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پیشگفتار

این.راهنما.طی.حدود.20.سال.شکل.گرفته.و.تکامل.یافته.است..نسخه.ای.که.در.اینجا.عرضه.شده،.آخرین.
مورد.از.ده.ها.نسخه.ای.است.که.طی.این.سال.ها.تهیه.شده.اند.)و.اولین.مورد.از.نسخه.هایی.است.که.احتماالً.
از.تجربه.بیشتر.به.دست.خواهند.آمد(..مهارت.ها.و.دست.برگ.های.خاص،.روی.بیش.از.100.مراجع.در.
موقعیت.های.گوناگون.آزمون.شده.اند..با.این.حال.به.نظر.می.رسد.که.هر.گروه.جدیدی.از.مراجعان،.حداقل.
یک.حوزه.از.برنامه.آموزش.مهارت.ها.را.قابل.نقد.و.اصالح.می.یابد..از.این.رو.تجدید.نظر.تقریبًا.به.شکل.
پیوسته.انجام.گرفته.است..به.همین.ترتیب.استفاده.کنندگان.از.این.راهنما.باید.در.تعدیل،.تلخیص،.بسط.

دادن.و/یا.بازسازماندهی.بخش.هایی.که.در.اینجا.توصیف.شده.اند،.احساس.آزادی.کنند..
در. استفاده. برای. را. درس(. ده. مثال. )برای. مهارت.ها. این. از. شده. تلخیص. نسخه. یک. ایجاد. من.
یا.چند. داده.ام..هر.درس.حول.یک. قرار. توجه. مورد. بیماران.حاد،. از. کوتاه.مدت. مراقبت. موقعیت.های.
واحدهای. از. تعدادی. دارد.. قرار. آن. با. مرتبط. منزل. تکلیف. برگ.های. و. مراجع. مخصوص. دست.برگ.
بستری.بیماران.حاد.روان.پزشکی.پیش.از.این.برای.برآوردن.نیازهای.خود.این.کار.را.انجام.داده.اند..با.نگاه.
به.نسخه.های.خالصه.شده.گوناگون.متوجه.شدم.که.واحدهای.مختلف.چقدر.این.کار.را.به.شکل.های.
گوناگون.و.متفاوتی.انجام.داده.اند..برخی.واحدها.تنها.بخش.های.تحمل.پریشانی.و.ذهن.آگاهی.بنیادین.را.
ارائه.و.این.بخش.ها.را.در.هشت.تا.ده.جلسه.روزانه.پوشش.می.دهند..دیگر.واحدها.از.هر.بخش.مهارتی.
دو.یا.سه.دست.برگ.را.انتخاب.کرده.اند..برخی.تعداد.اندکی.از.دست.برگ.های.بخش.های.تنظیم.هیجان.و.
تحمل.پریشانی.را.انتخاب.و.سپس.تعدادی.از.دست.برگ.های.مربوط.به.دیگر.بسته.های.درمانی.را.به.آن.ها.
افزوده.اند..به.اعتقاد.من.احتماالً.هیچ.مجموعه.ده.درسی.برتر.واحدی.وجود.ندارد..در.عوض.من.کاربر.

عالقمند.به.این.راهنما.را.به.آزمودن.مجموعه.های.متنوعی.از.نسخه.های.تلخیص.شده،.تشویق.می.کنم.
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1
منطق آموزش مهارت  های روانی- اجتماعی 
به مراجعان مبتال به اختالل شخصیت مرزی )1(

سیل.خروشانی.از.افراد.دارای.مالک.های.اختالل.شخصیت.مرزی.)BPD(.به.سوی.مراکز.سالمت.روانی.

و.مطب.متخصصان.بالینی.جاری.است..حتی.زمانی.که.درمان.دارویی.مؤثری.نیز.انجام.می.شود،.عمومًا.

فرض.بر.آن.است.که.برخی.شکل.های.درمان.روانی-.اجتماعی.برای.مراجعان.مرزی،.ضروری.است..

آموزش.مهارت.های.روانی-.اجتماعی.ذکر.شده.در.این.کتابچه.راهنما،.براساس.یک.مدل.درمانی.به.نام.

رفتار.درمانی.دیالکتیکیDBT(.1(.است..DBT.نوعی.درمان.شناختی-.رفتاری.است.که.اختصاصًا.برای.

BPD،.طراحی.شده.است..این.روش،.اولین.شیوه.روان.درمانی.است.که.اثربخشی.آن.برای.BPD.از.طریق.

آزمایش.های.بالینی.کنترل.شده.نشان.داده.شده.است.)لینهان2،.آرمسترانگ،.سوارز،.آلمون،.و.هرد،.1991؛.

لینهان،.هرد،.1991؛.لینهان،.هرد،.و.آرمسترانگ،.زیر.چاپ(..آموزش.مهارت.های.روانی-.اجتماعی،.بخشی.

از.این.شیوه.درمان.می.باشد؛.شکلی.از.DBT.که.برای.مراجعان.مبتال.به.اختالل.شخصیت.مرزی.مؤثر.نشان.
داده.شده،.ترکیبی.از.روان.درمانی.فردی.و.آموزش.مهارت.ها.است.

DBT،.که.دربرگیرنده.آموزش.مهارت.ها.است،.بر.یک.دیدگاه.دیالکتیکی.و.زیستی-.اجتماعی.درباره.

BPD.مبتنی.است..این.فصل.با.یک.نظر.اجمالی.به.جهان.بینی.دیالکتیکی.و.فرضیاتی.که.ذاتًا.متعلق.به.چنین.

دیدگاهی.است،.آغاز.می.شود..سپس.نظریه.زیستی-.اجتماعی.BPD.و.تحول.آن.و.همچنین.ویژگی.های.
رفتاری.و.تنگناهای.دیالکتیکی.پیش.بینی.شده.از.دیدگاه.این.نظریه،.ارائه.می.شود..

این.راهنما،.ضروری. از. استفاده.کارآمد. برای. .DBT درک.فلسفه.درمانی.و.شالوده.های.نظری.کلی.

است..فلسفه.و.نظریه.از.آن.جهت.حائز.اهمیت.هستند.که.نگرش.روان.درمانگرها.را.هم.نسبت.به.درمان.

ارتباط.روان.درمانگران. و.هم.نسبت.به.مراجعان.شان.تعیین.می.کنند..این.نگرش،.خود،.مؤلفه.مهمی.در.

با.مراجعان.شان،.است..ارتباط.درمانی،.در.درمان.مؤثر.افراد.مستعد.خودکشی.و.افراد.مرزی،.بسیار.حائز.

1- Dialectical Behavior Therapy
2- Linehan
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اهمیت.است..این.راهنما،.مکمل.متن.کامل.تری.راجع.به.DBT،.با.عنوان.درمان.شناختی-.رفتاری.برای.

اختالل.شخصیت.مرزی1،.است.و.این.اصول.به.طور.کامل.در.آنجا.مورد.بحث.قرار.گرفته.اند..)از.آنجا.که.

در.سراسر.این.راهنما.به.طور.مکرر،.خواننده.را.به.این.کتاب.ارجاع.می.دهم،.از.اینجا.به.بعد.با.بیانی.ساده.تر.

آن.را.»متن.اصلی«.می.نامم.(.شالوده.ها.و.منابع.علمی.بسیاری.از.اظهارات.و.مواضع.من،.به.طور.کامل.
در.فصل.های.اول.تا.سوم.متن.اصلی.آمده.است؛.بنابراین.در.اینجا.از.ذکر.مجدد.آن.ها.خودداری.می.کنم..

جهان بینی و فرضیات پایه 
همان.طور.که.از.نام.آن.پیدا.است،.DBT.بر.پایه.یک.جهان.بینی.دیالکتیکی.قرار.دارد..»علم.دیالکتیک«،.
آن.طوری.که.در.درمان.رفتاری.کاربرد.دارد،.دارای.دو.معنا.و.مفهوم.است:.یکی.به.معنای.ماهیت.بنیادین.
واقعیت،.و.یکی.به.معنای.گفتگو.و.ارتباط.ترغیب.کننده2..علم.دیالکتیک.به.عنوان.یک.جهان.بینی.یا.یک.
به. ارتباط،. به.عنوان.گفتگو.و. DBT.را.پدید.می.آورد..در.مقابل،.دیالکتیک. مبنای. موضع.گیری.فلسفی،.
رویکرد.درمانی.یا.راهبردهای.استفاده.شده.از.جانب.روان.درمانگر.برای.ایجاد.تغییر،.اشاره.دارد..این.راهبردها.

به.طور.کامل.در.فصل.هفت.متن.اصلی.و.به.شکل.خالصه.در.فصل.پنج.این.راهنما.تشریح.می.شوند.
دیدگاه.های.دیالکتیکی.راجع.به.ماهیت.واقعیت.و.رفتار.بشری،.در.سه.ویژگی.اصلی.مشترک.هستند،.
که.هر.یک.از.آن.ها.در.درک.BPD.حائز.اهمیت.است..اوالً،.دیالکتیک.بیش.از.دیدگاه.های.سیستم.های.پویا.
بر.به.هم.پیوستگی.و.تمامیت.بنیادی.واقعیت.تأکید.می.کند..این.بدان.معنا.است.که.رویکردهای.دیالکتیکی،.
تحلیل.اجزاء.فردی.)انسانی(.سیستم.را.به.صورت.ارزشی.خود.به.خود.محدود.شده.می.نگرند.مگر.اینکه.
این.تحلیل.به.وضوح.جزء.را.به.کل.مرتبط.سازد..بنابراین،.علم.دیالکتیک.توجه.ما.را.به.شرایط.بی.واسطه.و.
وسیع.تر.رفتاری،.و.همچنین.به.هم.پیوستگی.الگوهای.رفتار.فردی.معطوف.می.سازد..در.رابطه.با.آموزش.
مهارت.ها،.درمانگر.باید.ابتدا.درهم.پیچیدگی.و.به.هم.پیوستگی.کاستی.های.مهارتی.را.مّدنظر.قرار.دهد..
یادگیری.مجموعه.جدیدی.از.مهارت.ها.بدون.یادگیری.همزمان.مهارت.های.مرتبط.دیگر،.بسیار.دشوار.
است–.و.این.کار.)یعنی.یادگیری.همزمان.مهارت.ها(.به.خودی.خود،.می.تواند.دشوارتر.هم.باشد..دیدگاه.
دیالکتیکی.با.دیدگاه.های.بافتاری.و.فمینیستی.آسیب.شناسی.روانی.نیز،.هماهنگی.دارد..یادگیری.مهارت.های.
روانی-.اجتماعی،.زمانی.که.محیط.مجاور.فرد.یا.بافت.فرهنگی.بزرگ.تر.از.چنین.یادگیری.هایی.پشتیبانی.
نمی.کنند،.از.دشواری.ویژه.ای.برخوردار.می.شود..بنابراین،.فرد.نه.تنها.باید.مهارت.های.خود-.تنظیمی3.
.را.بیاموزد،.بلکه.باید.مهارت.های.بهتری.را.نیز.برای.تأثیر.بر.محیط.خود.فرا.بگیرد..)از.آنجا.که.اکثریت.
روی. تنها. .DBT اثربخشی. اثبات.کننده. بالینی. آزمایش.های. که. آنجا. از. و. هستند،. زنان. مرزی،. مراجعان.
مراجعان.زن.اجرا.شده.است،.در.سراسر.این.راهنما.برای.اشاره.به.یک.مراجع.نوعی،.از.ضمایر.مؤنث.

