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 شگفتاریپ
 دهش ارائه درمانگر هاصد توسط پاسخ هادص ا،بود زمان از ؟دشومی رنج باعث یزیچ چه

 هایتعارض ر،ناسازگا هایفتارر د،ناکارآم افکار و هااختشن شامل هاپاسخ نیا ت.اس

 عهقط کی فقط درواقع هاپاسخ نیا از رکدامه .تاس … و نشده میتنظ ضطرابا ر،ایناهش

 هایانسان داستان همانند که میباش داشته نظر در دیاب ت.اس سانان رنج تیماه پازل از

  .میرینگ نظر در انسان نجر کامل علت به عنوان را قطعه ره ل،یف و نایناب

 گراندرمان و پژوهشگران که است یلیدل نیا و دارد اییچیدهپ تیوضع انسان رنج تیماه

 برا هآن در که کنندمی ارائه را ینگر کپارچهی و دهیچیپ یدرمان روان هاییهنظری، متعدد

 .دکنمی دیتأک بدن وها فتارها، رشناختر، ایناهش عارضل، تتحو مانند یمختلف ابعاد نقش

 که است (ISTDP) مدت کوتاه و فشرده یشیپو یدرمان وانها، رمدل نیا از یکی

 بیترک گریکدی با )روان( ذهن از کپارچهی ییهنظر کی در را یمختلف ینظر هاییدگاهد

 ت. اس کرده

ها ضتعار نیا یقتد. وکر میخواه تجربه گرانید با را ییهاتعارض ناچار به امی، زندگ در

 ما رد یتکامل صورت به احساسات نیا .یمکنمی تجربه را یاحساسات ما دشومی جادیا

 هب دنیرس سمت به را ما و میدار ازین یزیچ چه به که ندگویمی ما به واند شده جادیا

 کی عنوان به احساسات نیا از توانندنمی افراد کثراین، اوجوداب .دکننمی تیهدا المانیام

 ندشویم ضطربض، معو رد. دکنن استفاده سودمند و اثربخش پاسخ و رفتار یبرا راهنما

 کندمی جادیا راها های آننشانه و یکنون مشکالتها دفاع نیا .دکننمی استفادهها دفاع از و

  .دنشومی جرمن رنج جادیا به تنهای در که

 بر را دفاع و ضطرابس، ااحسا (ISTDP) مدت کوتاه و فشرده یشیپو یدرمان روان

 ستفادهت. اسا کرده فیتعر یمتفاوت شکل به نسینوروسا و یولوژیزیف یکردارشناس اساس



 

 

