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 .می کنند یادداشت را آنها معایب و مزایا و کرده

 سبک های آسیب رسان  خود ماهیت بیمار که است این هدف•

 .کنند درک را مقابله ایشان

 در ماا  بوده اند  سازگار کودکی دوران در بیماران  مقابله ای سبک های•

 اپید ناسازگار حالت اصلی خانواده یافت از خارج و بزرگسالی

  .کرده اند
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برقراري گفتگو بین جنبه طرحواره و 
جبنه سالم 

 است درمانی گشتالت در خالی صندلی شبیه کار این•

 را جنبه دو هر نقش شود می داده آموزش بیماران به تکنیک این در•

 کنند بازی

 نبهج نقش دیگر صندلی روی در و طرحواره جنبه نقش صندلی یک روی•

 سالم

 نقش داابت درمانگر دارند اندکی تجربه سالم جنبه بیان در بیماران چون•

 .کند می بازی را طرحواره جبنه نقش بیمار و سالم جنبه

 اایف را سالم جبنه نقش خودش که شود می خواسته بیمار از ادامه در•

 .کند

 ارهطرحو سالم جنبه و ضعیف طرحواره تا است نیاز مداوم تمرین ها ماه•

 .شود قوی
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کارت هاي آموزشی طرحواره

 به سالم پاسخهای از ای خالصه طرحواره آموزشی کارت•

 .است طرحواره ساز فعال موقعیتهای

 تهبرانگیخ هنگام و دارند خود همراه را آموزشی کارت این بیماران•

 .کنند می مطالعه را آن مربوطه های طرحواره شدن

 لیهع استداللهای و شواهد ترین قوی آموزشی کارتهای است بهتر•

 عالف را بیماران منطقی پاسخهای بتوانند و بگیرد در را طرحواره

 .کنند
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فرم ثبت طرحواره

 وارهطرح که روزمره زندگی سیر در بیماران طرحواره ثبت فرم از استفاده با•

 .ندکن می ریزی طرح سالمی پاسخ خودشان شود می برانگیخته هایشان

 با را طرحواره ثبت فرم از هایی کپی که کند می توصیه بیمار به درمانگر•

 .کند استفاده آنها از شد الزم کجا هر و باشد داشته همراه خود

 و شکلم روی بر کارکردن با بیماران شود می برانگیخته طرحواره که هنگامی•

 .کنند می تکمیل را فرم درست حل راه یک به رسیدن برای

 جانها،هی برانگزاننده، قایع و شود می خواسته بیمار از طرحواره ثبت فرم در•

 بینانه، واقع مشغولیهای دل سالم، دیدگاه طرحواره، رفتارها، افکار،

  .بنویسد را سالم رفتارهای و شدید واکنشهای
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تکنیک هاي تجربه اي

 :دارند عمده هدف دو ای تجربه تکنیکهای•

 هاولی ناسازگار طرحواره های با مرتبط هیجانهای برانگیختن )الف•

 یازهاین نسبی ارضا و هیجانها بهبود منظور به بیمار بازوالدینی )ب•

کودکی دوارن نشده برآروده

 .تاس تجربه ای تکنیک های نتیجه در بیمار در تغsر بیشترین•

 فادهاست با و اصالحی هیجانی تجارب طریق از تجربه ای تکنیک های•

 یعاطف حالت در اطالعات اثربخش تر پردازش برای انسان ظرفیت از

 .می شوند بیمار در تغsرات موجب
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تکنیک هاي تجربی
هیجانی سطح در طرحواره با مبازره :منطق•

 طرق از  كودكی  دوران حوادث به نسبت  ناراختی  و خشم ابراز•

گفتگو برقراری و ذهنی تصویرسازی

تكنیك ها این از استفاده منطق ارائه•

خیالی گفتگوهای انجام•

ذهنی تصاویر با كار حین در بازوالدینی•

آسیب زا وقایع ذهنی تصویرسازی•

خانگی تكلیف عنوان به نامه نوشتن•

الگوشكنی منظور به ذهنی تصویرسازی•

• 
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تصویرسازي ذهنی 

 شناخت برای ذهنی تصویرسازی طریق از سنجش )1•

 .می شوند محسوب بیماران زندگی ثقل مرکز که طرحواره هایی

 تا انبیمار به کمک برای ذهنی تصویرسازی طریق از سنجش )2•

 .کنند تجربه هیجانی سطح در را طرحواره ها بتوانند

 تا نبیمارا به کمک برای دهنی تصویرسازی طریق از سنجش )3•

 و کودکی دوران در خود طرحواره های تحولی ریشه های بتوانند

 .دهند ربط خود فعلی مشکالت به را نوجوانی
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نکات مهم در رابطه با تصویرسازي 
ذهنی 