استفاده.می.کنم..با.این.حال،.دلیلی.وجود.ندارد.که.این.درمان.برای.مردان.مفید.نباشد.(

1- Cognitive behavioral treatment of borderline personality disorder
2- Persuasive 
3- Self- regulation
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دوم،.واقعیت.ایستا.در.نظر.گرفته.نمی.شود،.بلکه.متشکل.از.نیروهای.متضاد.درونی.)تز.و.آنتی.تز(.

است.که.از.ترکیب.آن.ها.مجموعه.جدیدی.از.نیروهای.متضاد.ایجاد.می.شود..یک.عقیده.دیالکتیکی.بسیار.

مهم.آن.است.که.هر.گزاره.ای.نقیض.خود.را.با.خود.به.همراه.دارد..گلدبرگ1.)1980،.ص.295-296(.

به.همراه. با.خود. را. نقیض.های.خود. نما.است؛.هر.حکمتی. متناقض. اعتقاد.من،.حقیقت. »به. می.گوید:.

این. از. دیالکتیک،. قرار.می.گیرند.«. به.شانه.هم. اینکه.حقایق.شانه. یعنی. این. تأکید.می.کند.»و. دارد.«وی.

لحاظ،.با.مدل.های.تعارض.روان.پویشی.در.آسیب.شناسی.روانی.سازگاری.دارد..تفکر،.رفتار.و.هیجان.های.

اغراق.آمیز.و.دوگانه،.که.از.ویژگی.های.BPD.هستند،.نوعی.شکست.دیالکتیکی.در.نظر.گرفته.می.شوند..

فرد.در.دوگانگی.ها.گیر.می.افتد.و.قادر.به.حرکت.به.سوی.آمیزه.ها.نیست..در.رابطه.با.آموزش.مهارت.های.

روانی-.اجتماعی،.سه.مورد.از.این.دوگانگی.ها.پیشرفت.را.بسیار.دشوار.می.سازند..روان.درمانگر.باید.به.هر.
یک.از.این.دوگانگی.ها.توجه.و.به.هر.مراجع.در.حرکت.به.سوی.یک.آمیزه.کارآمد،.کمک.کند.

اولین.مورد.از.این.دوگانگی.ها،.دیالکتیک.میان.نیاز.مراجع.به.پذیرش.خود.آن.طوری.که.در.آن.لحظه.

هست،.و.نیاز.او.برای.تغییر.است..این.دیالکتیک.خاص،.بنیادی.ترین.تنش.در.هر.روان.درمانی.است،.و.

برای.ایجاد.تغییر،.درمانگر.باید.ماهرانه.و.با.ظرافت.بر.آن.فائق.آید..مورد.دوم،.تنش.میان.دستیابی.مراجع.

به.آنچه.نیاز.دارد.از.یک.سو.و.از.دست.دادن.بخش.دیگری.از.نیازمندی.هایش.در.صورت.توانمندتر.شدن.

است..زمانی.مراجعی.برای.آموزش.مهارت.ها.داشتم.که.هر.هفته.می.گفت.هیچ.یک.از.تکالیف.رفتاری.

منزلش.را.انجام.نداده.است.و.اصرار.داشت.که.درمان.مفید.نیست..زمانی.که.بعد.از.گذشت.شش.ماه.به.

او.گفتم.ممکن.است.این.روش.درمانی.برای.وی.مناسب.نباشد،.اظهار.داشت.که.در.تمام.طول.این.مدت.

مهارت.های.جدید.را.می.آزموده.و.این.مهارت.ها.به.او.کمک.کرده.است..با.این.وجود،.از.ترس.اینکه.مبادا.

او.را.از.دوره.آموزش.مهارت.ها.بیرون.کنم،.به.من.اجازه.نمی.داد.از.پیشرفت.های.او.مطلع.شوم..مورد.سوم،.

به. راجع. دیدگاه.های.وی. تأیید. و. مراجع. یکپارچگی.شخصی. به.حفظ. که. است. مهمی. بسیار. دوگانگی.

مشکالتش.از.یک.سو.و.یادگیری.مهارت.های.جدیدی.که.به.او.در.رهایی.از.بیماری.اش.کمک.خواهند.کرد،.

از.سوی.دیگر.می.پردازد..اگر.مراجع.با.یادگیری.مهارت.های.جدید.بهبود.یافت،.دیدگاهش.در.این.مورد.که.

مشکل،.عدم.توانایی.وی.در.کمک.به.خود.بوده.است،.تأیید.می.شود..این.موضوع.نشان.می.دهد.بر.خالف.

چیزی.که.دیگران.به.آن.متهمش.می.کردند.او.در.تالش.برای.فریب.مردم.نبوده.است؛.همچنین.مشخص.

می.شود.انگیزه.او.آسیب.رساندن.به.دیگران.نیست،.یا.این.که.کاًل.فاقد.هر.گونه.انگیزه.ای.است..با.این.حال.

یادگیری.مهارت.های.جدید.توسط.مراجع.می.تواند.تأییدکننده.نظرات.دیگران.نیز.باشد:.این.مسئله.می.تواند.

اثبات.کند.که.آن.ها.در.تمام.این.مدت.درست.می.گفتند.)و.مراجع.اشتباه.می.کرده.است(.که.مشکل.از.مراجع.

است.نه.از.محیط..دیالکتیک.نه.تنها.توجه.مراجع.را.بر.این.دوگانگی.ها.متمرکز.می.کند،.بلکه.روش.های.حل.
و.فصل.آن.ها.را.نیز.پیشنهاد.می.کند.)این.روش.ها.در.فصل.هفت.متن.اصلی.مورد.بحث.قرار.می.گیرند(.

سومین.ویژگی.دیالکتیک،.فرضی.است.برآمده.از.دو.مورد.قبلی،.مبنی.بر.اینکه.ماهیت.بنیادین.واقعیت،.

1- Goldberg 
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تغییر.و.فرایند.است.و.نه.محتوا.و.ساختار..مهم.ترین.مفهوم.ضمنی.در.اینجا.آن.است.که.هم.فرد.و.هم.

محیط.دست.خوش.تحول.مداوم.می.شوند..بنابراین،.درمان.بر.حفظ.یک.محیط.ثابت.و.یکنواخت.تمرکز.

ندارد،.بلکه.هدفش.کمک.به.مراجع.در.راحت.کنار.آمدن.با.تغییر.است..درمانگران.حین.آموزش.مهارت.ها.

نه.تنها.باید.از.چگونگی.تغییر.مراجعان.شان.آگاه.باشند،.بلکه.باید.در.طول.زمان.به.نحوه.تغییر.خود.و.
درمانی.که.به.کار.می.برند.نیز.توجه.داشته.باشند.

نظریه زیستی اجتماعی اختالل شخصیت مرزی م2م 
هیجانی.است.. کژتنظیمی. .،BPD در. اصلی. اختالل. که. است. آن. اجتماعی. زیستی. نظریه. اساسی. اصل.
کژتنظیمی.هیجانی1.محصول.مشترک.آمادگی.زیستی،.شرایط.محیطی.و.تعامل.میان.این.دو،.طی.فرایند.
رشد.در.نظر.گرفته.می.شود..این.نظریه.تأکید.می.کند.که.افراد.مرزی.دارای.دشواری.هایی.در.تنظیم.برخی،.
اگر.نگوییم.همه،.هیجان.ها.هستند..این.کژ.تنظیمی.نظام.مند.به.علت.آسیب.پذیری.هیجانی.و.راهبردهای.

تنظیم.هیجان.ناسازگارانه.پدید.می.آید.
به.محرک.های. بسیار.شدید. تعریف.می.شود:.)1(.حساسیت. این.ویژگی.ها. با. آسیب.پذیری.هیجانی.
هیجانی،.)2(.واکنش.بسیار.شدید.به.محرک.های.هیجانی،.و.)3(.بازگشت.کند.به.خط.پایه.هیجانی.بعد.از.
وقوع.برانگیختگی.عاطفی..تنظیم.هیجان.عبارت.است.از.توانایی.)1(.ممانعت.از.رفتار.نامناسب.در.ارتباط.
با.هیجان.های.شدید.منفی.یا.مثبت،.)2(.سازمان.دهی.خود.برای.اقدامات.هماهنگ.در.خدمت.به.یک.هدف.
بیرونی.)یعنی.در.صورت.لزوم.عمل.کردن.به.شیوه.ای.که.وابسته.به.هیجان.نباشد(،.)3(.خود.آرام.سازی.هر.
نوع.برانگیختگی.فیزیولوژیکی.ناشی.از.هیجان.های.شدید،.و.)4(.تمرکز.مجدد.توجه.با.وجود.هیجان.های.
شدید..بنابراین.کژتنظیمی.هیجانی.در.افراد.مرزی.ترکیبی.است.از.یک.نظام.پاسخ.دهی.هیجانی.بیش.از.
این. از. ناشی. تنظیم.هیجان.ها.و.واکنش.های.شدید. در. توانایی. با.عدم. واکنشی.همراه. اندازه.حساس.و.
نظام..به.طور.کلی،.آمادگی.برای.کژ.تنظیمی.هیجانی،.مبنای.زیستی.دارد.)البته.نه.الزامًا.به.واسطه.وراثت(..
بدکارکردی.در.هر.بخش.از.نظام.بسیار.پیچیده.تنظیم.هیجان.بشری.می.تواند.مبنای.زیستی.آسیب.پذیری.
هیجانی.ابتدایی.و.دشواری.های.بعدی.در.تنظیم.هیجان.را.پدید.آورد..بنابراین،.آمادگی.زیستی.در.افراد.
مختلف.می.تواند.متفاوت.باشد.و.این.احتمال.وجود.ندارد.که.یک.ناهنجاری.زیستی.پیدا.کنیم.که.زیربنای.

تمام.موارد.BPD.باشد.

نقش محیط نامعتبر2 ساز در کژتنظیمی هیجانی
است..چنین. نامعتبرساز3«. »محیط. فوق.الذکر،. هیجانی. کژتنظیمی. ایجاد. در. تعیین.کننده. تحولی. وضعیت.

1- Emotion dysregulation
2- Invalidating environment
3-.محیط.نامعتبرساز.محیطی.است.که.به.احساس.یا.واقعیت.احساسات.فرد.حمله.کرده.و.آن.ها.را.زیر.سوال.می.برد..این.کار.می.تواند.از.
طریق.انکار،.تمسخر،.نادیده.گرفتن.یا.قضاوت.کردن.در.مورد.احساسات.فرد.صورت.گیرد..صرف.نظر.از.شیوه.مورد.استفاده،.پیامی.که.به.

فرد.منتقل.می.شود.آن.است.که.»احساسات.تو.نادرست.هستند«)م(.
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محیطی.به.ویژه.برای.کودکی.که.زندگی.خود.را.با.آسیب.پذیری.شدید.هیجانی.آغاز.می.کند،.بسیار.مخرب.

به.نوبه.خود.محیطی.را.که.ممکن.است.در. نیز. است..فرد.آسیب.پذیر.و.واکنش.پذیر.به.لحاظ.هیجانی.
شرایط.دیگر.حمایت.کننده.باشد،.به.سمت.نامعتبرسازی.سوق.می.دهد.

ویژگی.معرف.محیط.نامعتبرساز،.گرایش.به.واکنش.آشفته.و.نامناسب.به.تجربه.شخصی.)مانند.باورها،.

