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پیش گفتار           
به قلم رودنی گودیر1

1. Rodney Goodyear



آنگاه که دریافتم ترجمة لفظ به لفظ اصطالح کونگ  فو۱ منحصر به هنرهای 
رزمی نیست بلکه شرایط دستیابی به مهارت های استثنایی از طریق تمرین 
سخت و مستمر است، به شوق آمدم. این اصطالحی است که بر نتایج مشارکت 
در آنچه ما اکنون تمرین مدبرانهDP( ۲( می شناسیم تاکید می کند  )برای نمونه 
اریکسون، کرامپ، و تش-رومر، ۱۹۹۳(. اما خبرگی، هدفی در حال تکوین 
و بسط یابنده است و کسی به کونگ فو نائل  آید که دست از طلب ندارد. این 
نکته از داستان ویلون سل نواز مشهور، پابلو کاسالس۳ قابل دریافت است که »تا 
۸۰ سالگی اش روزانه ۵ تا ۶ ساعت تمرین می کند با این حال جایی اظهار داشته 

است: "فکر می کنم دارم پیش می روم."« )لی، ۲۰۱۶، ص. ۸۹۵(.
همانطور که این نقل قول اشاره دارد، پیشرفت فقط با اشتغال روزمره 
به کار حرفه  ای حاصل نمی شود. برای نمونه روان درمانگران با چندین دهه 
تجربه، علی رغم تصورشان، معمواًل از همكاران كم تجربه تر نتایج بهتری از 
نیازمند  ندارند )گلدبرگ و همكاران، ۲۰۱۶(. موثربودن،  مراجع های خود 
شرکت در تمرین مدبرانه ای است که باید به عنوان فعالیتی جدا از کار روزانه 
1. kung fu

مولفه هایی چون  که  دارد  اشاره  تمرین  از  به گونة خاصی  این اصطالح   :deliberate practice .۲
هدفمندی، بازخورد آنی، و تکرار نظام مند را در برداشته باشد )اریکسون، ۲۰۱۹( و در فارسی می توان 
معادل هایی چون تمرین متأمالنه، تمرین سنجیده، تمرین هدفمند، تمرین عامدانه را نیز برای آن برگزید. در 
این ترجمه به پیشنهاد استاد ارجمندمان دکتر نیما قربانی از معادل تمرین مدبرانه بهره برده ایم )مترجمان(.
3. Pablo Casals



پرورِشمهارتهاِیدرونِیرواندرمانی 14

انجام شود. این گونه تمرین مدبرانه معمواًل شامل جداسازی و سپس تمرکز 
بر زیرمجموعه ای از مهارت های خاص است. برای نمونه چنین رویکردی 
در مربیان بسکتبال دیده می شود که بازیکنان خود را به دریبل زدن، انجام 
پرتاب آزاد، و غیره به عنوان فعالیت هایی مجزا از جلسات تمرینشان ترغیب 

می کنند. 
در مطالعه ای که تاکنون اثربخشی تمرین مدبرانه در حوزة روان درمانی 
را مورد بررسی قرار داده است )چو و همکاران، ۲۰۱۵(، درمانگرانی که 
بهترین نتایج مراجع  را به دست آورده اند، گزارش کرده اند که تقریبًا سه برابر 
بیشتر از سایر درمانگران حاضر در نمونه تمرین مدبرانه را به کار گرفته اند. 
این خبری دلگرم کننده است بدان معنی که این حوزه اکنون مسیری را برای 
بهبود عملکرد درمانگران نمایان کرده است )نگاه کنید به رومینیر، گودیر، 
میلر، و ومُپلد، ۲۰۱۷( و اکنون شالوده ای برای کارورزان فراهم ساخته است 

تا فناوری های ویژه ای را برای تمرین مدبرانه گسترش دهند.
تونی رومینیر از جمله معدود افرادی است که برای توسعة این فناوری ها 
تالش کرده  است. این راهنما برخی از تالش ها و ایستادگی های وی به عنوان 
بهبود زیرمجموعة  این راهنما در راستای  پیشگام را گزارش می کند.  یک 
آورده است.  فراهم  از شایستگی های درمانگر دستورالعمل هایی  مشخصی 
در اینجا این شایستگی ها مربوط به حفظ هم آهنگی و تعامل با مراجع است 
هنگامی که چیزی در مراجع یا موقعیت موجب نا-راحتی درمانگر می شود. 
بسته به چارچوب نظری فرد، این نا-راحتی ها را می توان با عناوین انتقال 
متقابل یا شاید واکنش پذیری۱ توصیف کرد که رشتة ما تاکنون توانسته آنها را 
به شیوه های مختلف مشخص کند. وقتی این نا-راحتی های درمانگر مشخص 
شدند، معمواًل زمان آن است که ناظر بالینی۲ با درجات متفاوتی از اثربخشی 

1. reactivity
2. supervisor
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به درمانگر کمک  کند تا بتواند شرایط مذکور و علل آن را شناسایی، و سپس 
واکنش های خود را مدیریت کند. ناظر بالینی در پاسخ به نیازهای فرد تحت 
نظارت می تواند گاهی از آسیب انگاری۱ واکنش های وی شانه خالی کند یا در 

تلة اخالقی برعهده گرفتن نقش درمانگر فرد تحت نظارت بیفتد. 
راهنمای حاضر نه تنها این تجربه های درمان گران را عادی سازی۲ می کند 
بلکه سازوکاری نیز برای حل و فصل آنها فراهم می سازد. برای اینکه تمرین 
مدبرانه موثر باشد، الزم است با جدیت دنبال شود. به هر حال رومینیر مراحل 
را گام به گام به شیوه ای روشن و مدیریت پذیر ارائه کرده است. به عالوه این 
فرآیند ماهیتًا جذاب است. من آن را در چندین کارگاه و گروه آزموده ام و 

همواره با شور جواب داده است. 
این راهنما به گونه ای زنده و جذاب نوشته شده است. داستان های رومینیر 
دربارة یادگیری صخره نوردی، پرواز با هواپیما، و راندن اتوبوس گردشگری 
نه تنها با خواننده ارتباط شخصی برقرار می کند بلکه نکات برجسته ای را که 

می خواهد به طور موثری مطرح می کند. 
به طور خالصه تونی رومینیر راهنمای نوآورانه و مهمی نگاشته است. 
استادان و دانشجویان بالینی در برنامه های تحصیالت تکمیلی و کارورزی 
برای فراهم سازی ابزارهای عالی جهت آموزش چیزی که تاکنون سرسری 
به  کمک  در  را  آن  مشاوران  شد.  خواهند  خوشحال  است،  شده  گرفته 
درمانگران باتجربه مفید خواهند یافت. این راهنما همچنین برای درمانگرانی 
که می خواهند به تنهایی برای بهبود ظرفیت روانشناختی خود کار کنند، مفید 