 عتریسر رییتغ باعث که است شده هاییکردیرو و هایکتکن جادیا به منجر هاکردیرو نیا از

 ت. اس شده مارانیب در مؤثرتر و

 از خشبتنها  حساسا که است داده نشان نسینوروسا دانشمندان از یکییو، داماس ویآنتون

 درک نیت. ااس مشترک گرید واناتیح در آن با که است انسان اریناهش یجانیه ستمیس

 نیمچنت، هاس داده رییتغ کالیراد صورت به را احساس یدرباره ما تفکر نحوه دیجد

 که است الزم درمانگران چرا و ارندیناهش هایجانه چرا هک است کرده جادیا را سؤال نیا

 را اضطراب از ما درک نیهمچن هاشناسعصب و هاستایولوژیزید. فکنن کار هاآن یرو

 هم با را هایافته نیا (ISTDP) مدت کوتاه و فشرده یشیپو روان درمانی. ه اندداد رییتغ

 هایاختالل درمان یبرا هایکتکن از ای هدیچیپ مجموعه آن محصول که است کرده ادغام

 (ISTDP) مدت کوتاه و فشرده یشیپو یدرمان وانت. راس یجسمانهای نشانه و یاضطراب

 ادغام گریکدی با را یوانکاوری، ولوژیزیف یشناسستیز شناسیعصب هاییافته نیهمچن

 توجهم ام که یقتت. واس داده رییتغها دفاع به نسبت را ما تفکر و نگاه نوع و است کرده

 که است ()ناآشکار یضمن حافظه محصول (تی)شخص منش صفات وها دفاع که یمهاشد

 سمت به یشناخت صرفاً هاییکتکن از دیاب ،دشوننمی یکدگذار یکالم حافظه در

 کار درمان اکنون و نجایا درها دفاع یرو یاتجربه صورت به که میبرو هایییکتکن

  .دکننمی

 را دتم کوتاهی شیپوی درمان روان هیاول اصول ساده زبان به تا میداری سع کتاب نیا در

ی گام تابک نیا است دیمیم. ابپرداز آنی درمانهای یکتکن و فنونی معرف به و میکن انیب

 رداشتهبی درمان کردیرو نیا از درمانگران شتریب استفاده و بهتر شناخت جهت جلو به رو

 د. باش

 یسهراب هیهان
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 میمفاه و اتیکل
 دوانلو بیحب دکتر نام به یرانیا دانشمند کی را (istdp) فشرده یشیپو یدرمان روان

 به یروانکاوهای روش در یروان لیتحل مدت بلند روش آن در که است کرده یطراح

 ت. اس لشدهیتبد افتهیسازمان و ثربخش، اکوتاه مدت روش کی

 همچون که دشومی دهینام یشیپو روان درمانی زآنجا، اکوتاه مدت یشیپو روان درمانی

 دهیدپ به قیدق توجهت، و مقاوم بر لبهغی، واقع احساسات تجربه یلیتحل روان درمانی

 بیآس اسازیمه واملعی، اریناهش از آن سازیمفهوم مات. ااس داده قرار خود یمبنا را انتقال

 ینروا لیتحل هایسازیمفهوم گرید از کالیراد صورت به یگردرمان روش و یشناخت

 رب آن دیأک، تکوتاه مدت یشیپو روان درمانهای محور نیمهمتر از یکیت. اس زیمتما

 ت. اس یدرمان یرابطه

 ه: ک معتقدند یعنی

 تا دشومی ببسی، درمان کردیرو نیا در فنون حیصح یریکارگ به و درمانگر فعال موضع

 لمس و ییشناسا را خود افکار و احساسات عمق زمان نکوتاه تری در مراجع ای ماریب

 صالتا و صداقت فرهنگ از شکل نیتر قیعم و ارتباط نوع ترینیاصل ینرویازا و دینما

 به صرفاً نه کوتاه مدت یشیپو روان درمانی .دشومی یتجلم ماریب و درمانگر تعامل در

 یزبازساو اختالل عالئم رفع هبی، روانکاو به نسبت کوتاه تری مدت در نکهیا لیدل

 مستمر یخودشناس در ماریب هاییتظرف شیافزا به که ازآنجهت لکهبد، دازپرمی تیشخص

های اختالل و یروانشناخت هاییماریب عالئم رفع از شتریب یآثار و دارد تیاهم انجامدمی

 د. دار یروان

 هایورین به مارانیب یساز آگاه نفیز، ن کوتاه مدت و فشرده یشیپو یدرمانگر درروان

ت، اس رموردنظ راتییتغ جادیا ساست، ااحساسا یواقع ی تجربه قیطر از اریناهش یشیپو

، ی)قربان است دادهشده نشان اختالالت از یعیوس ی گستره در آن کاربرد تیقابلو 
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ت، سین مهم صرفاً ستیچ ماریب گفتار نیریز یمعنا هنکیا ISTDP کردیرو ر(. د4222

 در تعارض )مثلث دفاعو ب، ضطرات، ااحساسا یتجل لحظه به لحظه مشاهده لکهب

 د، ودار تیاهمها آن از ماریب یآگاه و شخص( )مثلث ماریب یزندگ مختلفهای ارتباط

 و باشد حظهل به لحظه دیبا یندنگریرآد. فشو لیتأو و معنا ندیفرآ نیا هیسا در دیبا محتوا

