مطرح کردن-
مثال-
تکلیف منزل-
مشکالت احتمالی-
ارجاع به تکنیک های دیگر-
...برگه شماره -

@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

EFT



بازسازی شناختی:      فصل نهم

احساساتازافکاردادنافتراق:تکنیک•

منفیافکاربندیدسته:تکنیک•

مضراتومنافعکردنسنگینسبک:تکنیک•

شواهدبررسی:تکنیک•

مدافعوکیل:تکنیک•
@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

کردی؟میایتوصیهچهخوددوستبه:تکنیک

زداییفاجعه:تکنیک•

زمانخرید:تکنیک•
: هر تکنیک شامل

توصیف -
مداخله/سواالتی برای مطرح کردن-
مثال-
تکلیف منزل-
مشکالت احتمالی-
ارجاع به تکنیک های دیگر-
...برگه شماره -

CBT



کاهش استرس:      فصل دهم

عضالنیپیشروندهآرمیدگی:تکنیک•

دیافراگمیتنفس:تکنیک•

بخشیآرامش-خود:تکنیک•

لذتبینیپیشوفعالیتهاریزیبرنامه:تکنیک•

زمانبرمدیریت:تکنیک•
@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

مثبتذهنیتصویرسازیوآرمیدگی:تکنیک.

الکساندردرازکشآرمیدگیشیوه:تکنیک•

آگاهذهنبامثبتتجربیاتتشدید:تکنیک•
آنهابهنسبتبودن

سواریموج)شدیدتمایالتوهوسهابامقابله•
(شدیدتمایالتبر

سیستم عصبی



هیجانها،

شناسایی،

برچسب زنی،

افتراق دادن
بررسی و اصالح باورهای غلط 

هیجانی

پذیرش و خواستتقویت پردازش هیجانیذهن آگاهی

ذهن دلسوز نسبت به خویشتن

بازسازی شناختی

کاهش استرس مداخالت طرحواره هیجانی

اعتبار یابی، 

خود اعتبار بخشی

@ravan.sedaافسانه جعفریان    کتابخوانی

CT

ACT

CFT

EFT CBT

DBT

Attachment theory

ESTNeuroscience

کتاب تکنیک های تنظیم هیجان در روان درمانی

مداخالت تنظیم هیجان



درمان طرحواره هیجانی:      فصل دوم

هیجانیطرحوارهالگویتجربهتأیید•

هیجانتنظیموESTبرمروری•

هیجانیطرحوارهشناسایی:تکنیک•

یاحتمالهیجانهایازآنهادادنافتراقوهیجانهازنیبرچسب:تکنیک•

هیجانسازیبهنجار:تکنیک•

هستندگذراهیجانهاکهنکتهاینبهبردنپی:تکنیک•

:  هر تکنیک شامل
توصیف -
همداخل/سواالتی برای مطرح کردن-
مثال-
تکلیف منزل-
مشکالت احتمالی-
ارجاع به تکنیک های دیگر-
...برگه شماره -

@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

EST



@ravan.seda   کتابخوانی-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

EST :(گاتمن)الگوی فراهیجانی / الگوی فراشناختی / فلسفه هایی فردی درباره هیجانها

باورهای فرد درباره مشروعیت بخشیدن 
نیاز برای کنترل

سرکوب
ابراز هیجان

تحمل نسبت به ابهام 
تحمل نسبت به پیچیدگی

تناقضی-تحمل نسبت به خود

راهبردهای مقابله برخی هیجان را می پذیرند
به ارزشهای باالتری مرتبط می سازند

در جستجوی اعتبار یابی هستند
تسکین می بخشند/ سرکوب می کنند 



هیجان

کتاب تکنیکه های تنظیم هیجان در روان درمانی
@ravan.seda   کتابخوانی-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

هیجانتنظیمراهبردهای

هیجانیهایطرحوارهاصالح•

پذیرش•

یبرانگیختگکاهش•

مسئلهحل•

شناختیبازسازی•

رفتاریسازیفعال•

اجتماعیحمایت•

ریفکنشخوار/نگرانی•

برگردانیتوجه•

سرکوب•

اجتناب•



کتاب تکنیکه های تنظیم هیجان در روان درمانی

هیجان طبیعی است

پذیرش
ابراز

ابیتجربه کردن اعتبار ی
یادگیری

:تفسیرهای منفی

حس گناه
عدم توافق با 

دیگران
دیدگاه ساده 

انگارانه
غیرقابل فهم
عدم پذیرش 

هیجان
بیش از حد خردگرا

اجتناب هیجانی

هیجان 
دردسر ساز 

است

تجربه
پرخوری

مواد مصرف 
مصرف الکل

کرخی

دست دادن از 
کنترل

کردنآرزو 

فکرینشخوار 
نگرانی

اجتناب از 
موقعیتهایی که 
سبب برانگیختن
هیجانها می شوند

دیگرانسرزنش 

برچسب زنی 
هیجان

:هیجانها
خشم

اضظراب
جنسی

غم

توجه به 
هیجان

@ravan.seda   کتابخوانی-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

هیجانیطرحوارهازالگویی•



@ravan.seda   کتابخوانی-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

افراد چگونه تجربه هیجانی خود را مفهوم سازی می کنند؟:   مطالب این فصل
چه انتظاراتی دارند؟

چگونه درباره هیجانهای خود قضاوت می کنند؟
چه راهبردهای رفتاری و بین فردی را در پاسخ به تجربه هیجانی به کار می گیرند؟

EST : اجتناب ، جبران ، حفظ طرحواره،  کمتر نمو یافته، یا بیش از حد نمو یافتهراهبردهای