خواهد بود. این ره آوردی هیجان انگیز است.
ردلندز، کالیفرنیا
سپتامبر ۲۰۱۸

1. pathologizing
2. normalize



پیش گفتار           
به قلم الکساندر واز1 

1. Alexandre Vaz



اصلی  قاعدة  می سازم، یک  را  غریبم  و  موسیقی جاز-راک۱ عجیب  وقتی 
دارم. اینگونه که به عنوان شنونده دوست دارم چه چیزی را بشنوم که قباًل 

نشنیده ام؟ 
است  ممکن  روان درمانی  راهنمای  یک  شروع  برای  سوال  این  طرح 
عجیب به نظر رسد. با اینکه این پرسش همیشه خویشتن هنری ام۲ را نجات 
داده است اما سال ها در تالش بودم تا آن را برای خویشتن حرفه ای ام۳ نیز 
به کار بندم. آرزو دارم چه چیز را در دانشگاه آموخته بودم؟ اگر به دوران 
تحصیالت تکمیلی باز گردم، چه چیز موجب می شد حس کنم واقعًا قادرم 
با اولین مراجع ناشناسم رودررو بنشینم؟ یا آیا طبیعی بود که در کل دوران 

انترنی ام پشت یک چهرة بی روح۴ درمانگرانه پناه گیرم؟
برخی پاسخ های متداوْل دیگر مد نظرم نیست، بخش اعظمی از بودجة 
من در طول سال های گذشته صرف انواع کتاب ها، فیلم ها ، کارورزی ها، و 
درمان های شخصی شده بود. شاید بگویید نظارت بالینی۵ چطور؟ مطمئنًا 

1. weirdo jazz-rock
2. artistic self
3. professional self
4. poker face
5. supervision
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تجربه های مثبتی نیز با آن داشته ام. اما به دالیلی که فکر می کنم با خواندن 
این راهنما برایتان مشخص خواهد شد، نظارت بالینی اغلب با تمرکز بر گونة 
ذهنی و بیانی دانش فقط موجب می شد احساس هوشمندی کنم. اغلب حتی 

چنین هم نبود! 
دارد که می گوید  یک شوخی قدیمی دربارة الف  یک روانکاو وجود 
»خوبی روانکاوی در اینه که حتی اگر بیمار بهتر نشه، می دونید که کارتون 
درسته«. به روانکاوها برنخورد: این ماجرا در همه صدق می کند. هر شیوه و 
راهنمایی می تواند به شکلی انعطاف ناپذیر مورد استفاده قرار گیرد و یافته های 
درمان  بر  می تواند  از حد  بیش  جانبداری  می دهند  نشان  که  داریم  خوبی 
تأثیرات منفی بگذارد )ُاون و هیلسنروث، ۲۰۱۴(. فکر می کنم به همین دلیل 
تونی به شیوة نامعمول روشن، شخصی، و خالقانه خود بر نگارش نوعی 
»ضد راهنما۱« متمرکز شده است )کتابی که به شما نمی گوید بهتر می داند 
بلکه در عوض به شما کمک می کند تا مطابق با آستانة رشدی شخصی خود 
پیش روید(. تمرین مدبرانه با قرار دادن شخص درمانگر در مرکز صحنه، 
سرانجام به پرسش »قاعدة اصلی« من پاسخ داده است. ای کاش در دوران 
دانشگاه چنین راهنمایی داشتم. خوشبختانه اکنون می توانم زمان از دست 

رفته را جبران کنم. 
من خیلی خوش شانس ام که با تونی آشنا شدم و به همکاری با او ادامه 
خواهم داد. واقعًا امیدوارم که این راهنمای فوق العاده، پژوهش  و کاربست 
بسیارشایسته ای را برانگیزد که بایستة روان درمانی است. حال اگر اجازه  دهید 

می خواهم به تمرینم باز گردم.
لیسبون، پرتقال
اکتبر ۲۰۱۸

1. antimanual





بخش یک

طرح کارورزی

در بخش نخست این راهنما خردمایه و پژوهش هایی را که مبنای این 
برنامة کارورزی تمریـن مدبرانه است مرور خواهیم کرد:

فصل 1. آشنایی: این فصل محدودیت های کارورزی روان درمانی 	 
را آنطور که در حال حاضر اجرا می شود بررسی می کند و شما را 
با خردمایة استفاده از تمرین مدبرانه جهت پرورش مهارت درونی 

روان درمانی و رشد ظرفیت روان شناختی آشنا می کند.
فصل 2. نمونة مثالی: این فصل مزایای تمرین مدبرانه را از طریق 	 

یک نمونة مثالی روشنگر به شما نشان می دهد. 
فصل 3. ظرفیت روان شناختی: این فصل با ذکر نمونه هایی از اینکه 	 

چطور مفهوم ظرفیت روان شناختی می تواند سودرسان یا محدودگر 
کار بالینی تان باشد، نگاه شما را به این مفهوم عمق می بخشد.



اهمیت 	  فصل  این  مدبرانه:  تمرین  برای  محرک هایی   .4 فصل 
شناسایی محرک مناسب برای تمرین مدبرانه  در روان درمانی را 

مورد بررسی قرار می دهد.
و 	  اصول  بر  دارد  مروری  فصل  این  کارورزی:  اصول   .5 فصل 

دستورالعمل هایی که این راهنمای تمرین مدبرانه را هدایت می کنند 
از جمله اهمیت حریم و چارچوب های مناسب.

فصل 6. کارورزی اَمن: این فصل برای شما ابزاری فراهم می کند تا 	 
از سودمندی و امن بودن تمرین مدبرانة خود اطمینان یابید.

لطفًا توجه داشته باشید که این راهنما صرفًا بر کارورزی بالینی متمرکز 
است. برای بحث گسترده تر دربارة تمرین مدبرانه و مروری عمقی تر در 
مبنای پژوهش تجربی مرتبط رجوع کنید به رومینیر )۲۰۱۶( و رومینیر، 

گودیر، میلر، و وامُپلد )۲۰۱۷(.