 شیپ به درمان که جیتدر هب .دریگ قرار توجه مورد دیبا که است لحظات نیهم یمحتوا

 (. 4222ی، )قربان درسمی یزندگ داستان به محتوا و ندیفرآ مشاهده واحدرود می

 روان یتیحما روان درمانیز: ااند عبارت کوتاه مدت یشیپو روان درمان یاصل انواع

 روان درمانی(، SEPT) یانیب - یتیحما یشیپو روان رمان(، دSPSP) مدت کوتاه یشیپو

 (. ISTDP) کوتاه مدت فشرده یشیپو وان درمانیر(، و STPP) مدت کوتاه یشیپو

 کانام عدم و بزایآس تیموقع کی در دیشد اضطراب تجربه دادند نشان دیفرو و دیبرو

 افتیدر دفعات به روئرت. باس نوروزِ ساز نهیمب، زاضطرا با همخوان جانیه لمس و ابراز

 هت، براخاط آن به مربوط هایجانیه مجدد یایاح وها خاطره یادآوری که

 و یسرکوب را یفراموش نیا آغاز همان از روئرب .دگردمی منجر یماریبهای نشانه رفع

 یاریهش و افشا زین یدرمان روش اساس نروید. از، اکری گذارنام شیپاال را آن یاداوری

 تجارب یگفتار انیب قیطر ازها آن با همخوان دردناک عواطف و خاطرات به نسبت

 توقف جهت در که کرد ییشناسا را ییروین یروان لیتحل تولد آغاز زا دیروت. فاس ادشدهی

 دهیپد اب دیفرو که ینگامت. هاس مقاومت آن و دشومی فعال افشا ندیفرای ساز یسطح ای

 رد. دنکر اتخاذ آن برابر در فعال و زیبرانگ چالش یوضعد، مش رو روبه مقاومت

 همچنان کردند یسع لباغ گرفت تصور یدرمان درروان دیفرو از پس که هاییینوآور

 خصوص در یراهبرد نیند. چشون رو روبه مقاومت با میرمستقیغ و آرام یصورت به

 و سازدمی کند و یسطح را افشا ندیفرا که استهای عمد عوامل از یکی مقاومت

 نونف .دکنمی لیتبد میرمستقیغم، و بهمه، افتینا ازمانت، سبلندمد یندیفرا به را یدرمانگر
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 ستا روان درمانی از یریتصو نیچن بر یانیپا کوتاه مدت و فشرده یشیپو روان درمانی