EST : دیگران، درباره اختصاصی بطور مفاهیم و راهبردهاییفرد دارای : الگوی شناختیطبق
.داردخویشتن، بدن، احساسات و سایر مقوله های تجربه شدنی 

EST :مقابله با طرحواره هیجانی:
(سرکوبی، کرخی، اجتناب، گریز: اجتناب تجربتی)

(تکیه بیش از حد بر نگرانی، نشخوار فکری: راهبردهای شناختی بی فایده)
(خود راهبردهای اعتبار یابی سازگارانه و ناسازگارانه: جستجوی حمایت اجتماعی)

پذیرش، فعال سازی رفتاری، ایجاد روابط حمایتی معنی دارتر/الکل، پرخوری، سوء مصرف، سرزنش، نشخوار فکری، نگرانی



@ravan.seda   کتابخوانی-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

شوندایجاد می همگانهیجانهای دردناک و دشوار در 

: طرحواره های دردسر ساز
فاجعه آمیز قلمداد کردن هیجان، 

مندفکر کردن به اینکه هیجانها فاقد معنی و مفهو
هیجانها پایدارند

غیر قابل کنترل هستند
شرم آورند

منحصر به خویش هستند
می بایست در خود نگهداری شوند

(سیستم جنگ و گریز) ظاهر شده اند تکاملهیجانها در جریان 

اردتعیین می کنند  هر هیجان چه تأثیری بر حفظ یا افزایش یک هیجان دباورهای زمینه ای و راهبردهای طرحواره ای 

: راهبردهای کنترل هیجان
سرکوب، نادیده انگاشتن، خنثی سازی،

حذف هیجانها از طریق سوء مصرف مواد و الکل، پرخوری،
بل تحملتأیید باورهای منفی هیجانی بعنوان تجربیاتی غیر قا

:  ابراز و اعتبار یابی
انها ابراز و اعتباریابی، بهنجار سازی، بهبود درک، افتراق هیج

ک باور تحمل پذیر بودن یکاهش احساس گناه، و شرمندگی 
شودتجربه هیجانی تقویت می 



@ravan.seda   کتابخوانی-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

: ESTدرمان در 
ارزیابی، پیش بینی، راهبردهای مقابله ای

برچسب زنی، هیجانها، شناسایی 
بهنجار سازی تجربه هیجان های دشوار و دردناک، 

ردی،مرتبط ساختن هیجانها با نیازهای فردی و بین ف
شناسایی باورهای درد سر ساز و

لراهبردهایی که فرد برای تفسیر، قضاوت، کنتر
و اقدام درباره هیجان از آنها استفاده می کند

استفاده از تکنیک های تجربتی و
ترتیب دادن آزمایشهای هیجانی جهت ارائه 

پاسخهای مفید تر
ایجاد راهبردها و باورهایی جدید

انعطاف پذیر تر
سازگارانه تر در باره تجربه هیجانی

: ESTهدف در 
معنی و مفهومی برای هیجان ارائه می 

دهد
ار هیجان را در بافتار یک زندگی معنی د

و جهت دار قرار می دهد
بهنجار سازی کند

کمک به افراد برای کاوش احتماالت 
هیجانی

ه روش های معنی دار و سازنده برای تجرب
هیجانها فراهم آید



@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

می شوی، چکار می کنی؟ چه فکری داری؟ چه حسی داری؟هیجان پس از آنکه دچار آن :  سوال گام اول از مراجع

فیلیپ و ادوارد: از تجربه هیجانی کامل و ناقصدو نمونه ارائه 

دارد؟... دیگران، فرار، پرخوری، خود سرزنشی، نشخوار فکری، نگرانی، مصرف الکلدوری از آیا 

آیا هیجانهای خود را بهنجار سازی می کند؟ آنها را می پذیرد؟ یا دچار حس گناه؟ از دست دادن طاقت ؟ 
سردرگمی می شود؟

(فلسفه هایی فردی درباره هیجانها( ) با در نظر گرفتن اختالالت شخصیت: ) طرحواره های هیجانی
پاسخهای ارائه شده نسبت به آنهاو رفتاریراهبردهایبین فردی، راهبردهایشناختی ، راهبردهای 

د؟آیا در جستجوی حمایت، اعتبار یابی، یا ابراز هیجان های خود است؟ یا در عمل اعتبار یابی را تجربه می کن

تقویت این باور که نمی تواند هیجان خود را تحمل کند:  اجتناب و گریزراهبردهای 
:  تفسیر منفی یا دردسر ساز از اضطراب، مثال

استهمچنان احساس می کند مضطرب ، بنابراین اینکه اضطراب او طاقت فرسا و خارج از کنترل استباور 

:انواع طرحواره های 
ارتباطیطرحواره های فیزیکی، طرحواره های تصمیمی، طرحواره های هیجانی، طرحواره های 



@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

(شامل حالتهای خشم، افسردگی و اضطراب)، طرحواره ها را سازماندهی می کند فرادستیک ساختار : حالت

آشکار شود فرایندهای طرحواره ای ممکن است در هر یک از اختالل در عملکرد 

.با هیجانها فعال می شوندراهبردهای مقابله درباره هیجانها و تفسیر، طرحواره هیجانیدر 

سردگی افاگر کنترل نکند و  اجتناب،یا سازماندهی جزئیات و انباشتجبران افراطی با OCDمثال 
شودایجاد می و اضطراب 

ات با وجه مشخصه سازگاری و موضوع) توسعه الگوی شناختی متمرکز بر اختالالت شخصیت : بک و همکاران
کنترل و خرد پذیریبا طرحواره غالب OCDاختالل : مثال(   طرحواره ای