افکار،.احساسات،.حواس(.و.به.ویژه.عدم.حساسیت.نسبت.به.تجربه.شخصی.ای.است.که.همبسته.های.

عمومی1..ندارد..همچنین.محیط.های.نامعتبرساز.تمایل.به.واکنش.کرانه.ای.)یعنی.بیش.از.حد.یا.کمتر.از.

حد.انتظار(.به.آن.دسته.از.تجربیات.شخصی.دارند.که.فاقد.همبسته.های.عمومی.هستند..مؤلفه.های.پدیدار.

به. منجر. که. هستند. تجارب.شخصی. از. مهمی. نمونه.های. هیجان.ها،. شناختی. و. فیزیولوژیکی. شناختی،.

الگوهای.رفتاری. نامعتبرساز.در. تبیین.نقش.محیط. به.منظور. این.موقعیت.ها.می.شوند.. نامعتبرسازی.در.
مرزی،.آن.را.با.محیط.هایی.مقایسه.می.کنیم.که.مهارت.های.تنظیم.هیجان.سازگارانه.تری.را.می.پرورانند.

که. زمانی. مثال،. برای. می.شود.. ارائه. مکرراً. تجربه.شخصی. اعتبار.عمومی. مطلوب،. در.خانواده.ای.

نیستی؛. نه،.تشنه. آنکه.بگویند. )به.جای. او.نوشیدنی.می.دهند. به. کودکی.می.گوید.تشنه.است،.والدین.

فقط.نوشیدنی.می.خواهی(..زمانی.که.کودک.گریه.می.کند،.والدین.او.را.آرام.می.کنند.یا.در.تالش.برای.

یافتن.علت.آن.هستند.)به.جای.آنکه.بگویند،.این.قدر.نق.نزن!(..زمانی.که.کودک.عصبانی.یا.سرخورده.

تلقی. بی.اهمیت. و. بگیرند. نادیده. را. آن. آنکه. جای. )به. می.گیرند. را.جدی. آن. خانواده. اعضای. است،.

کنند(..زمانی.که.کودک.می.گوید،.»به.بهترین.نحو.کارم.را.انجام.دادم«،.والدین.می.پذیرند.)به.جای.آنکه.

بگویند.نه.این.کار.را.نکردی(.و.غیره..در.خانواده.مطلوب،.ترجیح.های.کودک.)برای.مثال،.رنگ.اتاق،.

فعالیت.ها،.یا.لباس.ها(.مّدنظر.قرار.می.گیرند؛.عقاید.و.افکار.کودک.استخراج.شده.و.با.جدیت.بدان.ها.

پاسخ.داده.می.شود؛.و.هیجان.های.کودک،.ابزارهای.ارتباطی.مهمی.در.نظر.گرفته.می.شوند..انتقال.موفق.

به. که. می.شود. دنبال. خانواده. اعضای. دیگر. رفتار. در. تغییرات. با. خانواده.ای. در.چنین. تجربه.شخصی.

افزایش.احتمال.رفع.نیازهای.کودک.و.کاهش.احتمال.پیامدهای.منفی.می.انجامد..پاسخگویی.والدینی.

هماهنگ.و.فاقد.مخالفت.باعث.می.شود.کودکان.توانایی.بهتری.برای.ایجاد.تمایز.میان.هیجان.های.خود.
و.هیجان.های.دیگران.داشته.باشند.

در.مقابل،.خانواده.نامعتبرساز،.مشکل.زا.است.زیرا.اعضای.آن.خانواده،.به.انتقال.اولویت.ها،.افکار.و.

به.ویژه.هیجان.های.ناهماهنگ.با.پاسخ.ها،.با.عدم.پاسخگویی.یا.پیامدهایی.شدیدتر.از.آنچه.در.محیط.های.

اجتماعی.حساس.تر.و.تأییدکننده.تر.وجود.دارد،.واکنش.نشان.می.دهند..این.منجر.به.تشدید.تفاوت.ها.میان.

تجربه.شخصی.کودک.آسیب.پذیر.به.لحاظ.عاطفی.و.تجربه.ای.می.شود.که.محیط.اجتماعی.از.آن.حمایت.

می.کند.و.نسبت.بدان.پاسخگو.است..تفاوت.های.پایدار.میان.تجربیات.شخصی.کودک.و.آنچه.دیگران.

در.محیط.به.عنوان.تجربه.او.توصیف.می.کنند.یا.به.آن.پاسخ.می.دهند،.محیط.یادگیری.بنیادی.الزم.برای.

Public.accompaniment.-1:.منظور.از.تجارب.دارای.همبسته.عمومی،.تجاربی.هستند.که.از.سوی.عموم.قابل.درک.هستند.حتی.اگر.درگیر.
آن.نباشند..در.مقابل.تجارب.فاقد.همبسته.های.عمومی.از.سوی.دیگران.قابل.درک.نیستند)م(.
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بسیاری.از.مشکالت.رفتاری.مرتبط.با.BPD.را.فراهم.می.آورد.
عالوه.بر.شکست.های.ابتدایی.در.پاسخگویی.مطلوب،.به.طور.کلی.محیط.نامعتبرساز.بر.کنترل.ابراز.
هیجان.ها،.به.ویژه.ابراز.عاطفه.منفی.تأکید.می.کند..تجربیات.دردناک.ناچیز.شمرده.و.به.ویژگی.های.منفی.
نظیر.بی.انگیزگی،.بی.نظمی،.و.عدم.موفقیت.در.اتخاذ.یک.نگرش.مثبت.نسبت.داده.می.شوند..هیجان.های.
یا. تفکر. و. قضاوت. فقدان. نظیر. به.خصلت.هایی. است. ممکن. آن. با. مرتبط. اولویت.های. و. قوی. مثبت.
تکانشگری.نسبت.داده.شوند..دیگر.ویژگی.های.محیط.نامعتبرساز.عبارتند.از:.محدود.کردن.تقاضاهایی.
که.ممکن.است.کودک.در.مواجهه.با.محیط.بیان.کند،.تبعیض.قائل.شدن.برمبنای.جنسیت.یا.ویژگی.های.

سلیقه.ای.دیگر،.و.استفاده.از.تنبیه.)از.انتقاد.گرفته.تا.سوء.رفتار.جسمی.و.جنسی(.برای.کنترل.رفتار..
این.محیط.نامعتبرساز.از.طریق.عدم.موفقیت.در.آموزش.کودک.برای.نام.گذاری.و.تنظیم.برانگیختگی،.
تحمل.پریشانی،.یا.اعتماد.کردن.به.واکنش.های.هیجانی.اش.به.عنوان.تفسیر.معتبر.وقایع،.در.کژتنظیمی.
هیجانی.نقش.ایفا.می.کند..همچنین،.با.الزامی.ساختن.بررسی.محیط.برای.یافتن.نشانه.هایی.راجع.به.نحوه.
عمل.کردن.و.احساس.کردن،.به.طور.فعال.به.کودک.می.آموزد.که.تجربیات.شخصی.اش.را.بی.اعتبار.سازد..
همچنین.با.بیش.از.حد.ساده.انگاشتن.حل.مشکالت.زندگی،.در.آموزش.نحوه.تعیین.اهداف.واقع.گرایانه.
به.کودک،.با.شکست.مواجه.می.شود..به.عالوه،.خانواده.با.تنبیه.ابراز.هیجان.منفی.و.تقویت.بی.نظم.انتقال.
ابراز.هیجانی.ای.را.شکل.می.دهد.که.بین.مهار. هیجان.)تنها.بعد.از.تشدید.آن.از.جانب.کودک(،.سبک.
شدید.و.مهارگسستگی.شدید.در.نوسان.است..به.عبارت.دیگر،.واکنش.معمول.خانواده.به.هیجان،.عملکرد.

ارتباطی.هیجان.های.عادی.را.قطع.می.کند.
ارتباطی.خاص.جوامعی.است.که. نامعتبرسازی.هیجانی،.به.ویژه.در.مورد.هیجان.های.منفی،.سبک.
فردگرایی،.شامل.خویشتن.داری1.و.پیشرفت.فردی.را.تشویق.می.کنند..بنابراین،.به.طور.کلی،.این.ویژگی.
آموزش. پرورش.کودک.و. نامعتبرسازی،.در. از. معینی. میزان. البته،. است.. فرهنگ.غرب. فرد. به. منحصر.
خویشتن.داری.به.وی،.الزامی.است..نمی.توان.به.انتقال.همه.عواطف،.اولویت.ها.یا.عقاید.به.شکلی.مثبت.
پاسخ.داد..کودکی.که.بسیار.هیجانی.است.و.کودکی.که.در.کنترل.رفتارهای.هیجانی.دچار.مشکل.است،.
همچنین. و. والدین. ویژه. )به. بیرون. محیط. از.سوی. پذیری،. هیجان. کنترل. را.جهت. تالش.ها. بیشترین.
دوستان.و.معلمان(.بر.می.انگیزد..ممکن.است.نامعتبرسازی،.در.مهار.موقتی.ابراز.هیجان.بسیار.کارآمد.باشد..
با.این.وجود،.محیط.های.نامعتبرساز.دارای.تأثیرات.مختلفی.بر.کودکان.متفاوت.هستند..راهبردهای.کنترل.
هیجان.مورد.استفاده.در.خانواده.های.نامعتبرساز،.ممکن.است.در.برخی.کودکان.که.به.لحاظ.فیزیولوژیکی،.
امکانات.خوبی.برای.تنظیم.هیجان.های.خود.دارند،.تأثیر.منفی.اندکی.داشته.یا.حتی.مفید.باشند..با.این.
وجود،.فرض.بر.آن.است.که.چنین.راهبردهایی.تأثیر.ویرانگری.بر.کودکان.آسیب.پذیر.به.لحاظ.هیجانی،.

دارند..تصور.می.شود.تعامل.بین.زیست.شناسی.و.محیط.است.که.منجر.به.ایجاد.BPD.شود.
نباید.از.این.دیدگاه.تعاملی.شکل.گیری.اختالل.مرزی،.برای.کاستن.از.اهمیت.محیط.های.بدرفتار،.در.

1- . Self - control



19 م من رممتنصاشمناررخممررمرلفیا مف  ترمامدیمنهف جرامنن یمدیمفر یامجا یامنهارممممم

سبب.شناسی.BPD.استفاده.شود..یکی.از.دردناک.ترین.تجربیات.نامعتبرساز،.سوء.استفاده.جنسی.در.دوران.

کودکی.است..محققان.برآورد.کرده.اند.که.بیش.از.75%.افراد.مبتال.به.BPD.گونه.ای.از.تجاوز.جنسی.را.

در.دوران.کودکی.خود.تجربه.کرده.اند..به.نظر.می.رسد.تاریخچه.چنین.سوء.استفاده.هایی،.افراد.مرزی.را.از.

دیگر.گروه.های.تشخیصی.بیماران.سرپایی.متمایز.می.کند..این.تحقیقات.به.شدت.بر.سوء.استفاده.جنسی.

در.دوران.کودکی،.به.عنوان.عامل.مهمی.در.ایجاد.BPD.تأکید.می.کنند..با.این.وجود،.به.وضوح.مشخص.

و. اینکه.سوء.استفاده. یا. می.کند. تسهیل. را. مرزی. الگوهای. آیا.سوء.استفاده،.خود،.شکل.گیری. که. نیست.