آشنایی  فصل 1 



کتاب حاضر بر مبنای دو یافتة پژوهش های روان درمانی، رویکردی نوین 
برای کارورزی روان درمانی ارائه می دهد: 

ارتباطی  مهارت های  روان درمانگران،  مهارت های  مهمترین  از  یکی   .۱
میان فردی۱ از جمله هم آهنگی۲، همدلی۳، و تعامل۴ است )اندرسون، اوگلس، 
پترسون، لمبرت و ورمش، ۲۰۰۹؛ بوسول و کستونی، ۲۰۰۷؛ هتچر، ۲۰۱۵؛ 
اصلی  شیوه های  تمامی  برای  ارتباطی  مهارت های   .)۲۰۱۱ نورکراس، 
روان درمانی ضروری است. درواقع پژوهش ها نشان می دهند که مهارت های 
ارتباطی درمانگر ده برابر بیشتر از انتخاب یک شیوه یا وفاداری به آن بر نتیجة 

درمان اثر دارد )ومُپلد و امل، ۲۰۱۵(. 
واسطة  به  درمانگر  ارتباطی   مهارت های  نا-راحتی۵،  تجربة  هنگام   .۲
برای  وی  روان شناختی۷  ظرفیت  و  درون فردی۶  )درونی(  مهارت های 
حفظ هم آهنگی با مراجع  محدود می شود. برای نمونه هنگامی که مراجع ها 
خشمگین اند، خودکشی گرایند، یا روان زخمی۸ را توصیف می کنند، درمانگر 
ممکن است تجربة نا-راحتی کند. این امر می تواند موجب شود درمانگر 
منفصل۹ شود، موضوع را تغییر دهد، یا حتی با مراجع بحث کند. این فرآیند 

1. intrapersonal relational skills
2. attunement
3. empathy
4. responsiveness
5. discomfort
6. Intrapersonal (inner) skills
7. psychological capacity
8. trauma
9. detach
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که اجتناب تجربه ای۱ نامیده می شود، مانع اصلی موفقیت طیف گسترده ای از 
شیوه های روان درمانی از شناختی- رفتاری تا روان پویشی شناخته شده است 
)برای نمونه یوبنکس-کارتر، موران و سافرن، ۲۰۱۵؛ هایز، فولت و لینیهان، 

۲۰۰۴؛ همبری، راچ و فوآ، ۲۰۰۳(.
کتاب های راهنمای بسیار خوبی درباره بهبود مهارت های میان فردی۲ 
در درمان نوشته شده است. با  این حال رهنمودهای ارزشمند اندکی دربارة 
و  درون فردی  )درونی(  مهارت های  می توانند  درمانگران  چگونه  اینکه 
بهره مند  مهارت ها  این  از  تا  دهند  پرورش  را  روان شناختی خود  ظرفیت 
شوند، ارائه شده است؛ به ویژه هنگام یاری مراجع هایی که درمانگر آنها را 
تحریک کننده یا چالش  انگیز می یابد. هدف کتاب حاضر، پر کردن این خالء 
با ارائه یک برنامة آموزشی جهت بهبود عملکرد روان شناختی۳ درمانگران 
وقتی  ببینیم  طریقی  به  بیایید  آموزشی،  برنامه  این  مرور  از  پیش  است. 
درمانگری فاقد توانایی روان شناختی کافی برای موثربودن است، چه اتفاقی 
به  بهترین موردی است که طی چندین سال آموزش  می افتد. نمونه زیر 

عنوان یک درمانگر داشته ام. 
با یک مراجع مرد آفریقایی آمریکایی حدودًا بیست ساله کار می کردم 
)به منظور حفظ حریم مراجع جزییات موارد بالینی در این کتاب تغییر یافته 
است(. مراجعم درمان را با اضطراب مزمن، حمالت عودکنندة افسردگی، 
و طغیان های خشم آغاز نمود. او تربیت سخت گیرانه ای چون آزار جسمی 
تشخیص  ابتدایی  مدرسه  دوران  در  او  داشت.  مادر  غفلت  و  پدر  توسط 
اختالل نافرمانی مقابله جویانه۴ دریافت کرده بود و تحت درمان اجباری و 
داروهای روانپزشکی قرار گرفته بود که هردوی آنها بی فایده بودند. وی از 
1. experiential avoidance
2. Interpersonal skills
3. psychological performance
4. oppositional defiant disorder
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زمان فارغ التحصیلی از دبیرستان چرخه ای از روابط نصفه و نیمه و مشاغل 
بی آینده داشت. در عین حال باهوش، تیزبین، و با انگیزه بود. او می خواست 
زندگی خود را تغییر دهد و به دانشگاه رود. من به این مراجع عالقه داشتم 

و برای موفقیتش مایه می گذاشتم. 
برای کار از درمانی با پشتوانة تجربی بهره گرفتم که هم به دقت مطالعه  اش 
کرده بودم و هم می دانستم چگونه به طور شایسته ای انجامش دهم. در چند 
جلسة اول در حالی که مشغول بررسی اهداف، توانایی ها، و عالئم بودیم، 
به مانعی برخورد  اما در حدود جلسة ششم  پیوند خوردیم.  به هم  سریع 
کردیم، مراجعم گفت که برای تخفیف اضطرابش شروع به خوددرمانی با 
و  افشاگری وی جا خوردم  از  است.  از دوستش خریده  که  کرده  افیونی 

واکنش خوبی نشان ندادم.
می دانم که واکنشم نامناسب بود چون بعدًا با رضایت مراجع فیلم جلسه 
را با ناظرم۱ بررسی کردیم. فیلم نشان داد پس از آن که مراجع مصرف موادش 
را فاش کرد، من دستپاچه شدم و دربارة خطر اعتیاد به افیون برای او نیمچه 
پیش  برم  کردی  ترغیب  رو  من  تو  »اما  گفت،  مراجع  کردم.  سخنرانی ای 

روانپزشک. فرقش چیه؟« 
من با تندی جواب دادم، »آیا می خوای اعتیاد به مواد رو به دردسرات 

اضافه کنی؟«
مراجع یک دفعه به من پرید و با صدایی بلند گفت، »اینم داروئه دیگه، 

فقط اگه اون یارو دکتره بگه حله؟« 
جواب دادم، »می دونم که قباًل با مواد مشکالتی داشتی. هرچند که مربوط 
به مدت ها قبل بوده. دوستت تحصیالت پزشکی نداره. چرا نمی خوای به یه 

روانپزشک اعتماد کنی؟« 
بدن مراجعم منقبض شد و چشمانش در حالی که به من نگاه می کرد 

1. supervisor
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تنگ تر شد. صدایش باز هم باالتر رفت، »آخه واسه چی باید به یه روانپزشک 
اعتماد کنم؟«

نفس عمیقی کشیدم، برای لحظه ای نگاهم را دزدیدم، و بعد گفتم، »خب، 
می ببینم داری عصبانی می شی، بیا از یه چیز دیگه حرف بزنیم. تکلیفی رو 
که هفتة پیش در موردش صحبت کردیم انجام دادی؟« مراجعم اخم کرد و 

ساکت شد.
ناظرم فیلم را نگه داشت و از من پرسید، »متوجه لحن دفاعی صدات 
میشی؟«۱ جمع شدم و سرم را به عالمت تصدیق تکان دادم. ناظرم پرسید، 

