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 مترجمان سخن
 
 

 برخوردار قوی پژوهشی پشتوانۀ از که استت  شتناختی روان درمان رویکردهای از یکی رفتاریشتناختی  درمان
 و گرفته قرار روان سالمت حوزه انتخصتّصت  م ۀمورداستتفاد  که استت  ستال  هایستال  درمان شتیوۀ  این. استت 

 رفتاری،شتناختی  درمان حیطۀ انتخصتّصت  م. استت  شتده  تأیید بالینی یهااختالل از بستیاری  برای آن اثربخشتی 
 یهااختالل درمان برای گوناگونی شتتواهد برمبتنی هایپروتکل تدوین و درمان این توستتعۀ درحال روزروزبه
 تشتتخیصتتیتک هایپروتکل تدوین به عمدتاً هاتالش این نتیجۀ تاکنون. هستتتند رویکرد این براستتاس بالینی

 . است شده منجر هاآن در دخیل شناختی هایفرایند بر تأکید و هااختالل از هریک برای گوناگون
 بخشتداوم و ستتازستتبب مشتتتر  عوامل روانی، هایدرمان مشتتتر  هایهمؤلّف نقش امروزه ،حالبااین
 روانی یهااختالل اکثر در هیجان تنظیم هایدشتتواری و هیجان بارز نقش نیز و همبودی باالی نرخ ،هااختالل
 را مذکور موارد تمام که درمانی پروتکلی وجود رسدمی نظربه. است گرفته قرار پژوهشگران موردتوجه بسیار

 گامپیش راستادراین همکارانش و بارلو. بود خواهد درمانگران مشکالت از بسیاری شتای گراه دهد، موردتوجه
 درمان برای یلپروتک تدوین به و کرده ترپررنگ رفتاریشتتتناختی درمان در را هیجان بُعد هاآن اند؛هبود

 کاربردی ییهامثال از استتتفاده با و ستتاده بیانیبه ،حاضتتر کتاب. اندپرداخته هیجانی یهااختالل فراتشتتخیصتتی
 ایگونهبه کتاب این .پردازدمی گوناگون هیجانی یهااختالل برای درمان این هایبخش از هریک شتترحبه

 را بیماران هیجانی و شتتناختی هایفرایند بر هاآن اثرگذاری نحوۀ و درمان اصتتول گیریکاربه شتتیوۀ عملی
 .  آوردمی فراهم هیجانی یهااختالل از وسیعی طیف درمان برای گامبهگام راهنمایی و کشدمی تصویربه

 هایدرمان به آوردن روی ،هاآن میان در همبودی باالی نرخ و روانی یهااختالل باالی شتتیوع به توجه با
 این از نیز ما جامعۀ و رسدمی نظربه ضروری جوامع تمام در صرفهبهمقرون و مدتکوتاه البته و شتواهد  برمبتنی

 نوین رویکردهای دربارۀ فعلی دانش توستتعۀ جهت گرفتیم تصتتمیم راستتتادراین. نیستتت امستتتثن موضتتوع
 ترجمه روان سالمت حوزۀ انتخصتّص م و مندانعالقه استتفاده  برای را کتاب این و برداشتته  گام شتناختی روان
 و روان ایگونهبه را آن کتاب، اصتتلی  متن به پایندی درعین کردیم تالش اثر این ترجمۀ جریان در. کنیم
 امید .دادیم قرار ادبی و علمی ویراستتتاری و بازبینی مورد بارها را آن منظور،همینبه و کنیم ترجمه ستتلیس
 در و باشد شما راهگشای اثر این و باشیم کرده عمل شتایسته  ایگونهبه خود هدف به دستتیابی  جهتدر داریم
  .  رساند یاری شما به درمانی نوین پروتکل این ترکاربردی و بهتر هرچه یادگیری و در 



 شگفتاریپ
 
 
 از استتتفاده اهمیت به و کنند کمک خود نامراجع به کنندمی تالش ستتختیبه روان ستتالمت انتخصتتّصتت م

 سالمت مراقبت حوزۀ گذشته، سال چند در. اندهبرد پی هدف این به دستتیابی  برای شتواهد  برمبتنی هایدرمان
 و افزایش نیز و هاآن زیربنایی یهامکانیستتم وروانی  یهاآستتیب در  درزمینۀ شتتگرفی یهاپیشتترفت ،روان
 کار در گوییپاسخ بر تمرکز افزایش ،هاپیشرفت این ۀازجمل. استت  داشتته  علمی درمانی رویکردهای اصتالح 
 مؤثر، بسیار و کنند استفاده شتواهد  برمبتنی رویکردهای از رودمی انتظار بالینی درمانگران از. استت  بوده بالینی
. رودمین شماربه کوچکی انتظار موضوع این. کنند کار شدهسازیشتخصی  و بیمارمحور ایشتیوه به و کارآمد
 موانع وجود و( 0همبودی مثال، عنوانبه) شتناسی آستیب  پیچیدگی مراجعان، تنوع همچون بستیاری  دالیل بنابه
 تمرین برای مراجع توانایی که زندگی نامستتاعد شتترایط مثال، عنوانبه) نیستتتند مراجع کنترل تحت که یدرمان
 . باشد برانگیزچالش امری تواندیم شواهد برمبتنی درمانی رویکردهای اجرای ،(کندمی محدود را کردن