شکل.گیری.اختالل.هر.دو.ناشی.از.وسعت.بدکارکردی.و.نامعتبرسازی.خانوادگی.است..به.عبارت.دیگر،.

تاریخچه.آزار.و.اذیت.و.مشکالت.تنظیم.هیجان.مشاهده.شده.در.افراد.مرزی.می.تواند.ناشی.از.مجموعه.

.،BPD.شرایط.تحولی.یکسانی.باشد..با.این.وجود،.میزان.بروز.باالی.سوء.استفاده.جنسی.در.افراد.مبتال.به
به.این.احتمال.اشاره.دارد.که.این.موضوع،.نشانه.اولیه.اختالل.است.

بیماری زایی کژتنظیمی هیجانی
مک.کوبی1.)1980(.به.طرح.این.بحث.پرداخته.است.که.ممانعت.از.فعالیت،.مبنایی.برای.سازمان.دهی.همه.
رفتارها.است..شکل.گیری.خزانه.های.خود-.تنظیمی،.به.ویژه.توانایی.برای.مهار.و.کنترل.عاطفه،.یکی.از.
مهم.ترین.ابعاد.رشد.کودک.است..توانایی.تنظیم.تجربه.و.ابراز.هیجان،.از.آن.جهت.حیاتی.است.که.عدم.
به.ویژه.رفتار.هدفمند.و.دیگر.رفتارهای.چامعه.پسند.می.شود..در. به.آشفتگی.رفتاری،. وجود.آن.منجر.
مقابل،.هیجان.شدید،.سازمان.دهی.مجدد.یا.هدایت.مجدد.رفتار.را.بر.عهده.دارد،.و.فرد.را.برای.فعالیت.هایی.

آماده.می.سازد.که.با.خزانه.رفتارهای.غیر.مرتبط.یا.دارای.ارتباط.کمتر.با.هیجان،.رقابت.می.کنند..
راهبردهای. و. هیجانی. کژتنظیمی. تأثیرات. صورت. به. می.تواند. مرزی. افراد. رفتاری. ویژگی.های.
ناسازگارانه.تنظیم.هیجان.مفهوم.سازی.شود..رفتار.تکانشی.و.به.ویژه.رفتارهای.شبه.خودکشی2.را.می.توان.
به.عنوان.راهبردهای.تنظیم.هیجانی.ناسازگارانه.اما.بسیار.مؤثر.در.نظر.گرفت..برای.مثال،.مصرف.بیش.از.
حد.دارو،.منجر.به.خواب.های.طوالنی.مدت.می.شود.که.خود.آسیب.پذیری.نسبت.به.کژتنظیمی.هیجانی.
را.کاهش.می.دهد..اگرچه،.مکانیزمی.که.به.وسیله.آن.ایجاد.نقص.عضو.در.خود،.خواص.تنظیم.عاطفه.
این.حال.گزارش.تسکین.چشمگیر.اضطراب.و.دیگر. با. نیست،. به.وضوح.مشخص. اعمال.می.کند،. را.
حالت.های.هیجانی.منفی.و.شدید.در.پی.چنین.اقداماتی،.از.سوی.افراد.مرزی،.بسیار.رایج.است..رفتار.
خودکشی.نیز.در.واداشتن.محیط.به.رفتارهای.یاری.کننده،.بسیار.مؤثر.است..این.موضوع.به.نوبه.خود.
می.تواند.در.اجتناب.از.شرایطی.که.رنج.هیجانی.ایجاد.می.کند.یا.تغییر.آن،.مؤثر.باشد..برای.مثال،.به.طور.
کلی.رفتار.خودکشی.کارآمدترین.شیوه.برای.افراد.غیر.روان.پریش،.جهت.دریافت.مجوز.بستری.شدن.
در.یک.مرکز.روان.پزشکی.است..نهایتًا،.مبادرت.به.عمل.شبه.خودکشی.)و.تأثیرات.بعدی.آن.در.صورت.

1- Maccoby 
2- Parasuicide  
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عمومی.شدن(.می.تواند.با.فراهم.کردن.یک.برگردانی.توجه.گریز.ناپذیر،.از.هیجان.های.دردناک.بکاهد.
به.عالوه.ناتوانی.در.تنظیم.برانگیختگی.هیجانی.با.ایجاد.و.حفظ.حس.خود.بودن1.تداخل.دارد..به.طور.
کلی،.حس.خود.بودن،.از.طریق.مشاهدات.فرد.از.خودش.و.نیز.واکنش.های.دیگران.نسبت.به.اقداماتش.
شکل.می.گیرد..پایداری.و.پیش.بینی.پذیری.هیجانی.در.طی.زمان.و.در.موقعیت.های.مشابه،.پیش.نیازهای.
رشد.هویت.است..ناپایداری.و.پیش.بینی.ناپذیری.هیجانی،.منجر.به.رفتار.غیرقابل.پیش.بینی.و.ناهماهنگی.
شناختی.می.شود،.و.در.نتیجه.با.رشد.هویت.تداخل.ایجاد.می.کند..گرایش.افراد.مبتال.به.اختالل.مرزی.به.
مهار.یا.تالش.برای.مهار.پاسخ.های.هیجانی.نیز.می.تواند.در.فقدان.حس.هویتی.قوی،.نقش.داشته.باشد..
بی.حسی.مرتبط.با.عاطفه.بازداری.شده،.اغلب.به.صورت.پوچی،.تجربه.می.شود،.که.آن.هم.در.ناکافی.
بودن.و.حتی.گاه.فقدان.کامل.حس.خود.بودن.نقش.ایفا.می.کند..به.همین.ترتیب،.اگر.شناخت.و.ادراک.
از.وقایع.هیچ.گاه.صحیح.نباشد،.یا.درستی.آن.قابل.پیش.بینی.نباشد،.احتماالً.انتظار.می.رود.فرد.وابستگی.

بیش.از.حد.به.دیگران.پیدا.کند.
روابط.بین.فردی.کارآمد،.هم.به.حس.خود.بودن.پایدار.و.هم.به.توانایی.برای.خودانگیختگی.در.ابراز.
هیجانی،.بستگی.دارد..روابط.موفق.نیز.نیازمند.توانایی.برای.خود-.تنظیمی.هیجان.ها.به.شیوه.های.مناسب.
و.تحمل.برخی.محرک.های.دردآور.به.لحاظ.هیجانی.است..دشواری.های.تنظیم.هیجان،.حس.خود.بودن.
پایدار.و.ابراز.طبیعی.هیجان.را.مختل.می.کند..بدون.چنین.توانایی.هایی،.قابل.درک.است.که.افراد.مبتال.به.
اختالل.مرزی،.روابط.آشفته.ای.برقرار.کنند..این.دشواری.های.فردی.در.کنترل.رفتارهای.تکانشی.و.ابراز.
هیجان.های.منفی.شدید،.از.طرق.متعدد.روابط.آن.ها.را.تخریب.می.کند؛.به.ویژه.مشکل.در.خشم.و.ابراز.

آن،.مانع.از.حفظ.روابط.پایدار.است.

برنامه درمانی
DBT.مجموعه.وسیعی.از.راهبردهای.درمان.شناختی-.رفتاری.را.برای.مشکالت.BPD،.نظیر.رفتارهای.

خودکشی.به.کار.می.گیرد..همچون.برنامه.های.درمان.شناختی-.رفتاری.استاندارد،.DBT.بر.ارزیابی.مستمر.

ارتباط. و. درمانی،. اهداف. از. دقیق. و. تعریف.واضح. کنونی،. رفتارهای. با. مرتبط. داده.های. و.جمع.آوری.

کاری.مشارکتی.میان.درمانگر.و.مراجع،.شامل.توجه.به.آشنا.ساختن.مراجع.با.برنامه.درمان.و.تعهد.دو.

جانبه.نسبت.به.اهداف.درمان،.تأکید.می.کند..بسیاری.از.مؤلفه.های.DBT–.حل.مسئله،.مواجهه،.آموزش.

و. شناختی. درمان.های. در. متمادی. برای.سال.های. .– شناختی. اصالح. و. وابستگی2،. مدیریت. مهارت.ها،.
رفتاری.غالب.بوده.اند.

به.لحاظ.سبک.شناختی،.DBT،.یک.نگرش.واقع.بینانه،.تا.حدودی.توأم.با.بی.اعتنایی،.و.گاه.جسورانه.

Sense.of.self.-1:.ادرک.و.شناخت.فرد.از.خودش.به.عنوان.یک.هویت.منحصر.به.فرد)م(
Contingency.management.-2:.مدیریت.وابستگی.یا.استفاده.نظام.مند.از.تقویت،.نوعی.برنامه.درمانی.به.کار.رفته.در.رویکردهای.مبتنی.بر.

رفتار.درمانی.است.
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صمیمیت،. با. را. پیشین. و. کنونی. بدکارکرد. رفتارهای. دیگر. و. خودکشی. شبه. رفتارهای. به. نسبت.

.،DBT.انعطاف.پذیری،.و.پاسخگویی.درمانگر.به.مراجع،.و.خود-.افشاگری.راهبردی،.ادغام.می.کند..در

تالش.های.مداوم.به.منظور.ساختاردهی.مجدد.رفتارهای.خودکشی.و.دیگر.رفتارهای.بدکارکرد.)به.عنوان.

جزئی.از.خزانه.آموخته.شده.حل.مسئله.در.مراجع(،.و.نیز.متمرکز.کردن.درمان.بر.حل.مسئله.فعال،.با.تأکید.

برابر.بر.تأیید.واکنش.های.هیجانی،.شناختی.و.رفتاری.کنونی.فرد،.همان.گونه.که.هستند،.متعادل.می.شود..

تمرکز.بر.حل.مسئله.نیازمند.آن.است.که.روان.درمانگر.همه.رفتارهای.مشکل.آفرین.فرد.)داخل.یا.خارج.

از.جلسات(.و.همچنین.شرایط.درمانی.را.به.شیوه.ای.نظام.مند.مورد.توجه.قرار.دهد.که.شامل.انجام.تحلیل.

ایجاد. مشکل،. بر. تأثیرگذار. احتمالی. متغیرهای. به. راجع. فرضیات. تنظیم. مشارکتی،. به.صورت. رفتاری.
تغییرات.ممکن.)راه.حل.های.رفتاری(،.و.اجرا.و.ارزیابی.راه.حل.ها،.می.باشد.

تأثیر. به. نیازمند.توجه.دقیق.درمانگر. فعال.هستند،. به.وابستگی.هایی.که.درون.محیط.درمانی. توجه.

ابزارهای. عنوان. به. طبیعی. وابستگی.های. اگرچه. دارند.. یکدیگر. بر. مراجع. و. درمانگر. که. است. متقابلی.

تأثیر.گذار.بر.رفتار.مراجع.برجسته.شده.اند،.اما.منعی.برای.استفاده.درمانگر.از.تقویت.کننده.های.دلخواه.

این.زمانی.است.که.رفتار.مورد.بحث.خطرناک.و. و.همچنین.وابستگی.های.آزاردهنده.وجود.ندارد؛.و.

کشنده.باشد.یا.رفتار.مورد.نیاز.مراجع،.به.راحتی.تحت.شرایط.درمانی.عادی.پدید.نمی.آید..گرایش.افراد.

مبتال.به.اختالل.مرزی.به.اجتناب.فعاالنه.از.موقعیت.های.تهدیدآمیز،.مورد.توجه.دائمی.DBT.بوده.است..