(انعطاف پذیری و ابراز هیجانی دارندنواحی کمتر نمو یافته  در برابر بیش از حد نمو یافته  نواحی )

حالت فعال، تفسیری و ارزیابی سازگاری

( سازگاری جبرانی و اجتنابی)جبران ترس خود از قطبیت نمو نیافته / اجتناب : واکنش برای در امان بودن: تهدید طرحواره



اگر کنترل کاملی نداشته باشم، آنگاه هیچ کنترلی ندارم

OCDبا اختالل شخصیت مثال طرحواره ناسازگار ارتباط تهدید •

@ravan.seda کتابخوانی-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

من دارم کنترلم را از دست می دهم

اجتناب،تالشهای جادویی، سازماندهی جزئیات،

افسردگی و اضطراب

...انباشتن،

دواقعا بطور کامل غیر قابل کنترل هستن

واقعا بطور کامل غیرمنطقی و احمقانه هستند

:فکر خودآیند یا اتوماتیک

:رفتار ها

«خارج از کنترل» باور هسته ای یا زمینه ای یا 
:طرحواره/ مرکزی

فکر واسطه ای یا پیش فرضها 
:یا میانجی یا قواعد 

تعدیل اضطراب



@ravan.seda   کتابخوانی-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

: باعث تقویت باور او می شودخودشیفته در فرد حفظ طرحواره : مثال

نظریه گشتالت+ نظریه روابط عینی + ادغام الگوی شناختی: ابعاد: یانگطرحواره های 
مستقل از اختالالت شخصت

(یمتسل)اجتناب ، جبران ، حفظ طرحواره: سه نوع سازگاری در برابر طرحواره های ناسازگار اولیه 

EST : اجتناب ، جبران ، حفظ طرحواره،  کمتر نمو یافته، یا بیش از حد نمو یافتهراهبردهای

EST : دیگران، درباره اختصاصی بطور مفاهیم و راهبردهاییفرد دارای : الگوی شناختیطبق
.داردخویشتن، بدن، احساسات و سایر مقوله های تجربه شدنی 

EST :مقابله با طرحواره هیجانی:
(سرکوبی، کرخی، اجتناب، گریز: اجتناب تجربتی)

(تکیه بیش از حد بر نگرانی، نشخوار فکری: راهبردهای شناختی بی فایده)
(خود راهبردهای اعتبار یابی سازگارانه و ناسازگارانه: جستجوی حمایت اجتماعی)
یا سایر



اعتبار یابی:      فصل سوم

یابیاعتباربرابردرمقاومت:تکنیک•

زداییاعتباربهنسبتسازدردسرپاسخهایشناسایی:تکنیک•

زداییاعتبارمفهومبررسی:تکنیک•

اعتبارزداییبامقابلهبرایترسازگارانهراهبردهایابداع:تکنیک•

ندببخشاعتبارشمابهتادادیاریرادیگرانتوانمیچگونه:تکنیک•

خویشتنزداییاعتباربرغلبه:تکنیک•

: هر تکنیک شامل
توصیف -
مداخله/سواالتی برای مطرح کردن-
مثال-
تکلیف منزل-
مشکالت احتمالی-
ارجاع به تکنیک های دیگر-
...برگه شماره -

@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

خویشتنبهدلسوزانهبخشیاعتبار:تکنیک

بهترهایدوستیبرقراری:تکنیک

نظریه های دلبستگی



@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

توجه مثبت غیر شرطی:  راجرز 

نیوجود چند نظریه درباره اهمیت اعتبار یابی، هم دلی و ارتباط هیجا

دمنعکس کردن مسائل و ناکامی در هم دلی، مولفه های رابطه درمانی هستن: کوهت

ی کنمغمی که حس می کنی را احساس م/ می بینم ناراحتی: برای شناسایی هیجانی، مثال: هم دلی

د درک می کنم چرا ناراحتی، چون امی: یافتن حقیقت در احساس مورد نظر، مثال: اعتباریابی
داشتی به آن هدف برسی ولی نرسیدی

راری و برقانعکاس، (پاسخ به هیجان های فرد دیگر)هم دلی، اعتباریابی، دلسوزی : جان بالبی
ارتباط با آنها، نشأت گرفته از تعامالت میان نوزاد و مراقب اصلی اوست

وارم می بینم که نارحتی، امید: تالش برای آرامش بخشیدن و آرام کردن دیگری، مثال:دلسوزی
بتونم کاری کنم که احساس کنی مورد محبت و توجه دیگران هستی

وزی تاکید برخی رویکردهای رفتاری شناختی و تجربی معاصر بر همدلی و دلس

تجربه کردن مشترک هیجان: انعکاس



@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

الگوی کرداری بالبی برای دلبستگی، بر پیامدهای ضمنی تکاملی دلبستگی تاکید داشت 
( هنگام نزدیک شدن مراقب به نوزاد در رفتارهایی مناسب، محافظت، تغذیه و اجتماعی ساختن او)

از مراقب اصلی، افزایش میابد( الگوهای کاری درونی) امنیت در دلبستگی از طریق بازنمودهای شناختی

/  پیوستگی میان دلبستگی اولیه با سبکهای پیوند در بزرگسالی : تحقیقات 
و عده ای این یافته را زیر سوال بردند

(نه فقط نزدیک شدن)بسط الگوهای کاری درونی، در اهمیت ایجاد حس امنیت در دلبستگی 

عملکرد اجتماعی در آیندهپیش بینی کننده : دلبستگی دوران کودکی
استروابط بین همساالن، افسردگی، پرخاشگری، وابستگی و قابلیت های اجتماعیاز جمله 