 .شود داده آموزش به بیمار به باید•

 .شود ایجاد بیمار خود توسط باید ذهنی تصویر•

 .کند نمی تلقین ذهنی تصویر ایجاد در درمانگر•

 صدای با را ذهنی تصویر می خواهد بیمار از درمانگر•
ندک توصیف حال زمان در شخص اول صورت به و بلند

. 
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 حال زمان در را ذهنی تصویر اینکه در بیمار به کمک برای•
 :کرد مطرح را زیر سواالت توان می کند تجربه

بینید؟ می چی•

می شنوید؟ چی•

ببینید؟ تصویر در را خودتان می توانید آیا•

دارد؟ شباهت چیزی چه به چهره تان•

:سازی تصویر پایان در•

داشته اید؟ موقعیت این به شبیه تجربه ای آیا•

است؟ داشته معنایی شما برای ذهنی تصویر این•

داشتند؟ ربط دورن مایه ها این به طرحوارههایی چه•
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 اینکه برای هاست درونمایه و عواطف مشاهده درمانگر هدف•

ندک درک را آنها تحولی های ریشه و بشناسد را طرحواره ها بتواند

. 

 : کنیممی فعال بیماران در زیر ترتیب به را ذهنی تصاویر معموالً  ما•

 کودکی دوران از آشفته ساز ذهنی تصاویر )1•

 والدین با رابطه از حاکی ذهنی تصاویر )2•

 سایر و همساالن جمله از زندگی مهم افراد با ذهنی تصاویر )3•

 .داشته اند نقش طرحواره گیری شکل در که کسانی
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ربط دادن تصویر ذهنی گذشته به زمان حال
 بیمار از درمانگر کودکی دوران ذهنی تصویر بررسی از پس•

 هک کند دنبال را فعلی موقعیت های از ذهنی تصویری می خواهد

 .دارد را احساس همین

 علیف زندگی و کودکی دوران خاطرات بین درمانگر ترتیب بدین•

 .دارد مستقیمی ارتباط بیمار
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مفهوم سازي تصویر ذهنی در قالب 
طرحواره

 ازیتصویرس جلسه در را آنچه تا می کند کمک بیمار به درمانگر•

 .کند مفهوم سازی طرحواره مدل قالب در است داده رخ ذهنی
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تصویرسازي ذهنی با افراد مهم زندگی 
در دوران کودکی بیمار

 مهم معموالً  والدین با ارتباط از ذهنی تصویرسازی•

 طرحواره های درمان و سازی مفهوم در را نقش ترین

 تجارب به هایشان طرحواره که ند می ایفا بیماراین

 .می گردد بر آنها کودکی دوران
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گفتگوهاي خیالی

 ندورا در که افرادی با هم ذهنی تصویر در می دهیم آموزش بیمار به•

 در که کسانی با هم و اند شده طرحواره هایشان ایجاد باعث کودکی

.کند وگفتگ می شوند هایش طرحواره تقویت به منجر فعلی زندگی

 باطارت در را خودشان و ببندند را چشمهایشان می خواهیم بیماران از•

 .کنند تجسم ساز آشفته موقعیت یک در والدیشان با

 الدینشو به نسبت بیمار خشم مثل شدید هیجانهای بیان بر سپس•

 .می کنیم تمرکز

 به ار خود خشم و بشناسد را خودش نشده ارضا نیازهای باید بیمار•

 .دهد نشان والدینش
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کار با تصاویر ذهنی به منظور 
بازوالدینی 

 قرار طرد و بریدگی حوزه در طرحواره هایشان که بیمارانی•
 .است مفید آنها با تمرین این دارد