هم.مواجهه.های.درون.جلسه.و.هم.مواجهه.های.واقعی.با.محرک.های.برانگیزنده.ترس،.تنظیم.و.تشویق.

شده.اند..تأکید.بر.اصالح.شناختی.در.مقایسه.با.درمان.شناختی.خالص،.از.نظام.مندی.کمتری.برخوردار.

است،.اما.با.این.وجود.به.عنوان.مؤلفه.مهمی.هم.در.تحلیل.رفتاری.مستمر.و.هم.در.پیشبرد.تغییر،.مورد.
توجه.قرار.می.گیرد.

دنبال. به. .DBT درمانگر. که. است. آن. نیازمند. مراجع. اقدامات. و. افکار. احساسات،. تأیید. بر. تمرکز.

رگه.هایی.از.حکمت.یا.حقیقت.ذاتی.در.واکنش.هر.مراجع.باشد.و.آن.را.به.وی.انتقال.دهد..اعتقاد.به.تمایل.

ذاتی.فرد.به.رشد.و.پیشرفت،.و.همچنین.اعتقاد.به.توانایی.ذاتی.او.برای.تغییر،.اساس.درمان.را.تشکیل.

می.دهد..تأیید.و.معتبر.سازی.نیز.در.برگیرنده.تصدیق.همدالنه.مکرر.حس.درماندگی.هیجانی.مراجع.است..

کل.فرایند.درمان.بر.ساخت.و.حفظ.یک.رابطه.مثبت،.بین.فردی.و.مشارکتی.میان.مراجع.و.درمانگر.تأکید.

دارد..ویژگی.مهم.رابطه.درمانی.آن.است.که.نقش.اصلی.درمانگر،.مشاوره.دادن.به.مراجع.است،.نه.مشاوره.
دادن.به.افراد.دیگر..درمانگر.همواره.طرفدار.مراجع.است.

تعدیل درمان های شناختی - رفتاری 
برای افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی

تهیه. جدی. شخصیتی. اختالالت. فاقد. افراد. برای. اصل. در. استاندارد،. رفتاری. و. شناختی. درمان.های.

اختالالت. به. مبتال. افراد. برای. فزاینده.ای. طور. به. زمان. گذر. در. درمان.ها. این. وجود،. این. با. شده.اند..



رفم تررمف هفرمرا ررمرنریامم رکل یلامدهفرممرنرامفر یامجا یامنهار 22

شخصیتی،.نظیر.BPD.مورد.استفاده.قرار.گرفته.اند..کاربردهای.درمان.شناختی.-.رفتاری.در.افراد.مبتال.

.،BPD.نیازمند.برخی.تغییرات.در.تأکیدها.و.همچنین.بسط.شالوده.های.نظری.بوده.است..در.،BPD.به

چهار.حوزه،.مورد.تأکید.می.باشند.که.هر.چند.جدید.نیستند،.اما.در.کار.بست.های.شناختی.-.رفتاری.

توجه.زیادی.به.آن.ها.نشده.است:.)1(.تأکید.بر.پذیرش.و.تأیید.رفتار.به.همان.شکلی.که.در.آن.لحظه.

هست؛.)2(.تأکید.بر.درمان.رفتارهای.مخل.درمان1..هم.از.جانب.مراجع.و.هم.از.جانب.درمانگر؛.)3(.

تأکید.بر.رابطه.درمانی.به.عنوان.یک.اصل.ضروری.برای.درمان؛.و.)4(.تأکید.بر.فرایندهای.دیالکتیکی..

اول.آنکه.DBT.بسیار.بیشتر.از.درمان.های.شناختی.و.رفتاری.بر.پذیرش.رفتار.و.واقعیت.کنونی.تأکید.

می.کند..در.واقع،.درمان.شناختی.-.رفتاری.استاندارد.را.می.توان.تا.حد.زیادی.فن.آوری.تغییر.دانست..

این.روش،.بسیاری.از.فنونش.را.از.حوزه.یادگیری.گرفته.است،.که.حوزه.مطالعه.تغییر.رفتاری.از.طریق.

می.کند.. تأکید. پذیرش. فن.آوری. و. تغییر. فن.آوری. تعادل. اهمیت. بر. .DBT مقابل،. در. می.باشد.. تجربه.

اگرچه.پذیرش.مراجعان.همان.طور.که.هستند،.برای.هر.درمان.خوبی.ضروری.است،.DBT.در.تأکید.

بر.ضرورت.آموزش.مراجعان.برای.پذیرش.کامل.خود.و.جهان.پیرامونشان،.همان.گونه.که.در.آن.لحظه.

هستند،.گامی.فراتر.از.درمان.شناختی.-.رفتاری.استاندارد.می.گذارد..پذیرش.مورد.حمایت.این.درمان.

تمرکز. گیرد.. تغییر.صورت. ایجاد. منظور. به. که. نیست. پذیرشی. یعنی. و.محض2..است-. بنیادی. بسیار.

بر.پذیرش.در.DBT.عبارت.است.از.ادغام.تمرین.های.روانشناختی.و.معنوی.شرقی.)به.ویژه.ذن(.در.
رویکردهای.غربی.به.درمان.

تأکید.DBT.بر.رفتارهای.مخل.درمان،.بیش.از.آنکه.مشابه.درمان.های.شناختی.–.رفتاری.استاندارد.

رفتاری،.توجه. به.طور.کلی،.درمانگران. متقابل.است.. انتقال. و. انتقال. بر. تأکید.روان.پویشی. باشد،.شبیه.

تجربی.اندکی.را.به.درمان.رفتارهای.مخل.درمان،.معطوف.کرده.اند..)به.استثناء.وجود.آثار.بسیاری.راجع.به.

رفتارهای.متابعت.کننده.از.درمان.و.همچنین.وجود.رویکردهای.گوناگونی.که.ذیل.عنوان.اصل.»شکل.دهی3«.

توصیف.می.شوند؛.مورد.دوم.توجه.قابل.مالحظه.ای.را.در.درمان.کودکان،.بیماران.روان.پزشکی.مزمن،.و.

عقب.مانده.های.ذهنی.دریافت.کرده.است(.با.این.حال.نمی.توان.گفت.که.این.مسئله.به.طور.کامل.نادیده.

گرفته.شده.است..پیترسون4..و.همکارانش.اقدام.به.ایجاد.یک.شاخص.مقاومت.درمانی.کرده.اند.تا.برای.

گیرد. قرار. استفاده. مورد. می.کنند،. دریافت. را. آن.ها. رفتاری. درمانی. خانواده. مداخالت. که. خانواده.هایی.

)کمبرلین5،.پترسون،.رید،.کاواناگ،.و.فرگاش،.1984؛.پترسون.و.فرگاش،.1985(..اگرچه.این.شرایط.در.

حال.تغییر.است،.اما.تا.به.امروز.تقریبًا.هیچ.توجهی.به.درک.آن.دسته.از.رفتارهای.روان.درمانگر.که.در.
درمان.های.شناختی.-.رفتاری.مداخله.می.کنند،.نشده.است.

تأکید.من.بر.رابطه.درمانی.به.عنوان.اصلی.اساسی.برای.پیشرفت.درمان.در.DBT،.اساسًا.از.تجربه.ام.

1- Therapy- interfering behaviors 
2- Radical
3- Shaping
4- Patterson
5- Chamberlain
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در.کار.با.افراد.دارای.گرایش.خودکشی،.ناشی.می.شود..گاهی.اوقات.تنها.رابطه.است.که.چنین.فردی.

را.زنده.نگاه.می.دارد..در.آموزش.مهارت.های.روانی-.اجتماعی.نیز،.رابطه.میان.درمانگر.و.مراجع.)و.در.

موقعیت.های.گروهی،.ارتباط.میان.مراجعان(.نیروی.قدرتمندی.برای.حفظ.بیمار.در.فرایند.درمان.فراهم.

می.آورد..افراد.مبتال.به.اختالل.شخصیت.مرزی،.به.رها.کردن.زود.هنگام.درمان،.معروف.هستند؛.بنابراین،.

باید.به.عواملی.که.دلبستگی.آن.ها.را.هم.به.فرایند.درمان.و.هم.به.خود.زندگی.تقویت.می.کند،.توجه.کرد..

نهایتًا،.تمرکز.بر.فرایندهای.دیالکتیکی،.DBT.را.از.درمان.شناختی-.رفتاری.استاندارد.متمایز.می.کند،.اما.

نه.تا.آن.حد.که.در.اولین.نگاه.مورد.توجه.قرار.گیرد..برای.مثال،.نظریه.های.بافتاری،.به.تفکر.دیالکتیکی.

خیلی.نزدیک.هستند..تأکید.درمان.شناختی.بر.روابط.متقابل.بین.انواع.مختلف.رفتار.در.درون.فرد.)برای.
مثال.تأثیر.رفتار.شناختی.بر.رفتار.هیجانی(.نیز.با.دیدگاه.دیالکتیکی.هماهنگ.است.

یا. دارد. بنیادی. اهمیت. استاندارد. رفتاری. DBT.و.درمان.های.شناختی.و. میان. تفاوت.های. آیا. اینکه.

خیر،.پرسشی.تجربی.است..قطعًا،.زمانی.که.همه.آنچه.در.DBT.وجود.دارد.ارائه.و.اجرا.شود،.مؤلفه.های.

شناختی.-.رفتاری.استاندارد.می.توانند.مواردی.باشند.که.در.درجه.اول.مسئول.اثربخشی.DBT.هستند..

همچنین.زمانی.که.درمان.های.شناختی.و.رفتاری.دامنه.خود.را.گسترش.می.دهند،.ممکن.است.متوجه.
شویم.که.تفاوت.های.موجود.میان.آن.ها.و.DBT.در.حد.آنچه.من.می.گویم،.مشخص.نیست.

ارتباط میان روان درمانی فردی و آموزش مهارت ها
DBT.از.یک.الگو.در.زمینه.BPD.تهیه.شده.که.این.اختالل.را.ترکیبی.از.مشکالت.انگیزشی.و.نقص.

در.توانمندی.می.داند..اوالً،.مطابق.با.بحث.ارائه.شده.باال،.افراد.مرزی.فاقد.مهارت.های.مهم.خود.-.تنظیمی،.

بین.فردی.و.تحمل.پریشانی.هستند..آن.ها.به.ویژه.قادر.نیستند.رفتارهای.ناسازگارانه.وابسته.به.خلق.را.

مهار،.یا.رفتارهای.مستقل.از.خلقی.را.که.برای.رسیدن.به.اهداف.طوالنی.مدت.ضروری.اند،.آغاز.کنند..دوم،.

هیجان.های.شدید.و.فرضیات.و.باورهای.بدکارکرد.مرتبط.با.آن.که.در.محیط.نامعتبرساز.اولیه.فراگرفته.

شده.اند،.در.کنار.محیط.های.نامعتبرساز.فعلی،.نوعی.شرایط.انگیزشی.پدید.می.آورند.که.مانع.استفاده.از.

مهارت.های.رفتاری.که.فرد.واجد.آن.هاست،.می.شود.و.اغلب.رفتارهای.مرزی.نامناسب.را.تقویت.می.کند..

با.این.وجود،.زمانی.که.من.و.همکارانم.این.رویکرد.درمانی.را.ایجاد.کردیم،.به.سرعت.آشکار.شد.که.)1(.