قابل پیش بینی بودن پاسخهای مراقب : امنیت 

(امن، اجتنابی، دو سوگرا(  /    )مضطرب، سازمان نیافتهامن،اجتنابی،: )حالت مختلف دلبستگی

:عتبار یابیدرک ا
استی افسردگی، سوء مصرف مواد، اختالفات زناشویی و اختالل شخصیت مرزعوامل پیش بینی کننده مهم از 



.این الگوهای کاری درونی، در اوایل کودکی ایجاد می شوند، بر تجربیات بعدی اثر می گذارند

.این پاسخ دهی نشانگر برقراری زودهنگام طرحواره های اعتباریابی است

تنداحساسات آشفته من قابل آرمش بخشیدن هسکودک باور دارد / مسئوالنه احساسات کودکتسکین بخشی 
دپس از  تکسین بخشی از طرف مراقب، درونی و نهادینه می شونخود اظهارات خوش بینانه و آرامش بخشی خود 

(شبیه الگوی کاری درونی در نظریه بالبی)
هستنددر اینجا احساسات فرد قابل بازنمایی درونی بوده و دارای مفهوم و قابل تسکین 

.بسط الگوهای کاری درونی، در چند الگوی شناختی از طرحواره های بدسازگارانه ابتدایی مشاهده می شود

ان مفهوم استاحساسات من برای دیگر: مثال. استدلبستگینشانگر مسائل مربوط به اعتباریابی، همدلی و انعکاس 

هد تا می دمراقب فرصتی به کودک است بلکه فرصت بیان احساسات انتقال احساس از کودک به مراقب، نه تنها 
شده اندسبب ایجاد آن هیجان حاالت هیجانی کودک را با آن دسته از رویدادهای بیرونی پیوند دهد که 

تالش برای درک  علت ایجاد احساسات./  تو به این دلیل ناراحتی که برادرت تو را کتک زده است: مثال
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:  بازنمود شناختی نوزاد از مراقب در دلبستگی امن
به گریه های آشفته کودک پاسخ داده خواهد شد،

با تسکین دادن به او از طریق تعامالت دوجانبه پاسخ داده خواهد شد،
تعامالت تشویقی بجای تعامالت تنبیهی قابل پیش بینی است



:در نتیجه. می یابند، این سبکها فعال شوندشدت امکان دارد وقتی هیجانها 
اعتبار یابیبرای سبک های بین فردی دردسر ساز تالش برای تنظیم هیجان از طریق 
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:  دلبستگی مضطرب
رفتارهای اتکائی، نیازمند به اطمینان آفرینی، ترس از عدم تحقق اعتبار یابی

:باورهایی مخصوص خود درباره اعتباریابی
تو باید  حسی مانند من داشته باشی تا بتوانی مرا درک کنی: مثال

ور شودداشته و از او دانتقادیدلبستگی مضطرب، ممکن است بترسد که درمانگر حالت با مراجع 
.بوددرمانگر خواهد با این حال به دنبال اعتبار یابی و دلبستگی به 

:  دلبستگی اجتنابی
رفتارهای احتیاط، با حفظ فاصله، خودداری از صداقت و تماس نزدیک تر

:  دلبستگی سازمان نیافته
ممکن است در شناسایی نیازها مشکل داشته باشد

ندممکن است از ترس اینکه کسی نیازش را پاسخ نگوید، نیازش را با شدت بیشتر ابراز ک

، انزواافزایش میزان شکایت، فریاد زدن، اقدامات نمایشی: راهبردهای اعتبار یابی دردسر ساز مثل



شناسایی باورهای غلط هیجانی و وازنش آنها:      فصل چهارم

هیجانیغلطباورهایشناسایی:تکنیک•

هیجانیغلطباورهایمختلفهایخاستگاهشناسایی:تکنیک•

مراجعبههاهیجاندربارهاینظریهارائه:تکنیک•

مراجعبههیجانازالگوییارائه:تکنیک•

هیجانعملکرددربارهمراجعبهآموزشهاییارائه:تکنیک•

آنهاتوصیفوهاهیجانمشاهده:تکنیک•

: هر تکنیک شامل
توصیف -
مداخله/سواالتی برای مطرح کردن-
مثال-
تکلیف منزل-
مشکالت احتمالی-
ارجاع به تکنیک های دیگر-
...برگه شماره -

@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

DBT



شناسایی باورهای غلط هیجانی و وازنش آنها:      ادامه فصل چهارم

هاهیجانبهنسبتقضاوتازدوربهموضعیاتخاذ:تکنیک•

شدهامانجاقداماتواقدامبهشدیدمیلبینگذاردنافتراق:تکنیک•

موجصورتبههیجانکردنتجربه:تکنیک•

هیجانالقای:تکنیک•

هیجانیغلطباورهایآزمودنبرایآزمایشهاییطراحی:تکنیک•

متضاداقدام:تکنیک•

: هر تکنیک شامل
توصیف -
مداخله/سواالتی برای مطرح کردن-
مثال-
تکلیف منزل-
مشکالت احتمالی-
ارجاع به تکنیک های دیگر-
...برگه شماره -

@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

DBT
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DBTاصول رفتار درمانی دیالکتیک 

ذهن آگاهی
تنظیم هیجان

تحمل پریشانی
ارتباط بین فردی کارامد

Marsha M. Linehan

مارشا لینهان

تبر شناختی قالب اسرفتاریجنبه DBTدر 

قالب استفراشناختی جنبه ESTدر 

ESTبه سازه گسترده تری نسبت
استباورهای غلط هیجانی

تغییر تفسیرها، : شاملDBTتکنیکهای تنظیم هیجان
تغییر هیجانها یا کاهش شدت هیجان است 

ستکانون اصلی بدتنظیمی نیباورهای غلط هیجانی اما 

DBTلطمنبع غنی تکنیکهای به چالش کشیدن باورهای غ

ESTه به مفاهیم، ارزیابی ها، راهبردهای بین فردی و مقابل
دای اشاره دارد که جهت مقابله با هیجان بکار برده می شو