 انجمن میان مشارکتی هایتالش حاصل که 0رفتاریشناختی هایدرمان انجمن بالینی کاربردهای مجموعه
 بستتیار منابع از ایمجموعه ،استتت 2آکستتفورد دانشتتگاه انتشتتارات و 1(ABCT) رفتاری و شتتناختی درمانگران
 طراحی منظوراینبه ،مجموعه این. دهدمی ارائه کارآموزان و درمانگران برای را آسان استفادۀقابل و کاربردی
 و یابند تستلط  شتتواهد برمبتنی درمانی رویکردهای بر مؤثر ایگونهبه کند کمک درمانگران به که استتت شتده 
 و راهنمایی ۀنحو اساس همچون درمان 1اجرای اساسی اصتول  عملی، ازنظر مجموعه این. گیرند کاربه را هاآن

 ترینبه عنوانبه همچنین،. دهدمی نشتتان را درمان کاربرد و بالینی کار در شتتایع مشتتکالت حل برای مشتتاوره
 مجموعه و 1اثربخش یهادرمان مجموعه همچون دیگری شتتواهد برمبتنی یهاپروتکل مجموعه برای لمکمّ
 یهااختالل بر اینکه جایبه ،ABCT بالینی بردهایکار مجموعه .شتتودمی گرفته درنظر 1اثربخش یهابرنامه
 قرار موردهدف را هاآن ارزیابی و درمانی رویکردهای عملی کاربرد د،نکن تمرکز هاآن درمان و ختا  
 .  دارد تأکید روان سالمت مراقبت اجرای «چگونگی» بر مجموعه این دیگر،عبارتبه. دندهمی

 بدانند؛ مفید خود بالینی یهامهارت اصتتتالح در را هاکتاب این ،کارآموزان و پزشتتتکان داریم امیتد 
 نتایج بهبود سبب ،شتواهد  برمبتنی درمانی رویکردهای اجرای در شتان صتالحیت  و راحتی افزایش با کهیطوربه

 ناییزیرب انیمب مرور بر ،دارد زیادی تأکید کاربرد بر مجموعه این اینکه به توجه با .شتتتوند خود نامراجع
 یا نظری مبانی ترعمیق ایگونهبه دارند تمایل که خوانندگانی به ،روازاین .استت  شتتده متمرکز کمتر پژوهشتی 
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 ذکرشده اصلی منبع انتشتارات  به شتود می توصتیه  کنند، کاوش را خا  رویکردهای از کنندهحمایت تجربی
 . ستا شده ارائه نیز بیشتر مطالعۀ برای پیشنهادهایی مربوط، موارد در براینعالوه .کنند مراجعه فصل هر در

   یجانیه یهااختالل یصیدرمان فراتشخ یبرا کپارچهی پروتکل یکاربردها

 مشتتتکالت از طیفی برای را1(UP) یکپارچه پروتکل کاربرد کتاب، این در همکارانش و 0فارچیون ،0بارلو
 و فارچیون بارلو،) است 1کار کتاب و 2درمانگر دقیق راهنمای کتاب لمکمّ کتاب، این. دهندمی شترح  روانی

 و ابعادی ایگونهبه هااختالل سازیمفهوم شیوۀ توضیح برعالوه حاضر کتاب(. 0101 دوم، ویراست همکاران،
 فصتتول از هریک در هیجانات، کنترل در ناتوانی احستتاس و منفی پذیریواکنش با مرتبط مشتتکالتی عنوانبه
 توضتتیح هاموقعیت یا مشتتکالت این برای نیز را UP اصتتلی یهابخش پذیرانعطاف کارگیریبه نحوۀ خود
 چگونگی تا اندشتتده داده شتترح کامل جزئیات با بالینی هاییمثال هافصتتل از هریک در همچنین،. دهدمی
  .شود روشن خوبیبه بالینی کار در UP اصول اجرای
 ،همبودی درواقع. استتتثنا یک تا استتت قاعده یک بیشتتتر همبودی ،دانندمی درمانگران تمام که طورهمان
 کتاب این گوناگون یهافصل در ما. است UP همچون 1فراتشخیصی یهادرمان ایجاد برای استاسی  ایانگیزه
 برای درمانگران توسط تواندمی ورطچ UP که کنیممی مالحظه ،دارند اختصا  ایویژه اختالل به هریک که
 اصلی یهاهمؤلّف و شود استفاده رایج، 1ییخووخُلق یهاویژگی و همبود هایوضعیت ،هااختالل ستازی مفهوم
  .روند کاربه شدهسازیشخصی یشکلبه آن