آموزش.مهارت.های.روانی-.اجتماعی.)در.حدی.که.به.اعتقاد.ما.الزم.است(،.در.بافت.درمانی.که.تالش.

می.کند.انگیزه.مرگ.و/یا.عمل.کردن.به.سبک.مرزی.را.کاهش.دهد،.اگر.غیر.ممکن.نباشد،.بسیار.دشوار.

است؛.و.)2(.توجه.کافی.به.مسائل.انگیزشی.نمی.تواند.در.درمانی.اتفاق.بیفتد.که.با.کنترل.سفت.و.سخت.

دستور.جلسه.درمان.مورد.نیاز.برای.آموزش.مهارت.ها،.توأم.است..ایده.تقسیم.کردن.فرایند.درمان.به.دو.

مؤلفه.از.این.امر.نشئت.می.گیرد:.یک.بخش،.اساسًا.بر.آموزش.مهارت.های.روانی-.اجتماعی،.و.بخش.

دیگر.بر.مسائل.انگیزشی،.نظیر.انگیزه.برای.زنده.ماندن،.جایگزینی.رفتار.مرزی.با.رفتار.ماهرانه،.و.ساختن.
زندگی.ای.که.ارزش.زیستن.داشته.باشد،.تمرکز.دارد.
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ارتباط الگوهای رفتاری مرزی با آموزش مهارت ها

مالک.هایی.که.در.اینجا.برای.BPD.توصیف.شد.)برای.بحث.تفصیلی.به.فصل.اول.متن.اصلی.مراجعه.

کنید(.منعکس.کننده.یک.الگوی.ناپایداری.و.کژتنظیمی.رفتاری،.هیجانی.و.شناختی.است..این.دشواری.ها.

را.می.توان.در.پنج.طبقه.خالصه.کرد؛.در.DBT.چهار.بخش.آموزش.مهارت.های.خاص.وجود.دارند.که.

مستقیمًا.این.پنج.طبقه.را.هدف.قرار.می.دهند..اوالً،.همان.طور.که.مطرح.کردم،.عمومًا.افراد.مبتال.به.اختالل.

مرزی.کژتنظیمی.و.ناپایداری.هیجانی.را.تجربه.می.کنند..پاسخ.های.هیجانی.در.آن.ها.واکنشی.است.و.این.

افراد.عمومًا.در.زمینه.خشم.و.ابراز.آن.و.همچنین.افسردگی.دوره.ای،.اضطراب،.و.تحریک.پذیری.مشکل.
دارند..هدف.یکی.از.بخش.های.آموزش.مهارت.در.DBT،.آموزش.مهارت.های.تنظیم.عاطفه.است.

دوم،.افراد.مبتال.به.اختالل.مرزی،.اغلب.کژتنظیمی.بین.فردی.را.تجربه.می.کنند..روابط.آن.ها.اغلب.

آشفته،.پرشور.و.همراه.با.مشکالت.است..به.رغم.این.موضوع،.برای.افراد.مبتال.به.این.اختالل،.خاتمه.دادن.

به.روابط.اغلب.بسیار.دشوار.می.باشد؛.در.عوض،.ممکن.است.تالش.های.شدید.و.دیوانه.واری.انجام.دهند.

تا.از.ترک.شدن.از.سوی.افراد.مهم،.ممانعت.کنند..به.عالوه،.به.نظر.می.رسد.این.افراد.در.روابط.مثبت.و.

پایدار،.به.خوبی.و.در.عدم.حضور.روابط.پایدار،.ضعیف.عمل.می.کنند..بنابراین،.هدف.یک.بخش.دیگر.
از.آموزش.مهارت.های.DBT،.آموزش.مهارت.های.کارآمدی.بین.فردی.است.

در. که. هستند،. رفتاری. کژتنظیمی. الگوهای. دارای. مرزی،. شخصیت. اختالل. به. مبتال. افراد. سوم،.

یا.کشتن. رفتارهای.تکانشی.شدید.و.مشکل.آفرین.و.همچنین.تالش.برای.زخمی.کردن،.صدمه.زدن،.

خود،.نمود.پیدا.می.کند..رفتارهای.تکانشی.و.گرایش.به.خودکشی،.در.DBT.به.عنوان.رفتارهای.مرتبط.با.

حل.مسئله.ناسازگارانه.در.نظر.گرفته.می.شوند.که.از.ناتوانی.فرد.برای.تحمل.پریشانی.هیجانی.سرچشمه.

مهارت.های. آموزش. .،DBT مهارت.های. آموزش. بخش.های. از. دیگر. یکی. رو،.هدف. این. از. می.گیرند..
تحمل.پریشانی.است.

غیرمعمول. مرزی،. فرد. یک. برای. است.. رایج. امری. .BPD در. بودن. خود. کژتنظیمی.حس. چهارم،.

نیست.که.گزارش.کند.اصاًل.شناختی.از.خود.ندارد،.احساس.پوچی.می.کند.و.نمی.داند.که.کیست؛.و.پنجم.

اینکه.گاهی،.آشفتگی.های.شناختی.مختصر.و.غیر.روانپریشانه.)نظیر.دگرسان..بینی.خود1،.گسستگی2،.و.

هذیان.ها3(.در.شرایط.تنش.زا.پدید.می.آیند.و.زمانی.که.این.تنش.تسکین.می.یابد،.برطرف.می.شوند..برای.

رسیدگی.به.این.دو.نوع.کژتنظیمی،.یک.بخش.از.آموزش.مهارت.های.DBT.با.هدف.آموزش.یک.مجموعه.

اصلی.از.مهارت.های.ذهن.آگاهی–.یا.به.عبارتی.مهارت.های.مرتبط.با.توانایی.تجربه.و.مشاهده.هشیارانه.
خود.و.رویدادهای.پیرامون.–.تدوین.شده.است.

1- Depersonalization  
2- Dissociation 
3- Delusions 
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نگاهی به پیش رو
مهارت.ها،. آموزش. کار. به. آغاز. و. جلسه. ساختار. مهارت.ها،. آموزش. عملی. ابعاد. بعد،. فصل. چهار. در.
کاربردهای.راهبردهای.ساختاری.DBT.و.روش.های.آموزش.مهارت.ها.در.آموزش.مهارت.های.رسمی،.
و.به.کارگیری.دیگر.راهبردها.و.روش.هایDBT.برای.آموزش.مهارت.ها.را.مورد.بحث.قرار.می.دهم..این.
در.یک. مهارت.ها. آموزش. اجرای. نحوه. به. راجع. برای.تصمیم.گیری. را. در.مجموع،.عرصه.ای. فصل.ها،.
کلینیک.یا.درمان.خاص.تعیین.می.کنند..پنج.فصل.بعد.خط.مشی.های.خاصی.را.راجع.به.نحوه.آموزش.
مهارت.های.رفتاری.ارائه.می.دهند.که.با.هم.مؤلفه.آموزش.مهارت.های.رسمی.DBT.را.پدید.می.آورند..الزم.
است.در.اینجا.اشاره.کنم.که.اگرچه.در.کلینیک.شخصی.ام،.آموزش.مهارت.های.فردی.را.اجرا.می.کنم،.اما.
در.آزمایش.های.بالینی.ما.تمام.این.آموزش.ها.به.صورت.گروهی.اجرا.می.شدند..بسیاری.از.خط.مشی.های.
درمانی.موجود.در.این.راهنما.بر.این.فرض.استوار.است.که.آموزش.مهارت.ها.به.صورت.گروهی.انجام.
می.شود؛.اساسًا.بدین.دلیل.که.تعدیل.فنون.آموزش.مهارت.های.گروهی.برای.کار.با.مراجعان.فردی.آسان.تر.
است.تا.اینکه.فرد.بخواهد.عکس.این.کار.را.انجام.دهد..)موضوع.آموزش.مهارت.های.گروهی.در.مقایسه.

با.فردی.در.بخش.بعد.مورد.بحث.قرار.می.گیرد.(

یادداشت ها
استفاده. می.کند،. دریافت. روان.درمانی. که. فردی. به. اشاره. برای. »مراجع«. یا. »بیمار«. اصطالح. از. معموالً. روان.درمانگران. .)1
می.کنند..در.این.راهنما.پیوسته.از.اصطالح.»مراجع«.و.در.متن.اصلی.از.اصطالح.»بیمار«.استفاده.کرده.ام..برای.کاربرد.هر.
یک.از.این.اصطالحات،.دلیل.منطقی.وجود.دارد..دلیل.استفاده.از.اصطالح.مراجع.را.می.توان.در.تعریف.این.اصطالح.در.
لوح.فشرده.واژه.نامه.انگلیسی.آکسفورد1..)1987(.یافت:.»فردی.که.از.سوی.یک.مرد.یا.زن.خدمات.حرفه.ای.یا.تجاری.
دریافت.می.کند.یا.فردی.که.دیگری.ظرفیت.های.حرفه.ای.خود.را.برای.وی.به.کار.می.گیرد؛.مشتری«..تأکید.در.این.کتاب.بر.
ماهیت.حرفه.ای.رابطه.و.خدمات.ارائه.شده.است.)آموزش.مهارت.ها(.تا.بر.»بیماری«.فرضی.کسی.که.خدمات.را.دریافت.

می.کند.
ایده.های.موجود.در.این.بخش،.تنها.از.متن.اصلی.گرفته.نشده.بلکه.برگرفته.از.لینهان.و.کرنر2..)1992(.نیز.هست.که.یک. .)2

بحث.فشرده.درباره.نظریه.زیستی-.اجتماعی.BPD.است.

1- Original Oxford English Dictionary On Compact  Disc
2- Koerner
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و. فرد. مشکالت. فصل. و. که.حل. می.کند. پیدا. زمانی.ضرورت. اجتماعی،. روانی-. مهارت.های. آموزش.

دستیابی.به.اهداف.مطلوبش.به.مهارت.های.رفتاری.ای.نیاز.دارد.که.اکنون.در.خزانه.رفتاری.وی،.موجود.

نیست..به.عبارتی،.تحت.شرایط.مطلوب.)که.در.آن.ترس،.انگیزه.های.متناقض،.باورهای.غیر.واقع.گرایانه.

نیاز.را.تولید.یا.ایجاد.کند..در. و.غیره.در.رفتار.تداخل.ایجاد.نمی.کنند(،.فرد.نمی.تواند.رفتارهای.مورد.

DBT،.اصطالح.»مهارت.ها«.معادل.»توانایی«.به.کار.می.رود،.و.در.گسترده.ترین.معنای.خود،.مهارت.های.

شناختی،.هیجانی،.و.مهارت.های.رفتاری.)یا.کنش(.آشکار.را.همراه.با.توانایی.ترکیب.و.یکپارچه.سازی.این.

مهارت.ها.که.برای.عملکرد.کارآمد.ضروری.است،.شامل.می.شود..کارآمدی.هم.از.طریق.اثرات.مستقیم،.

از. ارزیابی.می.شود..عملکرد.کارآمد.را.می.توان.به.صورت.آن.دسته. اثرات.غیرمستقیم،. از.طریق. و.هم.

رفتارهایی.تعریف.کرد.که.به.بیشترین.پیامدهای.مثبت.و.کمترین.پیامدهای.منفی،.منجر.می.شوند..بنابراین،.

به. مؤثر. یا. پاسخگویی.سازگارانه. معنای. به. نیز. و. ماهرانه«،. از.روش.های. »استفاده. معنای. به. »مهارت.ها«.
شرایط،.به.کار.می.رود.