از ESTدر باورهای غلط هیجانی 
محورهای اصلی است



@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

BPD

ندهیجانها غیر قابل کنترل هست

ندارزیابی منفی هیجانی دار

دهیجانها را پایان ناپذیر می دانن

DBT

ندهیجانهای منفی غیر قابل پذیرش و درک هست

ایجاد ترس از هیجان

اجتناب هیجانی فراگیر

سوء مصرف مواد
یاختالالت گسست

جوع

BPD ستا( دوقطبی)دارای تفکر غیر دیالکتیک

 تر که تغییر سبک تفکر به دیالکتیکBPDدرمان 
حالت افراطی کمتری داشته باشد

BPD (از خود، دیگران، محیط) ارزیابی افراطی
پاسخهای 
هیجانی 
افراطی

ناپایداری در 
هیجانها، 

رفتارها، هویت، 
روابط با دیگران

وندبه احتمال بیشتر دچار نگرانی می ش اختالل 
شخصیت 

مرزی

رویکرد
رفتاری

دیالکتیک



@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

نقش دارداجتناب هیجانی و ترس از هیجان در ایجاد بروز هیجانی و تجربه هیجانی تلفیق 

DBT

تهاییمهارتنظیم هیجان از بدو تولد با ما نیست بلکه :  DBTدر 
قابل آموزش در بافتار محیط است  

دهیجانها دارای الگو هستند و پیچیده ان

چالشساده کرده درک هیجانها و اطالعات الزم برای DBTالگوی
از رویداد هیجانیقبل و بعد در / با باورهای نادرست هیجانها 

این الگوها با گذشت زمان آشکار می شوند

ستتمایز قائل ابروز هیجانی و تجربه هیجانی بین DBTالگوی

DBT درباره هیجانها می دهدنظریه ای به مراجعان

DBT می دهدعملکرد و وظیفه هیجانها اطالعاتی درباره

شناسایی از طریق ( الف
و باورهای غلط هیجانی 

خواستگاه احتمالی آنها
DBT دارند کمک می کنداجتناب هیجانی به مراجعانی که

DBT کمک می کند هراس از تجربه هیجانی به مراجعان با
و آموزشاز طریق روان ( ب

تکنیک های مواجهه ای 
برای کمک به مراجع جهت 

چالش با این باورها

:قضاوت درباره هیجانها سبب
ایجاد هیجانات بیشتر،

،پیچیده تر کردن تجربه هیجانی
اجتناب هیجانی عادتی



ذهن آگاهی:      فصل پنجم
بدن(اسکن)پویش:تکنیک•

تنفسازآگاهیذهن:تکنیک•

(هاهیجانوآگاهذهنپذیرشبرایتمرینی)سازیفضا:تکنیک•

ایدقیقهسهتنفسفضای:تکنیک•

ایدقیقهسهایمقابلهتنفسفضای:تکنیک•

حرکتازآگاهیذهن:تکنیک•

آگاهیذهنباپزوپخت:تکنیک•

:  هر تکنیک شامل
توصیف -
همداخل/سواالتی برای مطرح کردن-
مثال-
تکلیف منزل-
مشکالت احتمالی-
ارجاع به تکنیک های دیگر-
...برگه شماره -

@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

CBT



ذهن آگاهی

•DBT

•CBT

•EST

•ACT

•MBCT

•MBSR   :Mindfulness based stress reduction

•CFT

@ravan.sedaافسانه جعفریان    کتابخوانی
@ravan.seda   کتابخوانی-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو



(روانی-حالت آرمانی روحی( )موجودی کامال روشن فکر( )شخصی که بیدار شده)بودا 
(ذهن آگاهی)ساتی 

(ذهن آگاهی صحیح)ساما ساتی 
تعریف ذهن آگاهی

(  زیستن در حالت خواب گردی)و روش عمل متداول ما ( حالت عمدی آگاهانه)تمایز بین ذهن آگاهی
(ذهن آگاهی(حالت بودنو (  آرزوی داشتن)حالت انجامتمایز بین 

(بیدار شدن از رویای دردناک تجربه کردن زندگی)بودن حالت تجربه 
قیقات بر تح( درمان عود افسردگی، اختالالت اضطرابی، درد مزمن، مقابله با بیماری، و سایر) تحقیقات فواید ذهن آگاهی 

دون تقویت ترجمه مستقیم حس های بدنی به هیجانات مختلف ب: بهبود پردازش هیجانی)زیست عصب ذهن آگاهی 
(ارتباط هیجانات با خطرات روایتی

:مقدمه•

نوعی آگاهی که از طریق بذل توجه به آشکار شدن لحظه به لحظه تجربه، پدید می آید: ذهن آگاهی
(جان کابات.)این بذل توجه، دارای ماهیتی عمدی، در لحظه حاضر و به دور از قضاوت است

به ماهیت اصلی یا چگونگی روش بودا، که خود در فراگیری نحوه آرمیدن در آگاهی صرف نسبت: ذهن آگاهی
(رینپوچ.)افکار، احساسات و ادراک ها در زمان رخ دادن آنها نهفته است

@ravan.sedaافسانه جعفریان    کتابخوانی
@ravan.seda   کتابخوانی-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو



