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 مقدمه:
روش درمددانی کارآمدددی هیجددان یددک روش مددومری بددرای همدده مشددک،ت و اخددت، ت روانشددناختی اسددت. زیددرا        

باشددد. حتددی هددا و اخددت، ت روانشددناختی مددینارسددایی در تنظددیم هیجانددات بصددورت سددازکارانه تجلددی بددارز آشددفت ی 

دهنددد. بنددابراین نیددد در برخددی اوقددات بدددتنظیمی هیجددانی نشددان مددی  DSMافددراد فاقددد اخددت، ت من بددا بددر معیارهددای 

ای کدده ناسددازگاری بددین فددردی                                                                دد                                 توانمنددد شدددن در کنددار آمدددن بددا هیجانددات بددرای همدده افددراد  ز  اسددت. ام ا در مواقعدده  

 تواند کمک مومری به فرد نماید.نی میشود بکارگیری این روش درماو درون فردی تجربه می

هددای مددوج سددو    هددای سددنتی و درمددان  هددای ولددو  هیجددان، درمددان   ( براسددای یافتدده EETایددن روش درمددانی   

رفتدداری شددکل گرفتدده اسددت. بنددابراین یددک روش تلفیقددی و کدداربردی اسددت. از نظددر اشددتقا  از فنددون          –شددناختی 

( و DBT(، رفتددار درمددانی دیالتیددک    ACTپددذیرش و تعهددد                                                                  درمددانی ومدددتا  از ترکیددی اجدددای درمددان مبتنددی بددر      

 درمان مبتنی بر مواجهه بوجود آمده است.

-هددای هیجددانی را تنمددل نمایددد ندده اینکدده نشددانهشددود بدده بیمددار کمددک شددود تددا رندد  و پریشددانیسددعی مددی EETدر 

کدداهش دهددد.  هددای نارسددایی هیجددانی مدده بصددورت افسددردگی، ا دد را ، اسددتری و تکانشدد ری تجربدده میشددودا را     

مدارانددده، در ایدددن روش بدددا اسدددتفاده از پدددن  جدددد  آگددداهی هیجدددانی، پدددذیرش توجددده آگاهانددده، رفتارهدددای ارزش   

 نمایدهای مبتنی بر مواجهه فرد را در زمینه هیجانی کارآمد میهای مهارتآگاهانه، و تمرینراهبردهای ذهن

 نمائیم.روانی، بویژه روانشناسان توصیه میاستفاده ماهرانه از این روش را برای همه متخصصان بهداشت 
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