 گرفته کار به دار مرز و حد بازوالدینی تکنیک این در•
 .می شود

آس کودک ذهینت سه مرزدار و حد بازوالدینی انجام برای•
 استفاده مورد سالم بزرگسال و ناکارآمد والد پذیر، یب

 .می گیرند
 الدو برابر در کودک از دفاع برای را سالم بزرگسال ذهنیت•

 ازیتصویرس وارد پذیر آسیب کودک به محبت و ناکارآمد
 .می کنیم ذهنی
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: گام اول
اجازه خواستن درمانگر برای وارد شدن به تصویر ذهنی و 

آسیب پذیرصحبت مستقیم با کودک 

 دینب .کند فعال را آسیب  پذیر کودک ذهنیت باید ابتدا درمانگر•
 و ببندد را خود چشمهای خواهد می بیماران از درمانگر منظور

 و ناال چه کنند تجسم را کوچولو کودک ذهنیت های از تصویریی
 .گذشته موقعیت در چه

 با ار گفتگویی واسطه عنوان به بیمار کمک با درمانگر سپس•
 .دهد  می انجام آسیب پذیر کودک

 را هاپیام که خواهد می بیمار از کودک با صحبت جای به درمانگر•
 .کند منتقل
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: گام دوم
بازوالدینی کودك آسیب پذیر توسط درمانگر

 یب پذیرآس کودک با مستقیم طور به کرد پیدا اجازه درمانگر وقتی•

 را کودک و می شود ذهنی تصویر وارد آنگاه کند صحبت بیمار

 .می دهد قرار بازوالدینی مورد

 چه ؟کنم چکار شما برای دارید دوست گوید می کودک به درمانگر•

 بکنم؟ شما به توانم می کمکی
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:گام سوم
ذهنیت بزرگسال بیمار پس از مدل سازی درمانگر،  

. را مورد بازوالدینی قرار می دهدآسیب پذیر کودک 

 قرار یبازوالدین مورد را پذیر آسیب کودک اینکه از بعد•

 انجام را کار همین دقیقا میخواهیم بیمار از دادیم

 .دهد
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نوشتن نامه به والدین 

 افراد ای والدین به نامه نوشتن تجربی تکنیک های از دیکر یکی•

 مارانبی به نوجوانی و کدک دوران در که است بیماران زندگی مهم

  .رسانده اند آسیب

 از استفاده نتیجه در خود والدین مورد در را آنچه بیماران :منطق•

 .نندک بندی جمع یادگرفته اند تجربی و شناختی های تکنیک

 عموضو به نامه هر در تا کند کمک بیمار به تواند می درمانگر•

 .بپردازد خاصی
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تصویرسازي ذهنی به منظور الگوشکنی

 کنیم می کمک بیماران به ذهنی تصویرسازی های تکنیک این در•

 خود افراطی جبران و اجتناب ای مقابله سبکهای از دست تا

 .کند پیدا ارتباط برقراری برای جدیدی راههای و بردارند

 مقابله ای رفتار صحیح های شیوه تجسم•
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تکنیک هاي رفتاري

 های  كسب با ناسازگار  ای  مقابله  های  سبك و رفتارها كردن  جایگزین•
.سازگار

خانگی تكالیف انجام•

 بك هایس  از   تغsر  به  یافتن  دست جهت در كنند  سعی باید نابیمار•
 .بردارند دست خود مقابله ای

 تسلیم بر غلبه•

 افراطی جبران بر غلبه•

اجتناب بر غلبه•
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 گوهایال جای به  می کند  تالش رفتاری الگوشکنی مرحله در بیمار•
 .دکن جایگزین را سالم تری مقابله ای سبک های خاست طرحواره

 مرحله  حساس ترین  موارد برخی در و  طوالنی ترین  مرحله این•
 است طرحواره درمانی

 است باال خیلی عود احتمال مرحله این انجام بدون•

 نتواند است ممکن بیمار  رفتاری تکنیک های  انجام بدون•
 .دهد تغsر را طرحواره هایش

 را ماربی شخصیت سالم جنبه  تجربه ای  و شناختی  تکنیک های•
می کنند تقویت
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 .هستند مقابله ای سبک های درمان رفتاری مرحله آماج•