پذیرش و خواست:      فصل ششم
پذیرشازمامقصودمعرفی:تکنیک•

زداییهمجوشی:تکنیک•

ییزداهمجوشیوخواستپرورشجهتاستعارهازاستفاده:تکنیک•

جنگساختنمتوقف:تکنیک•
:  هر تکنیک شامل

توصیف -
مداخله/سواالتی برای مطرح کردن-
مثال-
تکلیف منزل-
مشکالت احتمالی-
ارجاع به تکنیک های دیگر-
...برگه شماره -

@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

ACT



@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

ل می شویمدهیم، دچار مشکتعمیم را بیش از حد به سایر رویدادهای زندگی که قابل اجتناب نیستندانتخاب وقتی

.می زنیمانتخاب ما در برابر خطر یا ضرر یا رفاه، دست به

. در پیش بگیریماجتناب تجربتی بنابراین ممکن است آنها را واقعی بدانیم و 

سردگی افاگر کنترل نکند و  اجتناب،یا سازماندهی جزئیات و انباشتجبران افراطی با OCDمثال 
شودایجاد می و اضطراب 

هیچ کس دوست ندارد وقت خودش را با من بگذراند: مثال
ممکن است این را واقعی بدانم و بگونه ای تجربه کنم که گویی حقیقت دارد

.مانع از بهره برداری از زندگی مفید و معنادار و هدفمند می شوداجتناب تجربتی 

( سازگاری جبرانی و اجتنابی)جبران ترس خود از قطبیت نمو نیافته / اجتناب : واکنش برای در امان بودن: تهدید طرحواره

آنها می افزایدشدت ودفعات از تجربه افکار و هیجانهای ناخوشایند، بر ممانعتتالش برای 



@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

ل می شویمدهیم، دچار مشکتعمیم را بیش از حد به سایر رویدادهای زندگی که قابل اجتناب نیستندانتخاب وقتی

.می زنیمانتخاب ما در برابر خطر یا ضرر یا رفاه، دست به

. در پیش بگیریماجتناب تجربتی بنابراین ممکن است آنها را واقعی بدانیم و 

هیچ کس دوست ندارد وقت خودش را با من بگذراند: مثال
ممکن است این را واقعی بدانم و بگونه ای تجربه کنم که گویی حقیقت دارد

.مانع از بهره برداری از زندگی مفید و معنادار و هدفمند می شوداجتناب تجربتی 

آنها می افزایدشدت ودفعات از تجربه افکار و هیجانهای ناخوشایند، بر ممانعتتالش برای 

وجود داردخواستتحت عنوان پذیرش تجربتی ، اجتناب تجربتیدر برابر 
(دننه لذت بردن از رنجها یا تسلیم ش)حق انتخاب تجربه کردن کامل دشوارترین رویدادهای درونی است :خواست

آگاهانه گشوده بودن به تجربه ، و پذیرا بودن،موضع بدون قضاوت: پذیرش تجربتیفرایندهای 

ACT,,DBT,CTMBCT: در رویکردهای مختلف نسل سوم از جملهپذیرشایجاد 
تجربه کردن مشتاقانه حاالت چالش برانگیز اضطراب: مانند مواجههCTپذیرش در

تجربتی بر اساس ذهن آگاهی( بسنتی و ساده ( الفدو روش پذیرش CBTدر 
برای تجربه کامل تری از زندگی( حتی احساسات نامطلوب) مواجهه با تمامی احساسات ACTپذیرش در 



@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

.  تکنیک های این بخش مبتنی بر این است که رویدادهای درونی حقیقی نیستند

.هستندتن دلسوزی برای خویشفرد شکل گرفته و مستلزم هوشیاریهر دو بر اساس . مرتبطندذهن آگاهی و پذیرش

تجربیات خود باقی می ماند کنارفرد در لحظه لحظه اعتباریابی، -با محکوم نکردن خویش و خود

درمانیآنها،حرکتدر برابر انعطاف پذیری وسازگاریبه هیجانها، پاسخ افزایش گنجینه رفتاری: ACTو  ESTاشتراک
و قابلیت یکپارچه سازی فرایندها، تکنیک ها و مفاهیم  این دو رویکرد

:  ACTفرایندهای محوری درمان

، لتماس با لحظه حا
قصد تجربه کردن کامل، 

، (جدا کردن محتوای شناختی یا پی بردن به واقعی نبودن آن)زداییهمجوشی 
ناظر بودن بر تجربه ، 

تهیه اهداف ارزشمند، 
.تعهد ورزیدن به اهداف ارزشمند



تقویت پردازش هیجانی:      فصل هشتم

هیجانیآگاهیتقویت:تکنیک•

:  هر تکنیک شاملهیجانیلحاظبههوشمندافکارثبتبرگه:تکنیک•
توصیف -
مداخله/سواالتی برای مطرح کردن-
مثال-
تکلیف منزل-
مشکالت احتمالی-
ارجاع به تکنیک های دیگر-
...برگه شماره -

@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

EFT



@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

(به همان گونه که هست)اعتبار بخش با تمرین آگاهانه تماس با لحظه حال -مهربانی و خود-خود

.(شفقت)ارتباط متقابل ذهن آگاهی، پذیرش و دلسوزی 

هدف با قصد آگاهانه ذهن شفیق و دلسوز تبدیل به روند درمانی نسل سوم شد

.ایجاد شد( یا درمان مبتنی بر شفقت و دلسوزیمحور-درمان دلسوزی)CFTبه نام CBTشکل جامعی از 
انتقادی-خودتفکر و حس شرمساری همچنین مناسب برای مراجعان با 

CFT در انگیزشیوهیجانی، شناختی است که مربوط به چند دوره ( مراقب)از ذهنیت والد بعدی فرایندی چند
:طول دوره رشد می شود و شامل
مراقبت برای تأمین رفاه دیگران