»چه اتفاقی افتاد؟«
برای لحظه ای تأمل کردم، »فکر می کنم ازش ترسیدم.«

و  ناخوشایند  احساسات  از  موجی  که  می رسه  نظر  »به  گفت،  ناظرم 
درهم تافته۲ داشتی. چطوره فهرستشون کنیم؟ البته مجبور نیستی هرچی که 
اما بررسی واکنش هات می تونه  بیان کنی.  فکر می کنی خیلی شخصیه رو 

كمكت كنه بفهمی چی شد که موضع دفاعی گرفتی.«۳
هرچند مشوش بودم، متوجه منظورش شدم و سرم را به عالمت تصدیق 
تکان دادم. قلمی برداشت و روی تکه ای کاغذ شروع کرد به فهرست کردن، 

»اول، تو دلواپس سالمت اون شدی؟«
جواب دادم، »بله، همینطور نگران بودم که نکنه عصبانی تر بشه و از جا 

در بره.«

۱. این مورد نمونة خوبی از ارزش منحصر به فرد فیلم ها برای کارورزی بالینی است. یادداشت های 
روندی یا رونوشت این جلسه نمی توانست لحن دفاعی صدای من را منعکس کند، همان عنصر 

کلیدی ای که منجر به گسست رابطة من با این مراجع شد.
2. complex
۳. شاید ناظرم در جریان پژوهشی بوده است که نشان می دهد بیش از ۸۰ درصد افراد تحت نظارت 
بالینی، اطالعات مهمی را در جلسة نظارت پنهان می کنند. شایع ترین موضوع پنهان کاری، »ادراک 

منفی از نظارت« است )لیدنی، هیل، کوربت و نات، ۱۹۹۶؛ مهر، لیدنی و کسکی، ۲۰۱۰(.
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ناظرم نوشت، »ترس« و پرسید، »واکنش دیگه ای هم داشتی؟«
برای لحظه ای نگاهم را دزدیدم و بعد جواب دادم، »بله، احساس ناکامی 
می کردم چون تا چندین جلسه خوب پیش رفته بودیم، و حاال به خاطر مواد 

داشت هرچی رو رشته بودیم پنبه می کرد.«
ناظرم یادداشت کرد، »ناکامی«. سپس با دقت به من نگاه کرد و گفت، 
»دیدم وقتی متوجه ناکامیت شدی، پایین رو نگاه کردی؛ کمی هم احساس 

گناه می کنی؟« 
آهی عمیق کشیدم و پاسخ دادم، »بله، از اینکه مرعوب خشمش شدم، 
احساس گناه می کنم. از زمان کودکی به اون لقب " کاکاسیاه یاغی" داده 
باهاش  بقیه  مث  درست  اون،  سفیدپوست  درمانگر  من،  حاال  و  بودن 

برخورد کرده بودم.«
ناظرم نوشت، »گناه.« شاید متوجه مالیمت صدایم شده بود که پرسید، 

»پس توی دلت مراقبشی؟«
جواب دادم، »البته.«

ناظرم گفت، »احساسات مثبت می تونن خیلی با شکنندگی  تجربه بشن.« 
نوشت، »مراقبت.«

از خودم مأیوس شدم. این شیوة درمان را به طور کامل خوانده بودم 
و فهمیدم که به طور شایسته اجرایش نکرده ام. گفتم، »واقعًا نمی دونم چرا 

اونطور واکنش نشون دادم«. 
وقتی  اما  فهمیدی،  ذهنی  رو  درمان  شیوة  این  »تو  داد،  جواب  ناظرم 
این  می رن.  دست  از  دانسته هات  داشته باشی  مراجع  به  تندی  واکنش های 

طبیعیه. همه ما اینطوری ایم«.
از آنچه گفت خوشم نیامد اما می دانستم حقیقت دارد. به عالمت تایید 
سرم را تکان دادم. ناظرم ادامه داد، »از دست رفتن هم آهنگی و همدلی  با 
مراجع حتی بدتر ازکنارگذاشتن شیوة درمانه. عجیبم نیست؛ پژوهش ها نشون 
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دادن که همدلی مستلزم اینه که درمانگر مهارت درونی و ظرفیت دربرگرفتن 
نا-راحتی روان شناختی رو داشته باشه«.۱

نمی توانستم  که  احساساتی  فهرست  برگة  یاریگرانه،  لبخندی  با  ناظرم 
دربرگیرم را به دستم داد. »زندگی دالیل زیادی برای عصبانیت به اون داده و 
تو هم دلیلی به اون افزودی. زیر این خشم ممکنه احساسات شکنندة زیادی 
خوابیده باشه. با این حال نمی تونی بهش کمک کنی تا به ُکنه اون احساس ها 
برسه مگه این که خودت هنگام تجربة واکنش های هیجانی شدید در درمان 
ظرفیت حفظ خود تاملی۲ رو پرورش داده باشی. الزم نیست با هرچی میگه 
موافق باشی اما بهتره جای اینکه موضع دفاعی بگیری بتونی باهاش هم آهنگ 
بمونی خصوصًا وقتی که بین شما دو تا اختالفی وجود داره یا وقتی احساس 
نا-راحتی می کنی. مایلی یادبگیری چطوری انجامش بدی تا بتونی به این 

مرد کمک کنی؟«
از  شانه خالی کردن  راه های  کنم،  تصدیق  داشتم  اکراه  کردم.  درنگی 
کارکردن با این مراجع را به طور اجمالی از نظر گذراندم. می توانستم مانند 
بسیاری از درمانگران قبلی اش به او برچسب عصبانیت یا بی انگیزگی بزنم. 
می  توانستم او را به درمانگر دیگری ارجاع دهم یا حتی بگویم که وی مناسب 

درمان نیست.
از طرف دیگر می دانستم که این مراجع تنها کسی نبود که با او موضعی 
دفاعی یا جدلی می گرفتم. می خواستم برای مابقی کارم هر مراجعی را که 
ناراحتم می کند ارجاع دهم؟۳ با تخمینی تقریبی، حداقل با نیمی از مراجع هایم 
همین مشکل را داشتم.۴ برای نمونه با زن مضطربی کار می کردم که مرتب از 

۱. برای مرور این پژوهش ها نگاه کنید به هچر )۲۰۱۵( و الیوت، بهارت، واتسون، و گرینبرگ )۲۰۱۱(.
2. self-reflective
۳. توجه داشته باشید که برخی اوقات شایسته است مراجع هایی را که شما را ناراحت می کنند ارجاع دهید.
۴. با نگاهی به گذشته، این شاید یکی از دالیلی باشد که چرا نیمی از مراجع هایم در درمان بهبود 