 امتدو جز  نتیجه ای  افراطی جبران و اجتناب تسلیم، رفتارهای•

 .داشت نخواهد دنبال به طرحواره ها

 مقابله ای سبک های  باید  طرحواره هایشان  بهبود برای بیماران•

 آنها نشده ارضای نیازهای رهگذر این از و دهند تغsر را خود

 .می گردد ارضا
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طرحواره هامرتبط با سبک های مقابله ای 

 رد که دارد ارتباط خاصی ناکارآمد رفتاری الگوهای با طرحواره هر•
 ردرمانگ جمله از زندگی مهم افراد سایر یا همسر با بیمار روابط
 .می یابند بروز

 ندگیز مهم تصمیمات روزمره رفتارهای بر عالوه رفتاری الگوشکنی•
 .می گیرد بر در نیز را

 سرنوشت ساز تصمیم های  طریق از بیمار ناسازگار  طرحواره های•
 .می کند پیدا تدوام زندگی اش

 با مقایسه در  هیجان ها  و  شناختواره ها  تغsر اوقات گاهی•
 .است آسان تر بیماران برای رفتاری مزمن الگوهای شکستن

 بر ههمدالن  مواجهه سازی  کارگیری به با باید درمانگر مرحله این در•
 .باشد داشته بیشتری تأکید تغsر
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رفتاریتکنیک های شروع 

 به را ندرما تجربی و شناختی مراحل موفقیت با بتواند بیمار اگر•
 شروع را رفتاری الگوشکنی  مرحله ی می تواند درمانگر برساند  اتمام
 .کند

 بشناسد را خود طرحواره های بتواند باید بیمار•

باشد آگاه خود، مقابله ای سبک های از•

بشناسد را طرحواره هایش تحولی ریشه های•

 باشد کرده رشد وی شخصیت سالم جنبه•
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بازنگري مفهوم سازي مشکل بیمار
 بازنگری با مرحله این در را خود کار  می توانند  بیمار و درمانگر•

 آمده دست به سنجش مرحله در که بیمار مشکل  مفهوم سازی
 .کند شروع است

 مختلف  حوزه های  در بیمار  مقابله ای سبک های  مرحله این در•
 رارق دقیقتری ارزیابی مورد دوباره صمیمی روابط مانند زندگی

 .می گیرند

 دقیق توصیف گام  مهم ترین  رفتاری الگوشکنی مرحله در•
 .است بیمار زندگی مشکل ساز موقعیت های

 یم بیاورد خاطر به کلی طور به را موقعیت نتواست بیمار اگر•
کرد استفاده موقعیت آن ذهنی تصویرسازی از توان
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رابطه درمانی 

 ارهدرب ارزشمندی اطالعات درمانی رابطه در بیمار رفتار•
دهد می دست به تغsر نیازمند رفتارهای

 در وا رفتارهای نشانگر درمانی رابطه در بیمار رفتارهای•
 .است اش زندگی مهم افراد با رابطه
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رفتارها براي الگو اولویت بندي 
شکنی   باید ،مشکل ساز  روابط و  موقعیت ها  شناسایی از بعد•

 .بگیرد قرار درمان آماج تا شود انتخاب رفتار مشکل سازترین

 زندگی رد آشفتگی بیشترین به منجر که است رفتاری رفتار، این•
 و لیشغ عملکرد اختالل در را سهم بیشترین و است شده بیمار
 .دارد بیمار بین فردی روابط

 سبک های  و  طرحواره ها  با را خود کار درمانگر  طرحواره درمانی  در•
می کند شروع اصلی مقابله ای

 به را یاختصاص رفتارهای از یکی تا  می کند  کمک بیمار به درمانگر•
 رفتار همین با را کار سپس .کند انتخاب تغsر آماج اولین عنوان
 ونههیچ گ  بیمار رفتاری الگوی کل تغsر برای و  می کند  شروع
 .نمی کند تالشی
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افزایش انگیزه براي تغییر رفتار