تأکید.بر.ادغام.و.یکپارچه.سازی.رفتارها.به.منظور.تولید.یک.پاسخ.ماهرانه،.حائز.اهمیت.است..غالبًا.

فرد،.مؤلفه.های.رفتاری.یک.مهارت.را.داراست.اما.قادر.نیست.در.صورت.لزوم.این.مؤلفه.ها.را.به.صورت.

منسجم.در.کنار.هم.قرار.دهد..برای.مثال،.واکنش.بین.فردی.ماهرانه،.مستلزم.آن.است.که.فرد.واژگانی.را.

که.از.قبل.با.آن.ها.آشناست.به.شکل.مناسب،.جمله.بندی.و.با.زبان.بدنی،.آهنگ.صدا،.تماس.چشمی.و...،.

مناسب.همراه.کند..اجزاء.به.ندرت.تازگی.دارند؛.اما،.ترکیب.ها.اغلب.این.گونه.اند..در.اصطالح.شناسی.

DBT،.تقریبًا.هر.رفتار.مطلوبی.را.می.توان.به.عنوان.یک.مهارت.در.نظر.گرفت..بنابراین،.مقابله.فعال.مؤثر.

با.مشکالت.و.اجتناب.از.واکنش.های.ناسازگارانه.یا.ناکارآمد،.هر.دو.متأثر.از.مهارت.های.فرد.در.نظر.گرفته.

می.شوند..هدف.اصلی.DBT.به.عنوان.یک.کل،.جایگزینی.رفتار.ناکارآمد،.ناسازگارانه.و.فاقد.مهارت،.با.
پاسخ.های.ماهرانه.و.هدف.آموزش.مهارت.های.DBT،.کمک.به.فرد.در.کسب.مهارت.های.مورد.نیاز.است.
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آموزش مهارت های فردی در برابر آموزش مهارت های گروهی
آموزش.موفق.مهارت.های.روانی-.اجتماعی،.نیازمند.رعایت.یک.سری.اصول.از.جانب.مراجع.و.درمانگر.
در. برعکس،. تنظیم.می.شود.. آموخته.شوند،. باید. که. مهارت.هایی. اساس. بر. است..دستور.جلسه.درمان.
اساس.مشکالت. بر. معموالً. درمان. DBT،.دستور.جلسه. فردی. روان.درمانی. در. و. معمولی. روان.درمانی.
کنونی.مراجع،.تنظیم.می.شود..وقتی.مشکالت.کنونی.مورد.تأکید.قرار.می.گیرند،.پایبندی.همزمان.به.یک.
دستور.جلسه.مبتنی.بر.آموزش.مهارت.ها،.مستلزم.آن.است.که.درمانگر،.نقش.بسیار.فعالی.را.ایفا.و.جهت.
و.تمرکز.جلسه.را.کنترل.کند..اکثر.درمانگران،.برای.ایفای.چنین.نقش.فعالی.آموزش.داده.نشده.اند؛.و.در.
نتیجه.به.رغم.نیت.خوبی.که.دارند،.تالش.هایشان.در.جهت.آموزش.مهارت.ها.اغلب.با.تشدید.مشکالت.

مراجع،.کم.رنگ.و.کم.رنگ.تر.می.شود.
هنگام. دیده.اند،. آموزش. رهنمودی،. درمانی. راهبردهای. زمینه. در. خوبی. به. که. درمانگرهایی. حتی.
درمان.مراجعان.مبتال.به.اختالل.مرزی،.در.حفظ.یک.دستور.جلسه.رهنمودی،.با.مشکالت.بسیاری.مواجه.
می.شوند..بحران.های.اجتناب.ناپذیر.و.تحمل.اندک.رنج.هیجانی.در.چنین.مراجعانی،.مشکلی.عمده.و.
پایدار.پدید.می.آورد..برای.مراجعان،.و.به.تبع.آن.برای.درمانگرانشان،.دشوار.است.که.طی.جلسات.درمان،.
به.هر.چیزی.به.جز.بحران.های.کنونی،.توجه.داشته.باشند..برای.برخی.از.مراجعان.حتی.جلسات.هر.روزه.
نیز.مشکل.را.حل.نمی.کند،.چرا.که.به.نظر.می.رسد.آن.ها.اغلب.در.حالتی.از.بحران.مداوم.قرار.دارند..
به.ویژه.وقتی.مراجعی.تهدید.می.کند.در.صورت.جدی.گرفته.نشدن.رنج.کنونی.اش،.اقدام.به.خودکشی.
می.کند،.متمرکز.ماندن.بر.مهارت.ها.کاری.دشوار.است..جدی.گرفتن.این.رنج.نیز.معموالً.به.معنای.چشم.

پوشی.از.برنامه.آموزش.مهارت.های.روزانه،.برای.رفع.بحران.کنونی.است.
ممکن.است.برخی.مراجعان،.خواستار.زمان.و.انرژی.کمتری.از.درمانگر.باشند،.اما.انفعال،.ناامیدی،.
و/.یا.فقدان.عالقه.به.آموزش.مهارت.ها.در.آن.ها.می.تواند.به.ایجاد.مانعی.بزرگ.بیانجامد..چنین.شرایطی.
می.تواند.به.راحتی.باعث.خسته.شدن.درمانگر.از.مراجع.و.دست.کشیدن.وی.از.ادامه.تالش.شود،.به.ویژه.
اگر.درمانگر.باور.راسخی.به.آموزش.مهارت.ها.نداشته.باشد..همچنین.این.امکان.وجود.دارد.که.آموزش.
مهارت.ها.تا.حدی.برای.درمانگران،.کسل.کننده.باشد،.به.ویژه.برای.آن.هایی.که.آموزش.مهارت.ها.را.به.
شکل.قابل.مالحظه.ای.با.مراجعان.دیگر.به.کار.برده.اند؛.چنان.است.که.عملی.مشابه،.بارها.و.بارها.تکرار.
درمانگر،. متزلزل. با.عالقه. درمان،.همراه. در.جلسه. و. هفته.ها. در.طول. مراجع،. نوسان.های.خلقی. شود..

می.تواند.بهترین.برنامه.های.آموزش.مهارت.ها.را.نیز.دچار.از.هم.پاشیدگی.کند.
توجه.ناکافی.به.آموزش.مهارت.های.رفتاری،.و.انحراف.درمانی.ناشی.از.آن،.در.آموزش.مهارت.های.
فردی.به.شکلی.ویژه.محتمل.تر.از.آموزش.مهارت.های.گروهی.است..اوالً،.در.درمان.فردی.اغلب.غیر.از.
اراده.دو.نفر.)مراجع.و.درمانگر(،.چیز.دیگری.برای.حفظ.روند.درمان.وجود.ندارد..اگر.مراجع.و.درمانگر.
هر.دو.خواستار.آن.باشند.که.به.مبحث.دیگری.بپردازند،.به.راحتی.قادر.به.انجام.این.کار.هستند..در.مقابل،.
در.درمان.گروهی،.مراجعان.دیگر.–.یا.حداقل.حس.تعهد.درمانگران.نسبت.به.دیگر.مراجعان–.درمانگران.
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را.در.مسیر.نگاه.می.دارند،.حتی.زمانی.که.یکی.از.مراجعان.خواهان.تغییر.مسیر.باشد..دوم،.این.امکان.وجود.

دارد.که.مراجع.در.آموزش.مهارت.های.گروهی.شرایط.روحی.مناسبی.برای.یادگیری.مهارت.ها.نداشته.باشد.

اما.دیگران.واجد.این.شرایط.باشند..تقویتی.که.دیگر.مراجعان.جهت.ادامه.آموزش.مهارت.ها.برای.درمانگر.
فراهم.می.آورند،.می.تواند.بسیار.قوی.تر.از.تنبیهی.باشد.که.مراجع.فاقد.شرایط.یادگیری،.به.وی.ارائه.می.دهد.
گره.اصلی.مشکل.این.است.که:.در.آموزش.مهارت.ها.به.یک.فرد.مبتال.به.اختالل.مرزی،.مراجع.یا.
درمانگر،.بالفاصله.تقویت.دریافت.نمی.کنند..حس.تسکین.سریع.مشکل.به.ندرت.ایجاد.می.شود..به.عالوه،.
آموزش.مهارت.های.روانی.-.اجتماعی،.با.یک.عالقه.قلبی.توأم.نیست؛.این.موضوعی.است.که.در.فصل.
12.متن.اصلی.مورد.بحث.قرار.داده.ام..آموزش.مهارت.ها،.نیازمند.تالشی.بسیار.فعاالنه.تر.از.سوی.مراجع.
و.درمانگر.است..از.این.رو،.برای.کارآمد.کردن.آموزش.مهارت.های.فردی،.باید.تدابیر.خاصی.برای.تنظیم.
رویدادها.اندیشیده.شود،.به.گونه.ای.که.هم.درمانگر.و.هم.مراجع.به.اندازه.کافی.برای.ادامه.کار.تقویت.شوند.
بخش.اعظمی.از.توسعه.DBT،.تحت.تأثیر.یک.تکلیف.دوگانه.بود:.یافتن.درمانی.که.بتواند.در.کمک.
به.افراد.مرزی.مؤثر.باشد،.و.درمانی.که.درمانگران.بتوانند.آن.را.به.صورت.روزانه.به.کار.برند..همان.طور.
که.در.فصل.اول.این.راهنما.اشاره.کردم،.دشواری.های.اجرای.آموزش.مهارت.ها.در.بافت.روان.درمانی.
یک. هدف. مهارت.ها. کسب. که. گونه.ای. به. کنم،. تقسیم. مؤلفه. دو. به. را. درمان. من. تا. شد. منجر. فردی.
مؤلفه،.و.واداشتن.مراجع.به.استفاده.از.مهارت.ها.به.جای.رفتارهای.ناسازگارانه،.هدف.مؤلفه.دیگر.)یعنی.
روان.درمانی.فردی(.باشد..به.بیان.ساده.تر،.آموزش.مهارت.ها.تالش.می.کند.مهارت.ها.را.در.فرد.انباشته.کند.

و.روان.درمانی.فردی.سعی.بر.آن.دارد.که.این.مهارت.ها.را.از.وی.استخراج.کند.
به.دالیلی.که.در.باال.مطرح.شد،.روش.استاندارد.آموزش.مهارت.ها.در.DBT،.درمان.گروهی.است..با.
این.وجود،.ممکن.است.در.برخی.شرایط،.اجرای.آموزش.مهارت.ها.به.صورت.فردی.)به.جای.گروهی(،.
مطلوب.یا.ضروری.باشد..وقتی.درمانگر.به.صورت.خصوصی.یا.در.یک.کلینیک.کوچک،.فعالیت.می.کند،.
ممکن.است.در.آِن.واحد،.بیش.از.یک.مراجع.نیازمند.آموزش.مهارت.ها.وجود.نداشته،.یا.اینکه.درمانگر.
کار.گروهی. برای. مراجعان. برخی. نباشد.. مهارت.ها. آموزش. برای. نفر. از.یک. بیش. به.سازمان.دهی. قادر.
مناسب.نیستند..مراجعی.که.نمی.تواند.رفتار.خصمانه.آشکار.خود.را.علیه.دیگر.اعضای.گروه.بازداری.کند،.
نباید.تا.زمان.تحت.کنترل.قرار.گرفتن.رفتارش،.وارد.گروه.شود؛.هر.چند.چنین.شرایطی.به.ندرت.در.
تجربه.کاری.من،.پیش.آمده.است..ممکن.است.برخی.مراجعان.قباًل.به.مدت.یک.سال.یا.بیشتر.در.گروه.
آموزش.مهارت.ها.شرکت.کرده.باشند،.اما.به.تمرکز.توجه.بیشتری.بر.یک.طبقه.یا.مجموعه.از.مهارت.ها.