نمی یافتند )رومینیر، ۲۰۱۶(.
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افکارش دربارة اقدام به خودکشی می گفت اما حاضر نمی شد به من بگوید 
که آیا برنامه ای برای این کار دارد یا نه. پیرمردی که ظاهرًا افسردگی ماندگاری 
دربارة خودکشی پسر بزرگسالش داشت. زنی که در کودکی مورد استفادة 
جنسی قرار گرفته بود، روابط ناسالم مزمنی داشت، و اخیرًا هم گفته بود که 
مجذوب من شده است. می خواستم به این مراجع ها کمک کنم اما نمی دانستم 

که چطور نا-راحتی ای را که برایم ایجاد می کردند دربرگیرم. 
نفس عمیقی کشیدم و به ناظرم گفتم، »باشه، چطور می تونم این رو بیاموزم؟«
او گفت، »خبر خوب اینه که می تونی ظرفیتت رو برای هم آهنگ موندن 
با مراجعت بهبود ببخشی و حین تجربة احساسات ناراحت کننده بر خودت 
اینباره  در  مطالعه  برای  خوب  کتاب  چند  می تونم  باشی.  ناظر۱  و  حاضر 
بهت معرفی  کنم. اما از همه مهمتر باید ساعت های متمادی تجربة کار با 

مراجع هایی به دست آوری که برات چالش انگیزن.« 
به ناظرم لبخند زدم و سرم را تکان دادم درحالی که با خود می گفتم، 
»ُخل شدی؟« از تصور این که به جلسة درمان با این مراجع بازگردم به خود 
لرزیدم. این مراجع نبود که من را نگران می کرد )من از او خیلی خوشم 
می آمد( بلکه تصویر این که ساعت های متمادی با او بنشینم و بی فایده باشم 
برایم وحشتناک بود. به عالوه این طرح که اکثر مهارت های بالینی َام باید از 
تجربة رودررو با مراجع ها حاصل آید، همانقدر مضحک به نظر می رسید که 
خلبانی پرواز را با مسافران واقعی در هواپیما بیاموزد یا ورزشکاری به المپیک 

برود بدون این که به آمادگی جسمانی دست یافته باشد. 
از ناظرم پرسیدم، »راهی هست تا این فرآیند را تسریع کنم؟«
او لبخند زد و جواب داد، »بله. خویشتن خود رو درمان کن«.

۱. در ترجمة این کتاب و بنا بر مناسبت متن از برخی اصطالحات نظریة هستی گرای بنیان چون 
»حاضر و ناظر بودن«، »دربرگرفتن«، »اذعان«، و... وام گرفته ایم )مترجمان(.
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فکری آنی از ذهنم گذشت، »چرند.« ناظرم خبر نداشت که سال هاست 
تحت درمان فردی قرار دارم.

آزمایشی فکری

به ورزشی رقابتی که در جوانی بازی کرده اید فکر کنید. یا اگر اهل ورزش 
نبودید به سازی که نواختنش را یاد گرفته اید یا هر مهارت دیگری چون 
طریق  از  را  آن  می خواستید  که  کاری  یا  رزمی،  هنرهای  شطرنج،  رقص، 
آموزش مجدانه فراگیرید، بیاندیشید. حال خود را در حالی تجسم کنید که 
به مربی یا معلمتان می گویید، »من واقعًا عاشق این ورزش، ساز، یا فعالیتم. 
در واقع می خوام وقتی بزرگ شدم اون قدر ماهر باشم که حرفه ای عمل کنم. 
البته فقط وقت تمرین کردن ندارم. راهی وجود داره که به جای تمرین کردن 
بتونم با خوندن کتاب های متعدد یا نوشتن مقاالتی دربارة اون به مهارت 
سطح حرفه ای دست یابم و بعدش عملکرد باالیی داشته باشم؟« اگر این را 

گفته بودید مربی یا معلمتان چه پاسخی می داد؟
آموزش حرفه ای در بیشتر حوزه ها فراتر از یادگیری شناختی۱ است. این 
امر مستلزم ظرفیت سازی۲ اجرایی کارورزان در سطوح بسیار پیشرفته است. 
عملکرد حرفه ای در اکثر حوزه ها نیازمند ارتقای قوت و استقامت جسمانی 

و روان شناختی حاصل از ساعت ها تمرین مدبرانه است. 
دربارة روان درمانگران چطور؟ در حالی که روان درمانی مستلزم استقامت 
نیازمند ظرفیت  بیشتر  دیگری و حتی  اندازة هر حرفة  به  نیست،  جسمی 
هیجانی و روان شناختی است. ما باید برای ساعت ها با مراجع هایی چشم در 
چشم بنشینیم که سخت پریشان اند، از کمک ما مأیوس اند، و گاهی در خطر 
خودزنی یا خودکشی قرار دارند؛ و در حالی که آنها به دقت ما را می پایند تا 

1. cognitive learning
2. capacity-building
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مرتکب کوچکترین لغزشی در هم آهنگی  شویم، باید با عالم درونی پیچیدة 
آنان عمیقًا در تماس بمانیم. اگر از توانمندی روان شناختی برخوردار باشیم 
حتی وقتی واکنش های نا-راحتی را از سر می گذرانیم، هنوز می توانیم یاریگر 
باشیم. متاسفانه همان طور که در شکل ۱ تصویر شده است، من از عهده این 

کار بر نیامدم.
اهمیت ظرفیت خودآگاهی۱ هیجانی و روان شناختی درمانگر بیش از صد 
سال پیش توسط بنیان گذاران تقریبًا تمام شیوه های روان درمانی، از روانکاوی تا 
درمان مراجع محور و از درمان سیستمی تا موج سوم الگوهای درمان شناختی 
خودتأملی،  ظرفیت  درونی،  مهارت های  این  است.  شده  تصدیق  رفتاری، 
مدیریت  درمانگر۴،  بهوشیاری  فرا شناختی۳،  ظرفیت  فراهیجانی۲،  ظرفیت 

1. self-awareness
2. metaemotional capacity
3. metacognitive capacity
4. therapist mindfulness

با مسافران واقعی در هواپیما را رسید که خلبانی پرواز نقدر مضحک به نظر میهما حاصل آید هارو در رو با مراجع ةتجرب
 که به آمادگی جسمانی دست یافته باشد.  این بدونبیاموزد یا ورزشکاری به المپیک برود 

 «تسریع کنم؟ اراهی هست تا این فرآیند ر»از ناظرم پرسیدم، 

 «.مان کندر وخود ر خویشتنِ .بله» ،داد جواباو لبخند زد و 

 .مدار تحت درمان فردی قرارست هاسال که اظرم خبر نداشتن «چرند.» ،از ذهنم گذشت آنی فکری