کودکی دوران در تحولی ریشه های با آماجی رفتار دادن ارتباط•

 به بار اولین رفتار این چرا که  می فهمند  بیماران ترتیب بدین–

 خود کردن سرزنش جای به  می گیرند  یاد و است آمده وجود

.ببخشند را خودشان

رفتار ادامه معایب و مزایا بازنگری•

 شتریبی تمایل است ارزشمند کارش که شود متقاعد بیمار اگر–

 .می دهد نشان رفتار تغsر برای
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مورد استفادهتکنیک هاي برخی از 

 آموزشی کارت تهیه•

 و ذهنی تصویرسازی طریق از سالم رفتارهای تمرین•

 نقش ایفای

 خانگی تکالیف انجام در توافق•

 خانگی تکالیف بررسی و مرور•
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موانع تغییرات

 موانع درک•

 ذهنی تصویرسازی•

 مانع جنبه و سالم جنبه بین گفتگو•

 آموزشی کارت های•

 خانگی تکالیف بازنگری•

 وابستگی ها•
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کار کردن با طرحواره ها 



بی ثباتی/ طرحواره رهاشدگی

 دیبین فر روابط ثبات به نسبت واقع بینانه تر نگرش به رسیدن :هدف•

.است مناسب درمانی رابطه ایجاد راهبرد مهم ترین•

 مرزدار و حد بازوالدینی•

 .نمی کند رها را او درمانگر که بفهمد باید بیمار•

 مدام باید   شانزندگی  مهم افراد اینکه بر مبنی بیمار  غیرواقع بینانه  انتظار  تغsر•

 کنند رفتار شیوه یک به همیشه و باشند دسترس در

والدین به نسبت خشم ابراز و ذهنی تصویرسازی•

متعهد افراد انتخاب•



بدرفتاري/بی اعتمادي 

 بی اعتماد و اعتماد قابل افراد بین تمایز :درمان اهداف•

 :درمانی مهم راهبردهای •

مناسب درمانی رابطه•

بدرفتاری به نسبت بیمار زنگی به گوش کاهش•

 خشم برون ریزی•

 سزاوار  یمارب گذشته زندگی در که افرادی بین که مهم تمایز این به بیمار دستابی•

 .نیستند خشم سزاوار حاضر حال در که کسانی و بوده اند خشم

آنها با شدن صمیمی و افراد به اعتماد•

دیگران با بدرفتاری گذاشتن کنار•



محرومیت هیجانی

هیجانی نیازهای از شدن آگاه برای کمک :درمان اهداف•

:درمانی تکنیکهای•

تحولی ریشه های جستجوی •

نوشتن نامه •

رابطه درمانی •

مرزداربازوالدینی حد و •

انتخاب دوست و همسر مناسب•

مقابله با تفکر سیاه و سفید •

 .است طرحواره این از بیمار آگاهی عدم مشکل ترین شایع•
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شرم/نقص
 بیمار ارزشمندی احساس افزایش :درمان هدف•

 :درمانی تکنیک•

 .است درمانی رابطه درمان اصلی محور•

 خودش به نسبت بیمار دیدگاه تغsر•

 والدین به نسبت خشم ابراز•

صمیمی روابط از اجتناب عدم :رویارویی•

 انتقاد به نسبت افراطی واکنش عدم•

 خودافشایی•

 خودافشایی عدم طرحواره، این از آگاهی عدم :مشکالت•
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انزواي اجتماعی 

 دیگران با تفاوت احساس کاهش :درمان هدف•

 :تکنیکها•

 دیگران با فعلی روابط بهبود•

 .می شود استفاده رفتاری و شناختی راهبردهای از بیشتر طرحواره این در•

 درمانی رابطه اهمیت•

 اجتماعی موقعیت های از اجتناب بر غلبه•

 اضطراب کنترل•

 اجتماعی مهارت های آموزش•

اجتناب بر غلبه بودن سخت :مشکالت•
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بی کفایتی/ وابستگی 