 عملی دانش کتاب این. اندشتتده نوشتتته UP در باتجربه درمانگران توستتط کتاب این ولفصتت از هریک
 پشتوانۀ و بوده شواهد برمبتنی رویکردی که را UP پروتکل بتوانیم کندمی کمک و کرده فراهم را لیاوّدست
 .  بیاوریم زندگی به دارد، خود اثربخشی از حمایت در زیادی بسیار پژوهشی

 Ph.D.، ABPP ،1وایت. دابلیو. سوزان
 مجموعه سردبیر

 

                                                           
1. Barlow 
2. Farchione 
3. Unified Protocol 
4. detailed therapist guide 

5. workbook 
6. transdiagnostic 
7. temperamental features 
8. Susan W. White 



 همقدّم
 

 0(UP) هیجانی یهااختالل فراتشتتخیصتتی  درمان برای یکپارچه پروتکل بالینی کاربردهای بر حاضتتر کتاب

 شرح تنها تابک این اینکه نخست. نیست چیزی چه کتاب این بگوییم باشد بهتر شتاید  آغاز در .کندمی تمرکز
 ،UP0 کاربرد برای درمانگر راهنمای کتاب منظور، این برای. رودنمی شتتماربه UP دربارۀ یدیگر لمفصتتّ
 تمامی ،1جویاندرمان برای کامل جزئیات با و گامبهگام کار کتاب کنار در و شتتده تجدیدنظر و روزرستتانیبه
 بارلو، ؛0101 همکاران، و فارچیون بارلو،) شد خواهند منتشر زودیبه و دربرگرفته را UP ضتروری  یهاهمؤلّف
 یهایافته و UP مفهومی و نظری مبانی عمیق توصتتتیف بر کتاب این(. 0101 همکاران، و 2زاواال -ستتتاوئر
 موردنظر گوناگون یهافصتل  در لزومدرصتتورت موضتوعات  این اگرچه. کندمین تمرکز نیز مرتبط پژوهشتی 
 گوناگونی موارد برای UP از استتتفاده جهت دقیق عملی هایتوصتتیه ارائۀ کتاب این تمرکز اما ،اندگرفته قرار

 طول در درمانگران استتت ممکن که رایجی موانع ،همبود یهااختالل به مبتال و پیچیده بستتیار بیماران همچون
 . باشدمی مشکل حل راهبردهای نیز و شوند مواجه هاآن با خود درمان
 درنظرگرفتن با ،خوانندمی را کتاب این مطالب فهرست کههنگامی خوانندگان برخی است ممکن آغاز در
 ،1(MDD) اساسی افسردگی اختالل همچون DSM1 در موجود تشتخیصتی   طبقات دربارۀ خود ذهن در آنچه
 روش و درمان رویکرد ،کتاب این در ما. دنشتتتو متعجب دارند،  1خوردن یهااختالل و  1دوقطبی اختالل
 تمام برای استفادهقابل و مشتتر   ،استاستی   درمانی یهاهمؤلّف بر که دهیممی ارائه را ایفراتشتخیصتی   ارزیابی
 هدف دهیم؟ قرار خا  یهااختالل بطن در را آن باید چرا بنابراین. استتت شتتده متمرکز هیجانی یهااختالل
 با اغلب که را گوناگون هیجانی یهااختالل این توانمی چطور که استتت موضتتوع این شتترح ،کتاب این

 مشتتتر  ییخووخُلق یهاویژگی بر متمرکز و رایج ارچوبیهچ ازطریق هستتتند، همراه همبود یهااختالل
 این کامل طیف برای استتاستتی  فراتشتتخیصتتی  ۀمؤلّف پنج از استتتفاده به درنهایت کار این. کرد ستتازیمفهوم
 با که را درمان هایگام و استتاستتی یهاهمؤلّف یا 9هابخش این از هریک کاربرد ما. استتت شتتده منجر هااختالل
 .ایمکرده ارائه جزئیات با اختالل هر برای ،شودمی شروع بیمار برای درمان منطق توضیح
 قدّمم خط در حاضر درمانگران برای را کار که است این فراتشخیصی درمان این ایجاد در ما اصلی هدف
 و افستتتردگی ،01اجتماعی اضتتتطراب همچون گوناگونی هیجانی یهااختالل به مبتال نبیمارا با که درمان
 برمبتنی و 00تشخیصیتک پروتکل ،هااختالل این بیشتر امروز به تا. کنیم ساده هستند، مواجه 00زدگیوحشتت 
 درمانگران حالبااین. ندامتفاوت یکدیگر با ایمالحظهقابل طوربه عمدتاً که اندداشتتته را خود به مخصتتو  شتتواهد
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 کاربرد در اینکه به برسد چه ،باشتند  آگاه موجود درمانی یهاپروتکل این تمام از که دارند وجود کمی بستیار 
 نشان ،هستند طمسلّ UP  فراتشتخیصتی   اصتلی  یهاهمؤلّف بر که درمانگرانی تجربۀ ؛بالعکس .باشتند  داشتته  رتبحّ هاآن
 .است موردنیاز هااختالل این دادن قرار موردهدف برای که ستا چیزی آن تمام ،درمان این که دهدمی