 فکری یآزمایش

ید یا هر اکه نواختنش را یاد گرفته یر اهل ورزش نبودید به سازید فکر کنید. یا اگاهرقابتی که در جوانی بازی کرد یشبه ورز
. یدبیاندیش، فراگیرید مجدانه آموزشاز طریق  آن را خواستیدکه می کارییا  ،رزمی هنرهایِمهارت دیگری مانند رقص، شطرنج، 

 . در واقعمیا فعالیت ،این ورزش، سازعاشقِ من واقعاً » ،گوییدتان میکنید که به مربی یا معلم تجسمخود را در حالی  حال
ه به ک هکردن ندارم. راهی وجود دار تمرین وقتِ البته فقطای عمل کنم. حرفهکه باشم  ماهر اون قدر وقتی بزرگ شدمم خوامی

 شعدای دست یابم و بحرفه حِسط مهارتِبه  ی دربارة اونهای متعدد یا نوشتن مقاالتندن کتابجای تمرین کردن بتونم با خو
 داد؟خی میتان چه پاساگر این را گفته بودید مربی یا معلم« باالیی داشته باشم؟ عملکردِ

زان در ورکاراجرایی  2سازیِاست. این امر مستلزم ظرفیت 1شناختی ها فراتر از یادگیریِحوزه ای در بیشترِآموزش حرفه
حاصل  یِشناختی و روانانجسم و استقامتِ توق نیازمند ارتقایها هحوزای در اکثر عملکرد حرفه. استپیشرفته بسیار سطوح 

  .است 3متأمالنهتمرین  اهعتاز سا
ی و حت یدیگر ةحرفهر  ة، به اندازنیستجسمی  استقامتِ مستلزم درمانیروانکه  چطور؟ در حالی درمانگرانروانبارة در

خت سهایی چشم در چشم بنشینیم که ها با مراجعساعتباید برای است. ما  شناختیروانو  هیجانی بیشتر نیازمند ظرفیتِ
پایند دقت ما را می هها بدر حالی که آنو  ؛یا خودکشی قرار دارند زنیدر خطر خود گاهیو  اند،سمأیو، از کمک ما ندپریشان

مندی . اگر از توانعمیقاً در تماس بمانیم انآن ةپیچیددرونیِ  باید با عالمِ ،شویم آهنگیدر هم یتا مرتکب کوچکترین لغزش
اسفانه باشیم. مت یاریگرتوانیم هنوز می گذرانیماز سر میرا  تیراح-نا هایواکنشحتی وقتی  شناختی برخوردار باشیمروان
 .من از عهده این کار بر نیامدم تصویر شده است 1طور که در شکل همان

 موثر درمانِ فرآیندِ

 
 من درمانِ فرآیندِ

                                                           
1 cognitive learning 
2 capacity-building 

3 deliberate practice :را در برداشته  مندنظام بازخوردِ آنی، و تکرارِ، هایی چون هدفمندیاین اصطالح به گونة خاصی از تمرین اشاره دارد که مولفه
 برگزیدبرای آن نیز را  عامدانه هدفمند، تمرینِ تمرینِتمرین مدبرانه، سنجیده،  هایی چون تمرینِمعادلتوان ( و در فارسی می9112باشد )اریکسون، 

 (.مترجمان)

مراجع واکنش درهم تافته ای 
خشم، بی اعتمادی، دلبری، )

.به درمانگر دارد( غیره

درمانگر قادر به حفظ 
.خودآگاهی است، بی وا کنشی

وثر  درمانگر می  تواند یاریگر و م
.باشد

 

 من درمانِ فرآیندِ دربرابر موثر . درمان۱ِشکل 
 

 هاییوهشگذارانِ تقریباً تمام بیش از صد سال پیش توسط بنیان درمانگرشناختی روانو  هیجانی 1اهمیتِ ظرفیتِ خودآگاهیِ
ه تصدیق شد، سیستمی تا موج سوم الگوهای درمان شناختی رفتاری درمانِو از  محورمراجع کاوی تا درمانِروان از ،درمانیروان
قال انت ، مدیریت4ِدرمانگر ، بهوشیاری3ِشناختیفرا ، ظرفیت2ِفراهیجانی ظرفیتِ، ملیأخودت ظرفیتِ درونی، هایِاین مهارت. است

؛ فروید، 1988؛ فرانکل، 2115کارتر و همکاران، -)برای نمونه یوبانکس نامیده شده است ایهتجرب اجتنابِ و مدیریتِ ،5متقابل
؛ 1981؛ یالوم، 1961اجرز، ؛ ر1973؛ پرلز، 2113؛ همبری و همکاران، 2114؛ هیس و همکاران، 2111؛ گرینبرگ، 1958/1911

اند که چگونه به بر این موضوع متمرکز شده هاپژوهش غلبا را ببینید(. گرچه 2116رُسمانیر،  8برای مرور بیشتر فصل 
یت ظرف درمانگرانچگونه که  این بارةدر ولی شناختی خود را بهبود بخشندروان کمک شود تا ظرفیت درمانیروانهای مراجع

 .ش دهند به ندرت صحبت شده استخویش را افزای

برای انجام این  رشتة ماپرورش دهیم؟ در خود  را برای درمانالزم شناختی روان باید ظرفیتِ طوردرمانگران چما  پس
هیم پرورش د کار عملیها مان را از طریق ساعترود تا ظرفیتاز ما انتظار می نخستدو راهبرد ارائه شده است.  دشوار تکلیفِ
های مکرر اجرابا  بخواهیم دانیموسیقیاز یا  به آمادگی جسمانی دست یابد مسابقاتِ مکررکه از ورزشکاری بخواهیم با  چونان

اما این راهبرد برای پرورش  کفایت کندکارها و ممکن است برای تازه باشدمفید  تواندکار عملی میگوشش را کوک کند. 
 فی نیست. کاتقریباً ای عملکرد در سطح حرفه ظرفیتِ

این را روشن کنم بگذارید  را پیش گیرند.خویش  درمانِ شود کهمی گفتهدرمانگران  به به نظر رسد کارِ عملی ناکافی وقتی
. درمان آن را پی خواهم گرفتام و در آینده نیز هبودفردی  ها تحت درمانِهستم. خودم سال درمانگران من طرفدار درمانِ که

 سازیِظرفیت برای گیری از درمانِ فردیگرچه بهره موثر باشد.زندگی  شناختی ما در کلِروان یِظرفیتبرای ارتقایِ تواند فردی می
 9)برای بررسی این موضوع، فصل  های قابل توجهی داردمان محدودیتایکار حرفه خاصِ مقتضیاتِ منظورشناختی به روان

 را ببینید(.