 وابستگی کاهش و کفایت حس افزایش :درمان هدف•

 :تکنیکها•

 نفس به اعتماد آموزش•

 آموزی مهارت•

 .است برخوردار باالیی اهمیت از طرحواره این در رفتاری شناختی تکنیکهای•

 .دارند کمتری اهمیت تجربی تکنیکهای•

 نقش ایفای•

درمانگر به شدن وابسته از جلوگیری•

 مستقالنه عملکرد از اجتناب درمانگر، به شدن وابسته :مشکالت•



نسبت به ضرر و بیماريآسیب  پذیري 

 نسبت بینش بار، فاجعه حوداث وقوع احتمال کاهش  :درمان هدف•

 .اباجتن و افراطی جبران گذاشتن کنار ترسها، بودن آمیز اغراق به

 :تکنیکها•

،طرحواره تحولی ریشه جستجوی•

،تغsر برای انگیزه ایجاد•

 آمیز، فاجعه افکار با چالش•

 ایمنی، و آ|نی رفتارهای گذاشتن کنار•

  .دارند زیادی اهمیت تجربه ای تکنیک های•
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گرفتار/خود تحول نیافته
 نبی مرز کشیدن و یابی هویت و طبیعی خویشتن بیان  :درمان هدف•

دیگران و خود

 .است بیمار فعلی زندگی درمان اصلی تمرکز•
 .ندکن می تمرکز دیگران هویت اتخاذ دیدگاه با چالش بر شناختی های تکنیک•

.دکنن تصور جدا والدین نماد از را خودشان شود می سعی ذهنی سازی تصویر در•

 شناسایی مورد را خود استعدادهای که کند می کمک بیمار به رفتاری راهبردهای•
 .دهند قرار

 بخش لذت های فعالیت برای رفتاری آزمایش•

 زندگی مهم افراد با تفاوتها و ها شباهت ثبت•

 خود تمایالت طبق عمل•

 شدن درمانگر گرفتار :مشکالت•

46



شکست

 درست ارزیابی مهارتها، آموزش(  است موفقیت احساس  درمان هدف•

)تغsر غیرقابل محدودیتهای پذیرش و موفقیتها

 .دارد بسیاری اهمیت تحولی های ریشه بررسی•

 رارق اولویت در بیماران این از بسیاری درمان در رفتاری و شناختی تکنیکهای•

 .دارند

 ذاتی ناالیقی به شکستها دادن نسبت با چالش•

 بیمار مهارتهای و موفقتها ساختن برجسته•

 بینانه واقع گزینی هدف•

خشم بیان و ای تجربه تکنیکهای•

 .شوند می محسوب درمان بخش ترین مهم معموال رفتاری های تکنیک•

ناکارآمد ای مقابله رفتارهای تدوام بر اصرار :مشکالت•
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بزرگ منشی / استحقاق 

 .است انسانی روابط در متقابل احترام اصل پذریش درمان هدف•

 :درمانی راهبرادهای•

استحقاق طرحواره منفی پیامدهای گفتن طریق از انگیزه حفظ•

 .روند می شما به راهبردها مهمترین درمانی روابط و فردی بین روابط روی بر کار•

 دیگران با کردن همدلی برای همدالنه مواجهه برای تصویرسازی•

 گزینی محدودیت•

 تغsر برای انگیزه تدوام عدم :مشکالت•



خودانضباطی ناکافی/خویشتن داري 

 به دستیابی برای آنی رضایت کردن رها ارزش شناسایی  درمان هدف•

 آتی اهداف

 .هستند مفید بسیار رفتاری و شناختی تکنیکهای•

 .کنند استفاده خود فکر از عمل، و تکانه بین بگیرند باید بیماران•

 گام به گام تکالیف ریزی برنامه•

 و برگردد کودکی دوران به بیمار به که شود می کمک تجربی تکنیکهای از استفاده با•

 .کنند تمرین را انضباط و داری خویشتن

 .کند وضع را محدودیتهایی و باشد قاطع باید درمانی رابطه در درمانگر•

بیولوژیک مشکالت وجود احتمال :مشکالت•



فرمان پذیري

 مسال شیوه به آنها ابراز و خود احساسات و نیازها به توجه درمان هدف•

 .هستند مفید رابطه ای و رفتاری شناختی، تجربی، تکنیکهای انواع تمام•

 .هستند برخودار زیادی اهمیت از خشم بیان و تجربه ای راهبردهای•

کنترل گر غیر همسری و دوستان انتخاب•

 آموزی جرأت تکنیک های•

 .کند دهی جهت حد از بیش نباید درمانگر•

نیازها و احساسات ابراز عدم :مشکالت•
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خودقربانگري