 روش کی به یروان لیتحل نامشخصو ه، افتینا ازمانر، ساث مت، کبلندمد روش آن در که

 یرماند روش نیاهای حورت. ماس لشدهیتبد روشنو ه، افتیازمانش، سثربخ، اکوتاه مدت

 یریکارگ به و درمانگر فعال وضعت. ماس واراست افشا تیماه و یدرمان رابطه نوع بر

 را ودخ افکار و احساسات عمق زمان نیتر کوتاه در مراجع تا دشومی سبب فنون حیصح

 رجمه، ت3551ا، )دالسلو آورد دست به را یشتریب یروان سالمت و دینما لمس و ییشناسا

 (. 4222ن، همکارا و یوسفی

 هک است دیفرو یروانکاو یالگو از منبعث کوتاه مدت و فشرده یشیپو روان دگاهید

 االنم .تافی توسعه و یطراح لیگ مک دانشگاه در لو دوان نام به یرانیا دانشمند توسط

 بهره یچگونگ دوانلو و کرد کشف را ناخودآگاه دیفرو» که داردمی اظهار نهیزم نیا در

 (. 4222ی، گارودیس یقیخل رجمه، ت4222و، )دوانل «را درمان یبرا آن از گرفتن

 شرفتیپ نیبزرگتر روش نیاید، فرو توسط یشیپو یاریناهش کشف از پس ماالن ازنظر

 که دشومی دهینام یشیپو یدرمانگر ازآنجا یدرمان روش نیت. ااس یدرمانگر درروان

 دهیپد هب قیدق توجه و مقاومت بر غلبای، واقع احساسات تجربه یلگریتحل روان همچون

 (. 4232ه، )جرار است داده قرار خود یمبنا را انتقال

 رییتغ انیشهادفاع ضد بر و میتنظ را اضطرابشان تا دشومی کمک مارانیب به درمان نیا در

 و )ولف ه اندکرد اجتنابها آن از که شوند روبرو یاحساسات با بتوانند نکهیا تا دهند

 (. 3543ن، کسویفردر

 هب و اریناهش طور به که زا مشکلهای تجربه ردنآو یآگاه به با یشیپو یدرمان درروان

 و وردهآ دست بهها آن علل به را نشیب از یدرجات ردد، فهستن رگذاریتأث یمنف هایویش

 است یشیوپ درروان رییتغ یاتیح املعش، نیب و افتدمی اتفاق شیبرا معنادار یدرمان رییتغ

 (. 3552 ،ی)گر
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ی، فرد نیبهای لگوای، درونهای تعارض ییایپو یجانیه و یشناخت درک ندیفرا به نشیب

 دهدا نشان طالعاتم .دشومی اطالق گذشته تجارب باها آن ارتباط و یتکرارهای فتارر

ی، ری)دهش دارد ارتباط مثبت هایامدیپ با درمان دوره در نشیب سطح رفتن باال که است

4232 .) 

 نارک به دعوت مارانیت. باس دار سکیر فشرده کوتاه مدت یشیپو روان درمان به ورود

 یمعقول به طورها آن به یادیز هایسال است ممکن که ندشومی ییهادفاع گذاشتن

 نگه اکنون و نجایا در را ماریر، بدرمانگ روش نیا در خاطر نیهم هت. باس کرده خدمت

 شانمخرب و یمنف احساسات با نکهیا مگر بروند داد نخواهد اجازهها آن به که یسک .ددارمی

 (. 4221ز، )هلم ابدی کاهش درمان ترک خطر بیترت نیا به تا شوند روبرو

 با هچگون که کند حل اساس نیا بر را مشکالتش تا دشومی کمک ماریب به درمان نیا در

 و هافقدان محصول هاجانیه و تعارضات نیا .دشومی روبروها تعارض ای جاناتیه

 یزا استرس دادیرو کی توسط جاناتیه نیا که یقتد. وهستن یزندگ در هیاول هایبیآس

ب، ضطراا بیرکتی، نهای جهیتن .دنشومی جیبس هافاعد و ضطراباد، نشومی فعال یکنون

 یردف نیب مشکالت و دهنده شکست خودهای لگوب، اجتناای، فسردگا ،یساز یسمانج

 نکهیا لیدل به باشد شتهدا یقو یفرد نیب تمرکز تواندمی درمان نی(. ا3552س، )عبا است

 ،زتی)مارکوو ندشومی مرتبط انگردرم با انتقال به مکرر به طور رونیب یایدن یفرد نیب روابط

4223 .) 

 دهینام یشیپو یتوال که آنهای پاسخ و مداخالت یاجرا هفتگانه مراحل کیتکن نیا در

 یاوشک نیچن ودنب ردناکد .دشومی آغاز ماریب مشکل ی درباره پرسش با ابتدا دشومی

تر صهای مشخپاسخ یبرا دوم( )مرحله درمانگر فشار دربرابر مارانیب اغلب دشومی سبب

 سوم مرحله رد .ددهنمی نشان مقاومت شده تجربه حساساتا یواقع تیماه شناخت و

 امدیپ و تیماه درمانگر ندشومی فعال یواصل یکیتاکتهای دفاع که همچنان یشیپو یتوال
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 هب سدکردنن، و کرد قابلهها، مدفاع در دیترد جادیا با و کندمی روشن ماریب یراب راها آن

 یرمب را یانتقال دهیچیپ احساسات مقاومت تبلور زآنجاکها .دزیخ یمبرها آن با چالش

 مرحله غازسرآ نیا و دشومی متمرکز یانتقال احساسات بر ماریب مقاومت نینابرابد، زیانگ

 الشچ و یساز روشن از استفاده با زین مرحله نیا در رمانگرت. داس یشیپو یتوال چهارم

 نیب یروند تنش ندیفرا نیا رد .دکوشمی انتقال به وابسته یدفاعهای دستگاه شکستن در

 شچال و روشن سازی به آنقدر رمانگرد .درسمی خود حداکثر به یدرمان مانیپ و مقاومت

 آسیب مواد در رخنه امکان و کند غلبه مقاومت بر یدرمان مانیپ تا دهدمی ادامه هادفاع با