 راهی بهتر

ی دیگر هاحوزهبررسی این سوال بیایید به ؟ جهت کسب کنند اهی بهترشناختی را از رانند ظرفیت روانتومی اندرمانگرآیا 
ظرفیت الزم برای عملکرد  تا دنکنزان کمک میوراند که به کارتدوین کرده ایویژه 6هایورزهها بیشتر حرفه. نگاهی بیندازیم

کنند یسنگین تمرین م هایِپشتیکوله نِانداختبردوشرا با  کوهنوردیای حرفه نوردانِصخره نمونه. برای کسب کنندای را حرفه

                                                           
1 self-awareness 
2 metaemotional capacity 
3 metacognitive capacity 
4 therapist mindfulness 
5 managing countertransference 
6 exercises 

مراجع واکنش درهم تافته ای 
خشم، بی اعتمادی، دلبری، )

.به درمانگر دارد( غیره

من قادر به حفظ خودآگاهی 
عی دفانبودم بنابراین واکنشِ

.نشان دادم
ر من نتوانستم یاریگر و موث

.باشم
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انتقال متقابل۱، و مدیریت اجتناب تجربه ای نامیده شده است )برای نمونه 
یوبانکس-کارتر و همکاران، ۲۰۱۵؛ فرانکل، ۱۹۸۸؛ فروید، ۱۹۱۰/۱۹۵۸؛ 
گرینبرگ، ۲۰۱۰؛ هیس و همکاران، ۲۰۰۴؛ همبری و همکاران، ۲۰۰۳؛ پرلز، 
۱۹۷۳؛ راجرز، ۱۹۶۱؛ یالوم، ۱۹۸۰؛ برای مرور بیشتر فصل ۸ رومینیر، ۲۰۱۶ 
را ببینید(. گرچه اغلب پژوهش ها بر این موضوع متمرکز شده اند که چگونه 
به مراجع های روان درمانی کمک شود تا ظرفیت روان شناختی خود را بهبود 
بخشند، ولی دربارة این که چگونه خود درمانگران ظرفیتشان را افزایش دهند 

به ندرت صحبت شده است.
پس ما درمانگران چطور باید ظرفیت روان شناختی الزم برای درمان را 
در خود پرورش دهیم؟ در رشتة ما برای انجام این تکلیف دشوار دو راهبرد 
ارائه شده است. نخست از ما انتظار می رود تا ظرفیتمان را از طریق ساعت ها 
کار عملی پرورش دهیم چونان که از ورزشکاری بخواهیم با مسابقات مکرر 
به آمادگی جسمانی دست یابد یا از موسیقی دانی بخواهیم با اجرا های مکرر 
گوشش را کوک کند. کار عملی می تواند مفید باشد و ممکن است برای 
تازه کارها کفایت کند اما این راهبرد برای پرورش ظرفیت عملکرد در سطح 

حرفه ای تقریبًا کافی نیست. 
وقتی کار عملی ناکافی به نظر رسد، به درمانگران گفته می شود که درمان 
این را روشن کنم که من طرفدار درمان  خویش را پیش گیرند. بگذارید 
درمانگران هستم. خودم سال ها تحت درمان فردی بوده ام و در آینده نیز آن را 
پی خواهم گرفت. درمان فردی می تواند برای ارتقای ظرفیت روان شناختی ما 
در کل زندگی موثر باشد. گرچه بهره گیری از درمان فردی برای ظرفیت سازی 
روان شناختی به منظور مقتضیات خاص کار حرفه ای مان محدودیت های قابل 

توجهی دارد )برای بررسی این موضوع، فصل ۹ را ببینید(.

1. managing countertransference
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راهی بهتر

آیا درمانگران می توانند ظرفیت روان شناختی را از راهی بهتر کسب کنند؟ 
بیندازیم. بیشتر  بیایید به حوزه های دیگر نگاهی  جهت بررسی این سوال 
حرفه ها ورزه های۱ ویژه ای تدوین کرده اند که به کارورزان کمک می کنند تا 
ظرفیت الزم برای عملکرد حرفه ای را کسب کنند. برای نمونه صخره نوردان 
تمرین  سنگین  کوله پشتی های  بردوش انداختن  با  را  کوهنوردی  حرفه ای 
کارورزان  کنند.  بیشتری  راحتی  احساس  واقعی  مسیرهای  در  تا  می کنند 
خلبانی عمدًا لحظاتی هواپیمای خود را دچار حالت واماندگی۲ می کنند تا 
بتوانند بازیابی هواپیما را تمرین کنند. نوازندگان، قطعات دشوار را بی وقفه 
تمرین می کنند تا بتوانند هنگام اجرای واقعی به سهولت بنوازند. اگر این 
پیدا کرده اند،  حتمًا  حوزه ها ورزه های معتبری برای پرورش ظرفیت خود 

درمانگران هم این شانس را دارند.
البته روان درمانی منحصر به  فرد و مسلمًا نسبت به بسیاری از حوزه های 
دیگر دشوارتر است. روان درمانگران در آشوب هیجانی و روان شناختی عمیقًا 
کاوش می کنند؛ کار ما یک بداهه پردازی است، عملکردی میان فردی که علم 
دقیق را با هنر شهودی در می آمیزد؛ و ما باید با هریک از مراجع های خود که 
در اهداف، چالش ها، و نقاط قوت خود بی نهایت گوناگون هستند سازوارانه 
با اطمینان پنداشت که توسعة ورزه های  بنابراین می توان  هم آهنگ شویم. 

ظرفیت سازی خود به ویژه برای روان درمانی امری ضروری است.

آنچه آرزو می کردم در دانشگاه آموخته بودم

من خوش شانس بودم که در یک برنامه آموزش تکمیلی عالی با اساتید خبره 

1. exercises
2. stall
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و شفیق حضور داشتم. نظریه های اصلی روان شناسی، بسیاری از شیوه های 
درمانی با پشتوانة تجربی، قوانین و مقررات کار حرفه ای را آموختم. همچنین 
از ساعت های متمادی درمان رودررو با مراجع های واقعی  تجربه  کسب کردم. 
با این حال اکنون می بینم که این شیوة آموزش )استانداردی که توسط تمام 
انجمن های معظم حرفه ای سالمت روان برای این کار تصریح شده است( 
یک نقطة کور بزرگ دارد: فاقد ورزه هایی برای پرورش مهارت های درونی 

درمانگران و ظرفیت روان شناختی عملکرد حرفه ای است. 
وقتی اولین بار محدودیت های ظرفیت روان شناختی خود را کشف کردم، 
احساس ُخسران داشتم. وقتی ناظرم پیشنهاد داد که برای رفع این مشکل، 
خودم درمان شوم متاسفانه این توصیه را گواهی بر یک بیماری یا آسیب در 
خودم تعبیر کردم. با این حال بعدها دریافتم که اشکالی متوجة من نیست. آیا 
نوورزشکاری   که طی بازی ای دشوار از نفس می افتد ایرادی دارد؟ آیا نوازنده ای 
که نمی تواند تمایز بین نت های بسیار ظریف را دریابد مشکلی دارد؟ البته که نه. 