نیاز.داشته.باشند..نهایتًا.ممکن.است.مراجعی.قادر.به.حضور.در.جلسات.گروهی.ارائه.شده،.نباشد.

آموزش مهارت های فردی
به.خویشتن.داری.و.پشتکار. به.یک.مراجع.مرزی.به.صورت.فردی،. این،.آموزش.مهارت.ها. بر. افزون.
جدی.از.سوی.درمانگر.نیاز.دارد..از.بُعد.مراجع،.موانع.اصلی.عبارتند.از.تالش.های.وی.برای.تغییر.دادن.
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موضوع.جلسه.آموزش.مهارت.ها،.موضوعات.فشارزاتر،.و.امتناع.یا.ناتوانی.مراجع.از.مشارکت.در.آموزش.

مهارت.هایی.که.درمانگر،.سعی.در.فراهم.کردن.آن.ها.دارد..از.بُعد.درمانگر،.موانع.اصلی.عبارتند.از:.راحت.

نبودن.با.مداخالت.فعال.و.رهنمودی،.یا.فقدان.عالقه،.کسلی،.یا.ناتوانی.درمانگر.در.فراهم.آوردن.شکلی.

به. راحتی. به. می.تواند. موارد. این. در. درمان. دارد.. نیاز. بدان. مراجع. که. مهارت.ها. زمینه. در. راهنمایی. از.

نزاعی.جدی.میان.مراجع.و.درمانگر.تبدیل.شود..اگر.درمانگری.که.مراجعش.آموزش.مهارت.ها.را.دچار.

اختالل.می.کند،.قادر.به.ایستادگی.باشد،.و.تمرکز.خود.را.بر.نیازهای.طوالنی.مدت.مراجع.به.جای.نیازهای.

کوتاه.مدت.وی.حفظ.کند،.در.این.صورت،.آموزش.مهارت.های.فردی.می.تواند.کارایی.داشته.باشد..با.این.

وجود،.حفظ.چنین.تمرکزی.در.مواجهه.با.مسائلی.که.اغلب.بحران.های.اصلی.زندگی.را.تشکیل.می.دهند،.

بسیار.دشوار.است..در.مورد.موانع.مرتبط.با.درمانگر،.هدف.این.راهنما،.ایجاد.میزانی.از.عالقه.)و.حتی.تا.

حدودی.شور.و.اشتیاق(.در.درمانگر.بی.عالقه،.و.فراهم.کردن.خط.مشی.ها.و.توصیه.ها.برای.درمانگری.

است.که.در.ارائه.آموزش.مهارت.ها،.احساس.ناتوانی.می.کند..با.این.حال،.حتی.برای.یک.درمانگر.ماهر.

عالقه.مند.نیز،.آموزش.مهارت.ها.به.افراد.مرزی،.کاری.بس.دشوار.است..همان.طور.که.در.متن.اصلی.نیز.

اشاره.کرده.ام،.تالش.برای.اجرای.آموزش.مهارت.ها.بر.روی.افراد.مرزی.همچون.تالش.برای.آموزش.
نحوه.برپایی.چادر.در.طوفان.است.

با.این.وجود،.همچنان.این.موضوع.مطرح.است.که.اگر.مراجع.دارای.مهارت.های.کارآمدتری.در.خزانه.

مهارت.های.خود.باشد،.احتماالً.قادر.به.مقابله.بهتر.با.شرایط.بحران،.خواهد.بود..این.موضوع،.درمانگر.

را.با.وضعیت.دشواری.مواجه.می.سازد:.چگونه.می.توان.مهارت.های.الزم.برای.مقابله.را.آموزش.دارد.در.

حالی.که.ناتوانی.کنونی.مراجع.برای.مقابله.به.اندازه.ای.زیاد.است.که.وی.پذیرای.کسب.پاسخ.های.رفتاری.

جدید.نیست؟.یک.راه.حل.برای.درمانگر،.تالش.های.مداوم.برای.گنجاندن.روش.های.آموزش.مهارت.ها.

در.هر.جلسه.از.درمان.است..مشکل.موجود.در.این.رویکرد.آن.است.که.اغلب.برای.مراجع.حاضر.در.

درمان.فردی.مشخص.نیست.که.در.هر.لحظه.معین.از.جلسه،.چه.وابستگی.هایی.عمل.می.کنند..به.عبارت.

دیگر.قوانین.حاکم.بر.جلسه،.مشخص.نیستند..از.این.رو،.مراجعی.که.خواهان.تمرکز.بر.راه.حل.فوری.

برای.بحران.فعلی.است،.نمی.داند.که.چه.زمان.پافشاری.بر.چنین.موضوعی.درست.است.و.تقویت.دریافت.

می.کند.و.چه.زمان.این.گونه.نیست..مشکل.درمانگر.نیز.آن.است.که.حفظ.روند.درمان،.بسیار.دشوار.است..
ناتوانی.خود.من.در.انجام.این.کار،.یکی.از.دالیل.مهم.شکل.گیری.DBT.به.شکل.امروزی.اش.بوده.است.
به. را. مهارت.ها. آموزش. که. است. رفتاری. تکنیسین. یک. یا. دیگر. درمانگر. یک. داشتن. دوم،. گزینه.
صورت.فردی،.با.هر.مراجع،.کار.کند..در.این.مورد.قوانین.مرتبط.با.رفتار.مراجع.و.درمانگر.به.وضوح،.
مشخص.است..در.این.قالب،.مهارت.های.رفتاری.از.سوی.مربی.مهارت.ها.آموزش.داده.می.شود؛.بحران.ها.
از.جمله.کاربرد.مهارت.های.فراگرفته.شده.در.شرایط.بحرانی.خاص،.کانون.تمرکز.روان.درمانی.فردی.را.
تشکیل.می.دهند..به.نظر.می.رسد.این.رویکرد.در.موقعیت.های.خاص،.سودمندی.ویژه.ای.دارد..برای.مثال،.
در.کلینیک.دانشگاه.ما،.شماری.از.دانشجویان،.مشتاق.به.کسب.تجربه.در.کار.با.افراد.واجد.مالک.های.
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مهارت.های. آموزش. اجرای. شوند.. متعهد. مدت،. طوالنی. فردی. درمان. به. نمی.توانند. اما. هستند. .BPD

عملکرد. هم. مراجعان. برای. من،. تجربه. به. بنا. و. است،. دانشجویان. این. برای. خوبی. فرصت. متمرکز،.

خوبی.داشته.است..اجرای.این.قالب.در.موقعیت.هایی.که.رزیدنت.های.روان.پزشکی،.مددکاران.اجتماعی.

درمانگران. بالینی.گروهی،. کار. در. می.شود.. انجام. آسانی. به. هستند،. آموزش. در.حال. روان.پرستاران،. و.

می.توانند.آموزش.مهارت.ها.را.بر.روی.یکدیگر.اجرا.کنند؛.در.یک.کار.]بالینی[.وسیع،.می.توان.تعدادی.

درمانگر.واجد.استعداد.خاص.در.این.حوزه.را.به.کار.گرفت..در.اینجا.الگوی.درمانی،.تا.حدی.مشابه.با.

ارجاع.مراجع.به.متخصص.و.به.منظور.درمان.تخصی،.از.سوی.پزشک.عمومی.است..تفاوت.در.DBT.آن.

است.که.جلسات.معمول.)احتماالً.هفتگی(.میان.روان.درمانگران.فردی.و.مربیان.مهارت.ها1..احتماالً.برای.

موفقیت.آموزش.مهارت.های.روانی-.اجتماعی.به.افراد.مرزی،.ضروری.است..در.ادامه.به.بحث.بیشتر.
راجع.به.این.نکته.می.پردازیم.

یا. ندارد،. مهارت.ها. آموزش. جهت. مراجع. دادن. ارجاع. برای. را. کسی. هیچ. که. فردی.ای. درمانگر.

می.خواهد.خودش.شخصًا.این.کار.را.انجام.دهد،.باید.برای.آموزش.مهارت.ها.بافتی.متفاوت.با.روان.درمانی.

معمول،.فراهم.آورد..برای.مثال،.می.توان.جلسه.هفتگی.مجزایی.را.مختص.آموزش.مهارت.ها،.برنامه.ریزی.

کرد..در.صورت.امکان،.این.جلسه.باید.در.اتاقی.غیر.از.اتاق.استفاده.شده.برای.روان.درمانی.فردی.برگزار.

شود..گزینه.های.دیگر.شامل.جا.به.جایی.صندلی.ها،.گذاشتن.یک.میز.یا.عسلی.در.کنار.)یا.بین(.درمانگر.

و.مراجع.)جهت.قرار.دادن.ابزارهای.الزم.برای.آموزش.مهارت.ها(،.استفاده.از.تخته.سیاه،.افزایش.نور.

اتاق،.برگزاری.جلسات.آموزش.مهارت.ها.در.ساعاتی.از.روز.که.با.جلسات.روان.درمانی.متفاوت.باشد،.

کوتاه.تر.یا.بلندتر.کردن.زمان.آن،.ضبط.صوتی.یا.تصویری.جلسات.در.صورتی.که.این.کار.در.روان.درمانی.

فردی.انجام.نمی.شود،.یا.بالعکس،.و.تعیین.هزینه.متفاوت،.است..برای.درمانگری.که.مراجع.دشواری.دارد،.
شرکت.در.گروه.نظارت/.مشاوره2..برای.حفظ.انگیزه.و.تمرکز.بر.مهارت.ها.حائز.اهمیت.است..

آموزش مهارت های گروهی
پیش.از.این،.شماری.از.معایب.آموزش.مهارت.های.فردی.را.ذکر.کرده.ام..اشکال.اصلی.که.تاکنون.ذکر.
نشده،.آن.است.که.این.روش،.فاقد.کارایی.الزم.است..اگر.چه.بنا.به.تجربه.ما،.مراجعان.مرزی.در.ابتدا.
تقریبًا.هیچ.گاه.خواهان.ملحق.شدن.به.گروه.نیستند.اما.درمان.گروهی.چیزهایی.فراتر.از.هر.نوع.درمان.
فردی،.به.مراجع.می.دهد..نخست.آنکه،.درمانگران.فرصت.مشاهده.و.کار.روی.رفتارهای.بین.فردی.ای.را.
دارند.که.در.روابط.مراجعان.با.هم.ردیفان.خود.آشکار.می.شوند،.اما.به.ندرت.ممکن.است.در.جلسات.

1- Skills trainers
Supervision-consultation.group.-2:.از.آنجا.که.کار.کردن.با.مراجعان.مبتال.به.BPD.بسیار.دشوار.و.پرفشار.است،.در.DBT.درمانگران،.در.
جلسات.گروه.نظارت/.مشاوره.شرکت.می.کنند..این.گروه.که.متشکل.از.تعدادی.از.درمانگران.است،.به.حل.و.فصل.استرس.ها.و.مشکالت.

درمانگر.با.مراجع.می.پردازد)م(.