 یانتقال احساسات ماریب یشیپو یتوال پنجم مرحله رد. دگرد فراهم ماریب اریناهش شناختی

 هاییتداع اثر در معموالً یانتقال حساساتا .دکنمی لمس یواقع به طور را خود

 هایتعامل و خانواده یاعضا عمدتاً هن، کآ یاصل منابع به درمانگر زار، مایب ختهیخودانگ

 هایورین توانندمی دو هر ماریب و درمانگر جهیدرنت و دشومی نتقلت، ماس یکودک دوران

ر، رمانگ، دمشش مرحله رد. دکنن مشاهده میمستق به طور را اریناهش آسیب شناختی یشیپو

 طرواب در وراضطرابآ و دردناک احساسات از دفاع در را ماریب سبک هایزیتما وها شباهت

 یاندرم مانیپ تسلط سبب هم، بهفت مرحله رد .دکنمی لیتحل یو یانتقال و یکنون

 و ندوهه، انام، گخش اریناهش احساسات و ماریب اختالل مسبب آسیب زای هایدادیرو

 و لیلتح را یشیپو یتوال ندیفرآ درمانگر مرحله نیا رد .دنشومی تجربه و افشاء عشق

ت، سا آورده دست به ندیفرا نیا از ماریب که را ینشیب قیطر نیا از و کندمی صیتلخ

 در شرسپ :زا عبارتاند یشیپو یتوال هفتگانه راحلس، ماسا نیا رب .دسازمی ستحکمم

 لبهن، غآ با چالش و یانتقال مقاومت یجلت، تمقاوم با الشر، چشافر، مایب مشکل مورد

 اریناهش یشیپو کاوشل، و انتقا لیحلتر، ایناهش ییبازگشا و مقاومت بر یدرمان مانیپ

 میمستق یریدرگ فنون نیا مهم هایامدیپ از یکی یشیپو یتوال به توجه ا(. ب4222ی، )قربان

 رتباطا .دردگمی انتقال دیتشد و شدن متبلور به منجر چالش نیا که است ماریب تمقاوم با
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 کیکنت ییربنایزهای مفروضه از یکی انتقال بروز وها آن با چالش وها دفاع نیب متقابل

 (. 4222ی، )قربان دشومی دهینام دوگانه عامل نام به و است دوانلو یدرمان

 از یکی .دکشمی طول جلسه 45 از کمتر مدت کوتاه یشیرواپو یدرمانهای دوره اغلب

 ردمم که دارد احتمال کمتر امروزه که است نیا درمان دوره بودن کوتاه یبرا متعدد لیدال