همدردی
تحمل ناراحتی ها

همدلی
آگاهی به دور از قضاوت

حساسیت نسبت به ناراحتی
توانایی خلق فرصتهای برای رشد وتبادل با صمیمیت

(علم اعصاب عاطفی) ، (رفتار اجتماعی)، (روان درمانی)تأثیرات بودا، روانشناسی تکاملی یا : CFTمحورهای 

عناصر خود دلسوزی
آگاهی خودآگاه مهربانی-خود

کآگاهی از انسانیت مشتر
دیدگاه تکاملی داردESTدر

قابلیت: طرحواره سازگارانه سالم
خود تسکین بخشی، پرورش خود

دلسوزی و داشتن رابطه ای پذیرا و
اعتبار بخش با خودمهربانی



@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

:علم تکاملی اعصاب عاطفی سه سامانه تنظیم هیجانی دارد

:سامانه دوپامینرژیک
:سامانه سروتونرژیک

:نمخدر و اکسی توسیسامانه 

(هدفها، نیازها، دستاوردها)منبع /سامانه مشوق 
بادامه و دستگاه لیمبیک(/ ستیز، گریز، تسلیم یا انجماد)سامانه تهدید 
(ند جوییخودآرامش بخشی و تعامالت پایدار و پاسخ به مهربانی و صمیمیت، پیو-اضطراب)سامانه ایمنی

سامانه ایمنی
قشر جلوی پیشانی، کمربندی و واگ شکمی

توسیندستگاه های  مخدر و اکسی 
پایدار خودآرامش بخشی و تعامالت 

، پیوند جوییصمیمیت

:کسامانه تهدیدسروتونرژی
تسلیمستیز، گریز، 

لیمبیکبادامه و دستگاه 

:سامانه دوپامینرژیک
(پاداش دهی)منبع /مشوق 

(هدفها، نیازها، دستاوردها)

سامانه های تنظیم هیجان

کتاب تکنیکه های تنظیم هیجان در روان درمانی



تقویت پردازش هیجانی:      فصل هشتم

هیجانیآگاهیتقویت:تکنیک•

:  هر تکنیک شاملهیجانیلحاظبههوشمندافکارثبتبرگه:تکنیک•
توصیف -
مداخله/سواالتی برای مطرح کردن-
مثال-
تکلیف منزل-
مشکالت احتمالی-
ارجاع به تکنیک های دیگر-
...برگه شماره -

@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

EFT
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(بر هم تأثیر می گذارندشناخت و هیجان )EIپرورش هوش هیجانی ( الف: نظریه کرین برگ
رابطه درمانیتوسعه تکنیک های تنظیم هیجان در پاسخ به تجربه های هیجانی چالش زا از طریق ( ب

موجب درک تجربیات هیجانی بطور سازگارانه و انعطاف پذیرانه EIتقویت پردازش هیجانی، تقویت ،  EFTهیجان محور هدف درمان 
و شناخت روان درمانی سنتی انسان گرا، درمان کوتاه مدت مبتنی بر شواهد، بر پایه نظریه های هیجان و وابستگی

EFT (مربی هیجان()تنظیم کننده عاطفه) مبتنی بر رابطه روان درمانی
:رابطه درمانی

را تجربه کرده، تعمیم داده و درونی سازیخودآرامش بخشی بطور مستقیم یک گروه دو عضوی )-
(می کند تا ظرفیت سازی بیشتری برای خودآرامش بخشی انجام دهد 

(می شودتجربه عمق هیجانی رابطه درمانی بافتاری برای )-
تنظیم هیجاناختصاصی الزم برای مهارتهای اثربخش تقویت -

.استپردازش اطالعات عملکرد سازگارانه تجربه هیجانی بعنوان نوعی  ESTدر 
یک هیجان، سبب درک شفاف تر این محتوا می شود فعال کردن / دارد محتوای شناختی هر هیجان، EFTدر 

باالساخته شدن عاطفه، انگیزش، رفتار در سطوحی : هیجان
:توانایی فرد برای برقراری ارتباط با هیجان ها درچند بعد(: EI)هوش هیجانی 

شناسایی هیجان ها، ابراز هیجان ها، ارزیابی هیجان ها، درک هیجان ها، ایجاد احساسات هیجانی، تنظیم هیجان 
با پردازش هیجان ها مرتبط است: EI/ درخود و دیگران، استفاده از دانش هیجان 



بازسازی شناختی:      فصل نهم

احساساتازافکاردادنافتراق:تکنیک•

منفیافکاربندیدسته:تکنیک•

مضراتومنافعکردنسنگینسبک:تکنیک•

شواهدبررسی:تکنیک•

مدافعوکیل:تکنیک•
@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

کردی؟میایتوصیهچهخوددوستبه:تکنیک

زداییفاجعه:تکنیک•

زمانخرید:تکنیک•
: هر تکنیک شامل

توصیف -
مداخله/سواالتی برای مطرح کردن-
مثال-
تکلیف منزل-
مشکالت احتمالی-
ارجاع به تکنیک های دیگر-
...برگه شماره -

CBT
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وندتجربه هیجانها شایجاد،حفظ و تشدید فرایندهای شناختی می توانند باعث : CTشناخت درمانی 
محسوب می شود  راهبرد تنظیم هیجان یک پیش آیند است که نوعی بازسازی شناختی 

هستندساز نهفته و مستعد خلق، عوامل وابسته به تحریفات شناختی
نده شوددر آیشیدایی-افسردگیتحریفات شناختی بلند مدت می تواند نشانگر دوره 