 از شرحی و کرده توصیف را قبل یهادهه طول در UP ایجاد فرایند که شودمی آغاز فصتلی  با کتاب این
. دهدمی ارائه را کنندمی حمایت آن اثربخشتتی از لحظه این تا که ییهاپژوهش از برخی و پروتکل یهاهمؤلّف
 روان ستتالمت ملّی مؤستتستتۀ حمایت با اخیراً که استتت ایگستتترده 0بالینی کارآزمایی شتتامل هاپژوهش این
(NIMH)0  درمان که دهدمی نشتان  و گرفته صتورت UP تشخیصیتک و فردی یهاپروتکل ۀاندازبه حداقل 

 بعدی مهم فصل فصل، این از پس(. چاپ زیر همکاران، و بارلو) است مؤثر عمده اضتطرابی  یهااختالل برای
 برای گامبهگام رویکردی فصل این. دهدمی پوشش را فراتشخیصی 1مندیضتابطه  و ابییارز که شتود می ارائه

 یهامکانیستتم با هاآن بالینی مشتتکالت ارتباط نحوۀ و گیرددربرمی را هیجانات ماهیت دربارۀ بیماران آموزش
 شوندمی ارائه بعدی فصل یازده فصل، این دنبالبه. دهدمی شرح را شانیهیجان زندگی در بدتنظیم کارکردی

 ؛ایمکرده کار هاآن بر کنونتا ما که گیرنددربرمی را خاصتتی یهااختالل طبقات یا هااختالل از دستتته آن که
 اختالل ،(1 فصل) 2الکل مصرف یهااختالل با مرتبط هیجانی یهااختالل ،(1 فصتل ) دوقطبی اختالل ازجمله

 و( 00 فصل) کنیممی سازیمفهوم هیجانی اختالل شدیدترین عنوانبه را آن ما که 1(BPD) مرزی شتخصتیت  
 کار رد البته که دارند ستتروکار پیچیده بالینی تظاهرات با ،کتاب آخر فصتتل چند. استتاستتی یهااختالل ستتایر
 1هیجانی هایمیبدتنظی شتتامل تظاهرات این بیماران، از بستتیاری در. استتتثنا تا هستتتند قاعده یک بیشتتتر بالینی،
 کاربرد دربارۀ مهمی بستتیار فصتتل ها،این از پس. هستتتند خجالت و گناه شتترم، همچون تجربیاتی در دیگری
 باشتتد؛ آن نوظهور تقوّ نقاط از یکی استتت ممکن UP درمان گروهی اجرای. شتتودمی ارائه درمان گروهی
 افراد از ناهمگنی هایگروه بتوانند درمانگران شوندمی ستبب  UP مشتتر   و فراتشتخیصتی   درمانی یهاهمؤلّف
 افزایش سبب طریق،بدین و دهند شکل را( غیره و افسردگی اضطراب،) گوناگون هیجانی یهااختالل به مبتال
 پایانبه UP از استتتفاده ۀآیند مستتیرهای دربارۀ فصتتلی با را خود کار ،درنهایت. شتتوند هاکلینیک کارایی
 از پیشتتتگیری جهت اصتتتول این کارگیریبه درزمینۀ ما نوپای یهاتالش از برخی شتتتامل که رستتتانیممی

 . باشدمی هیجانی یهااختالل
 که ندهستتت کشتتمکش در هیجانی مشتتکالت از ترکیبی با هرروزه که درمانگرانی امیدواریم صتتمیمانه ما
 مطالعات با مرتبط یهاهمؤلّف ،گنجندنمی DSM تشتتخیصتی  طبقات از یکهیچ در مشتتخصتتی شتتکلبه معموالً
 و گستترش  UP درمورد ما تجربۀ که طورهمان. بدانند مفید خود روزمرّۀ کار برای را کتاب این خا  موردی
 بارۀدر اندرمانگر تجارب شنیدن از ما و شد دنخواه بیشتتر  آینده در نیز آن ترمتنوع کاربردهای ،یابدمی تعمیق
 .شد خواهیم خرسند بسیار آن ازطریق راهگشایی و پروتکل این
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