 یعنید، بدانن یکنون هایتیواقع با برخورد یبرا راه نیبهتر را گذشته طلبانه جاه یسوار

 دارند انتظار مارانیب اغلب قتیحق رت. داس کیکالس یشیپو درمان اساس که یزیچ همان

د. ده قرار هدف راها آن روزمره یزندگ خاص مشکالت و باشد کوتاه نسبتاً درمان که

 نیا رب عالوه است داشته نقش یشیپو روان از کوتاه تری واعان یطراح در انتظارات نیا

 آگاهناخود به را عتریسر یدسترس هک است کرده ابداع را یروش دوانلو یدرمان کیتکن

 کاهش ار ماریب گذشته اتیتجرب تمام یبررس ضرورت جهت نیا از و آورده فراهم یشیپو

 (. 4221ن، همکارا و نگی)کر است داده

های ارک اساس بر که ردیگمی شهیر یسنت یشیپو روان از کوتاه مدت یشیپو روان درمان

 یوانکاور دگاهید گذارانیبن دیفرو گموندیت. زاس فرنچ و ساندرکلک، اانری، رنزفید، فرو

 راتییغت برحسب راها رفتار تمام بتوان که دیرس خواهد فرا یروز یتهادرن که بود معتقد

 یآگاه تیشخص و بدن نیب روابط درباره یو دوران در هکییازآنجا ماد، اکر نییتب یبدن

 ریأثت تحت دیرود. فنکر دیتأک یشناخت ستیز عوامل بر چندان یو داشت وجود یاندک

 بر هاجانیه ریتأث به را خود توجه و داشت قرار هاجانیه تیاهم مورد در نیدارو چارلز

 و ندیاشیپ افکار است الزم ررفتا فهم و درک یبرا که بود معتقد ود. اکر معطوف افکار

 و اهیجانه ترینیقعم دیبا افکار آن درک یبرا و شود لیتحل و هیتجز آن با مرتبط

 روان رمان(. د3552ن، )ساراسو رندیگ قرار کنکاش و یموردبررس شخص احساسات

 هب خاص اختالالت درمان یبرا را یروانکاو ی هینظر اصول کوتاه مدت فشرده یشیپو

 به یافسردگ و اضطراب لیقب از ییهانشانه که دارد قرار فرض نیا اساس بر و بردمی ارک
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وتاه ک یشیپو روان درمان هیاول دفت. هاس مربوط فرد اریناهش یشیپو روان تعارضات

 و یفرد نیب و یروان درون یتکرار تعارضات به نسبت ماریب نشیب شیافزا مدت

 (. 3552ن، همکارا و )رسو است ماریب تمشکال ومتدا و جادیا باعث که است ییهاضربه

 ریفست کیکنت. تاس یآشکارساز و ریتفس کوتاه مدت یشیپو روان درمان یاصل ابزار

 در زا لمشک روابط ریتفس واقع رد .دباشمی نشیب شیافزا جهت درمانگر ابزار نیمهمتر

 هاییدرمان روان در ماریب نشیب شیافزا جهت در یدیکل کیتکن عنوان به فرد یزندگ

 کندیم استفاده حاضر یواقع روابط از رمانگرد .دشومی گرفته نظر در نینو یشیپو روان

 تجربه کی درمان نیاش، نیب شیافزا بر الوهع .دکنمی مرتبط گذشته مهم روابط به را آن و

ر، حاض و یمیقد یروحهای ضربه آن در که آوردمی فراهم را شده حیتصح یجانیه

 امن طیمح در و دشومی آشکار نامطلوب خاطرات و احساسات ریسا و آور شرمهای ازر

 روانهای (. درمان3552ن، همکارا و )رسو دشومی گذاشته انیجر در درمانگر با درمان

 عارضاتت از یناش مشکالت فصل و حل و غلبه یبرا که هستند یمدع مدت کوتاه یشیپو

 (. 3544ن، همکارا و نکیلتی)و اند شده نیتدو و یطراح یجانیه

 تجربه یبرا درمانگران ی وستهیپ الشت، تمد کوتاه یشیپو هایدرمان داتیکتأ از یکی

 یاصل امل(. ع3551ی، مالتب و پری)ل است شفابخش یعنصر عنوان به یجانیه یعاطف قیعم

 عبارت شنیب که گفت توانمی خالصه طور هت. باس نشیب یشیپو روان درمان در رییتغ

 و یفرد نیبهای لگوای، درون هایتعارض ییایپو یجانیه و یشناخت درک از است

 رفتن باال که است داده نشان طالعاته. مگذشت تجارب باها آن ارتباط و یتکرارهای رفتار

 و گراند) دارد ارتباط عالئم( )کاهش مثبت هایامدیپ با درمان ی دوره در نشیب سطح

 یبررس جهت (3552) همکارانش و سعبا توسط که یزیمتاآنال ر(. د3552ن، همکارا

 یمالهای رآوردت، بگرف انجام مدت کوتاه یشیپو روان یدرمان روان یاثربخش

 گزارش را یبهداشتهای مراقبت خدمات از استفاده به مربوطهای داده که ییهاپژوهش