 و حق دارای دیگران اندازه به بفهمد بیمار که است این  درمان هدف•

 محرومیت اصالح و افراطی  پذیری    مسولیت کاهش .است  حقوق

.است دیگر هدفهای از هیجانی

 و یکودک زمان در هیجانی محرومیت از آگاهی برای تجربی تکنیکهای•

 .میرود کار به فعلی زندگی

خشم ابراز•

 خود نیازهای مستفیم ابراز•

مذهبی و فرهنگی ارزشهای :مشکالت•
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جلب توجه/جوییپذیرش 

 یپ باید آنها .است  واقعی شان  خویشتن به بیمار بردن پی  درمان هدف•

 قعاً وا  آنها برای چیزهایی چه درونی نظر از و هستند کسانی چه که ببرند

 .ارزشمندند

 .دارند اهمیت رابطه ای و رفتاری شناختی، تجربی، تکنیک های تمام•

 زیان و سود•

 آسیب پذیر کودک و توجه گر جلب ذهنیت :ذهنیت روی کار•

 طبیعی استعدادهای کردن پیدا برای رفتاری آزمایش انجام•

 تأ|د عدم تحمل•

 .دارد بسیاری ثانویه نفع های بیمار برای طرحواره این :مشکالت•
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بدبینی/ منفی گرایی 

 .است آینده منفی حوادث مثبت تر و عینی تر پیش بینی درمان هدف•

 .هستند درمان بخش مهم ترین رفتاری و شناختی تکنیک های•

 ،آموزشی کارت جایگزین، فکر شواهد، بررسی  شناختی، تحریف های  شناسایی•

 .خاست طرحواره جنبه و سالم جنبه بین گفتگو برقرای

 یتمحروم اصالح و مفید شاد کودک با ارتباط برقراری برای تجربی  تکنیک های•

 .هستند هیجانی

 .خود تحریف های و منفی باورهای آزمون برای رفتاری آزمایش•

 .کند می تغsر سختی به طرحواره این :مشکالت•



بازداري هیجانی 

 .است بودن خودانگیخته برای بیماران به کمک درمان هدف•

 .دارند قرار الویت در رفتاری و تجربی تکنیکهای•

 خصوص به هیجانهایشان، تا کند می کمک بیماران به تجربی تکنیکهای•

 و دبشناسن را شادمانی یا محبت خشم، مثل کودکی دوران ناشناخته  هیجان هایی

 .کنند ابراز را آنها

 .دارد اهمیت طرحواره این بهبود در درمانی رابطه•

نقش ایفای و خانگی تکالیف•

درمان شروع بودن مشکل :مشکالت•



عیب جویی افراطی/معیارهاي سرسختانه

 .است افراطی جویی عیب و سرسختانه معیارهای تعدیل درمان هدف•

 .دارند مهمی نقش رفتاری و شناختی تکنیکهای•

 .گرایی نقص بی بردن سوال زیر برای شناختی تکنیکهای•

 هیچ یا همه تفکر تغsر•

 به خشم ابراز باشد والدین معیارهای سازی درونی اساس بر طرحواره این  اگر•

 است مهم تصویرسازی حین در والدین

 .است ضروری نقص از شدن آگاه باشد نقص طرحواره افراطی جبران اگر•

 ثانویه نفع وجود :مشکالت•



تنبیه

 دنبو گیرتر سهل و بخشش برای بیمار به کمک درمان  اصلی هدف•

 .است

 .ندهست سودمند شناختی تکنی کهای بیمار کردن انگیزه دار برای•

 یه گرتنب  والد ذهینت علیه جنگ و برونسازی بر تجربی  تکنیک های•

 .شوند می متمرکز

 .می کند حرکت بیشتر بخشش سوی به رفتاری راهبرد•

 .اشدب نقص طرحواره با فتی و خصوص به تغsر دشواری :مشکالت•

 افراطی اخالقی نارضایتی•
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