ددر آینده باشافسردگیمی تواند پیش بین دوره نشخوار فکری سبک شناختی 

.رویدادها، تأثیر هیجان مربوطه را کاهش می دهدتفسیر تغییر صحیح 
همچنین . شودپیشرفت سریع درمان مفید باشد و باعث تغییر خلق می تواند در بازسازی شناختی 

.  مؤثر استاختالالت اضطرابیوافسردگی ، درمان پنیکدر بهبودی 

راهنمای آکسفورد برای آزمایشات رفتاری در شناخت درمانی: معرفی کتاب
تکنیک های شناخت درمانی : معرفی کتاب



کاهش استرس:      فصل دهم

عضالنیپیشروندهآرمیدگی:تکنیک•

دیافراگمیتنفس:تکنیک•

بخشیآرامش-خود:تکنیک•

لذتبینیپیشوفعالیتهاریزیبرنامه:تکنیک•

زمانبرمدیریت:تکنیک•
@ravan.seda   وانیکتابخ-افسانه جعفریان   کلینیک احساس نو

مثبتذهنیتصویرسازیوآرمیدگی:تکنیک.

الکساندردرازکشآرمیدگیشیوه:تکنیک•

آگاهذهنبامثبتتجربیاتتشدید:تکنیک•
آنهابهنسبتبودن

سواریموج)شدیدتمایالتوهوسهابامقابله•
(شدیدتمایالتبر

سیستم عصبی
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:هسه مؤلفبوده است و شامل استرس پیامدی از پاسخ انسان در برابر سازگاری کلی نشانگان
فعال می شودHPAاست و دستگاه سمپاتیک و محور از پا افتادگی و هشدار، مقاومت 

را فعال می کنددستگاه پاراسمپاتیک است که آرمیدگی در بدن، رقیب استرس 

:  مرحله پاسخ در برابر تهدید
(و گریز و انجمادستیز )هشدار

:مرحله مقاومت و حل مشکل
رژی به فعاالنه با استرس مقابله و منابع ان

حرکت درمی آید

:مرحله از پا افتادن و فروپاشی دفاع
با پاسخ دفاعی اشتباه، مشکالت 

گوارشی، خستگی، بی قراری و تحریک
پذیری ایجاد می شود

، هیپوتاالموسپاسخ به استرس با سرعت کمتر در محور 
HPA:هیپوفیز و مرکز غده فوق کلیوی 

ترشح کورتیزول
افزایش ضربان قلب

تعریق
قدرت عضالنی

ترشح آدرنوکورتیکوتروپین
از هیپوفیز

ترشح کورتیکو استرویید
:HPAفعالیت طوالنی 

کاهش عملکرد دستگاه ایمنی
و از پا افتادگی

و آسیب پذیری در رشد و نمو
کاهش جریان خوی به اندام پایانی بدن

:فرایند تجربه استرس در بدن
:فعالیت دستگاه سمپاتیک

آزاد سازی نوراپی نفرین
تحریک اعضاء

افزایش فرایند های تنفسی
افزایش ضربان قلب

افزایش قدرت و انرژی برای عضالت
آمادگی برای گریز یا ستیز توسط

نوراپی نفرین
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.انجام می شودارزیابی اولیه و ثانویه ، برای مقابله با استرس، (الزاروس)در الگوی استرس 
اشاره داردماهیت تهدید به ارزیابی اولیه، 
اشاره داردتوانایی خویش برای مقابله ، به ارزیابی ثانویه

کیلویی را داشته باشد، استرس کمی 50کیلویی توان برداشتن 25اگر فرد برای برداشتن وزنه : مثال
کیلویی داشته باشد، استرس بیشتری را تجربه می کند20اما اگر توان برداشتن . دارد

. دوباره بازنگری و تثبیت شوداولویتهای فرد باعث می شود هیجاندر مدل استرس دیگر، 
.  دمی شوهدف، عملکرد مقایسه ای و عملکرد خروجی اتفاق می افتد و شامل خود تنظیمی با استرس، 

ه اهدافکه افراد انجام میدهند برای رفع ناکامی در دستیابی بمقایسه هایی و انتظارات یجانها باه
.ایجاد می شودآسودگی خاطر اگر فراتر از اهداف رود، . اقدام می کنند

ث می توانند باعطول مدت هیجان ، اختالل، خطر، باورهای مربوط به کنترل هیجانعوامل ESTطبق 
ین روند ، موجب تأثیر مثبت اتکنیک های کاهش استرساما انواع . شوندبد تنظیمی هیجان تشدید 
... افزایش باور قابلیت کنترل هیجان، موقت بودن هیجان، بی خطر بودن و . می شود
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لهآرمیدگی، مدیریت بر زمان، حل مسئ:مقابله با استرس

مدیریت واقع گرایانه بر زمان:مقابله با اضطراب 
ارزیابی مجدد سرعت قریب الوقوع عامل استرس زا

شناسایی تمامی موارد قبل از تأثیرگذاری محرک
راهبردهای مقابله جایگزین با محرک تهدید آمیز            

تصویر سازی ذهنی 

:تقویت استرس 
حس فوریت زمانی

برنامه هایی بیش از توان فرد
مشکل در اولویت بندی وظایف

یرها کردن یک وظیفه و پرداختن به بعد
انجام وظایف متعدد در یک آن

اعتقاد به ضیق وقت

:احساس از پا افتادگی
احساس انجام وظایف مبهم

وظایف غیر قابل کنترل
تفسیر خطرناک از وظایف

احساس فوریت زمانی 
احساس درماندگی

.تآن اسکاهشو تحمل استرس ، ظرفیت تنظیم هیجانبخش مهم 



با تشکر ویژه از

جناب آقای دکتر امیر لشکری
و