مشکل نه در من، بلکه در رویکرد سنتی ما برای کارورزی بالینی بود.
اگر می توانستم به زمانی بازگردم که کارورزی مبتدی بودم، به خود چهار 

درس می آموختم:
کار روان درمانی از نظر روان شناختی برای درمانگر دشوار است. برای . ۱

اثربخشی بر طیف گسترده  ای از مراجع ها، درمانگران  یاریگری و 
باید مهارت های درونی و ظرفیت روان شناختی گنجا تری را در خود 
را  آمادگی جسمانی خود  باید  ورزشکاران  که  دهند چونان  رشد 

ارتقاء دهند.
ظرفیت روان شناختی باید به طور تجربه ای حاصل شود. تحصیالت . ۲

دانشگاهی از طریق تکالیف درسی، سخنرانی، و کتاب ها به فراگیران 
کمک می کنند تا این فرآیند را درک کنند اما برای تقویت ظرفیت 

روان شناختی آنها کفایت چندانی ندارند.
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رویکردهای سنتی، حصول این ظرفیت را منوط به )الف( ساعت های . ۳
متمادی کارکردن به عنوان روان درمانگر و )ب( درمان فردی خویش 
می  دانند. با این حال فرآیندهای نامبرده اثربخشی محدودی دارند و 
می توانند منجر به مشقت بسیار درمانگران و ارائة خدمات نامناسب 

به مراجع ها شود.۱
خبر خوب این است که ورزه های تمرین  مدبرانه می توانند به شما . ۴

کمک  کنند ظرفیت روان شناختی خود را گسترش دهید. این ورزه ها 
کیفیت کار شما و درمانی را که برای مراجع هایتان مهیا می کنید ارتقاء 
می دهند همچنین موجب رضایت و خشنودی شما از کارتان می شوند.

دربارة این کتاب راهنما

این کتاب راهنما قصد دارد تا سه ابزار مهم را در اختیار شما قرار دهد:
و . ۱ درونی  مهارت های  پرورش  برای  کارآمد  عملی  طرح  یک 

خود  کار  از  و  باشید  موثرتری  درمانگر  تا  روان شناختی  ظرفیت 
لذت بیشتری ببرید.

طرحی که در همة شیوهای درمانی، با هر نوع مراجع، و با هر سطح . ۲
باتجربه موثر  بالینگران  تا  مبتدی  از کارآموزهای  رشدی درمانگر، 

واقع می شود.
طرحی که می تواند در آموزش عالی و نظارت بالینی استفاده شود و در . ۳

عین حال مرزهای مهمی را در راستای حفظ حریم۲ کارورزان پاس دارد.

۱. روشن است که تجربة کار به عنوان درمانگر عنصر کلیدی آموزش درمانگریست. به همین ترتیب 
درمان خود می تواند برای رشد شما به عنوان درمانگر ارزشمند باشد )برای نمونه گلر، نورکراس، و 
اورلینسکی، ۲۰۰۵(. رأی من بر اینست که  درمانگران )هم تازه کارها و هم باتجربه ها( باید به طیف 
وسیعی از روش های تکمیلی مجهز باشند تا بتوانند ظرفیت هیجانی و روان شناختی خود را بهبود و 

ارتقاء دهند. برای بررسی بیشتر این موضوع فصل ۹ را ببینید.
2. privacy
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این کتاب راهنما در پنج بخش سازمان یافته است:

این 	  امن بودن  جهت  رهنمون هایی  و  اصول،  طرح،  یک؛  بخش 
کارورزی را شرح می دهد.

بخش دو؛ سه ورزة تمرین مدبرانة آغازین را ارائه می دهد. این ورزه ها 	 
هم برای کارورزان تازه کار و هم برای بالینگران کارکشته مناسب اند.

بخش سه؛ ورزه های تمرین مدبرانة پیشرفته را ارائه می دهد. این 	 
ورزه ها هم برای کارورزان و هم بالینگران کارکشته مناسب اند اما 

باید پس از ورزه های بخش دو انجام شوند.

بخش چهار؛ راهبردهای این کارورزی را عمیق تر می کاود که موجب 	 
ارتقای تمرین  مدبرانه خواهد شد.

بخش پنج؛ منابعی را برای تمرین مدبرانه فراهم می کند.	 

این کتاب راهنما برای چه کسانی است؟

ورزه های ارائه شده در این راهنما برای درمانگران با هر میزان از تجربه مفید 
است. این ورزه ها به توانمندسازی کارورزان و ارتقای اعتماد به خودشان 
یاری می رساند. آنها به درمانگران تازه کار کمک می کنند تا گذر چالش انگیز 
به استقالل را محقق سازند. این ورزه ها به درمانگران با دو سه دهه تجربه 
یاری می رسانند تا ظرفیت ها و مهارت های درونی ای را پرورش دهند که در 

دانشگاه خواستار کسب آن بودند.۱

۱. بسیاری از درمانگران باتجربه آگاه اند که ظرفیتشان برای کار با مراجع های چالش انگیز خود به خود با 
افزایش سابقة کاری ساخته نمی شود. در حقیقت درمانگران اغلب آموخته اند که در محدودة امن ظرفیت 
روان شناختی خود کار کنند. این امر سرانجام آنچه »سد نامریی بالینی« می نامم را پدید می آورد که رشد 
مهارت های درمانگران را محدود می کند. این پدیده ممکن است یکی از دالیلی... )ادامه در صفحه بعد( 
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 به طور خالصه، این راهنما برای همة درمانگرانی است که عمیقًا مایل به 
بهبود اثربخشی خود هستند. اگر شهامت اذعان به محدودیت های کارآیی بالینی 
خود را دارید و کنجکاو هستید تا روش های نوینی برای پرورش مهارت های 

درونی و ظرفیت روان شناختی خود کشف کنید، این راهنما برای شماست.
بیایید شروع کنیم.

)ادامه از صفحه قبل(  ... باشد که تبیین می کند چرا درمانگران لزومًا با تجربة کاری، اثربخشی بیشتری 
تحصیل نمی کنند و آن را دهه ها پژوهش به طور گسترده نشان داده است )برای بررسی بیشتر فصل ۱ تا 

۴ رومینیر و همکاران، ۲۰۱۷ را بینید(.


