
ذهنیت ها 



کار با ذهنیت ها

:شود می تقسیم بخش دو به واقع در درمانی طرحواره•

طرحواره ای مدل•

طرحواره ای ذهنیت مدل•

 رنظ در هم مکمل صورت به را ریکرد دو این است بهتر کلی طور  به•

 .بگیریم

 با ندرما روند که  می گیریم  کار به زمانی  را ذهنیت  بر متمرکز رویکرد•

شود می مواجهه با مشکل



در درمانذهینت ها زمان استفاده از 

 هب مبتال بیماران که  مناسب ترند  زمانی طرحواره بر متمرکز تکنیکهای•

 .هستند شدیدتری اختالل های

 .کرد غلبه بیمار ای مقابله سبکهای بر توان نمی که زمانی•

 جبری وسواسی اختالل بیماران درمان در•

خودشیفته شخصیت اختالل درمان در•

 گری خودتنبیه و خودانتقادگری درمان برای•

 حل غیرقابل درونی تعارضهای درمان برای•

 بیماران زیاد عاطفی نوسان درمان برای•

مرزی شخصیت اختالل درمان برای•



کودکانه ذهنیت هاي 

 گستردگی  نشان دهنده  و هستند ذاتی کودکانه  ذهنیت های•

 .می رود شمار به انسان ذاتی هیجانی

 پذیر آسیب کودک ذهینت•

 انضباط بی/تکانشی کودک ذهنیت•

 شاد کودک ذهنیت•

عصبانی کودک ذهنیت•



آسیب پذیر کودك 

 ردیف احتماال است شده حاکم او بر پذیر آسیب کودک ذهنیت که بیماری•

 .می رسند نظر به درمانده یا بیچاره، ناراحت، ترسیده،

 .دارد نبزرگساال به مبرم نیاز ماندن زنده برای که سال و سن کم کودک یک•

 .می گذارند تنها را کودک زیادی مدت برای والدین که زمانی :شده رها کودک•

 .می گیرند انتقاد باد به را کودک والدین که زمانی :ناقص کودک•

می کنند تنبیه شدیدا را کودک والدین که زمانی :شده بدرفتاری کودک•

 .می کنند دریغ کودک از را خود محبت والدین که زمانی :محروم کودک•



کودك آسیب پذیر

 دنش فعال زمان در درماندگی و ترس مالل، یا اضطراب تجربه  :توصیف•

 مرتبط طرحواره های

 :مرتبط طرحواره های•

 انزوای نقص،  هیجانی،  محرومیت بدرفتاری،/اعتمادی بی رهاشدگی،•

 منفی رفتار،گ ضرر، به نسبت  آسیب پذیری  ،بی کفایتی/وابستگی  هیجانی،

 .بدبینی /گرایی



کودك عصبانی

 ادالنهناع رفتار یا نشده ارضا نیازهای به واکنش در مستقیم خشم بروز•

 مرکزی های طرحواره با مرتبط

 مرتبط های طرحواره•

 اطاعت، هیجانی، محرومیت بدرفتاری،/اعتمادی بی رهاشدگی،•



بی انضباط/ کودك تکانشی 

 رخاط به را آنی رضایت تواند نمی و است، بی طاقت تکانشی کودک•

 .بیاندازد تأخیر به آتی اهداف

 نظر به ادب بی و توجه بی ناشکیبا، دقت، بی عصبانی، لوس، افراد این•

 .رسند می

 ذتل برای عاجل و فوری تمایالت طبق تکانشگرانه عمل به زدن دست•

 دیگران احساسات و نیازها یا محدودیتها به توجه بدون بردن،

 ناکافی داری خویشتن استحقاق، :طرحواره ها•



کودك شاد

:توصیف•

خاطر رضایت و خرسندی پیوند، محبت، احساس•

چ ندارد، ارتباط اولیه سازگار های طرحواره از کدام هیچ با ذهنیت این•

 است شده ارضا اصلی نیازهای ون

 .است اولیه ناسازگار های طرحواره سازی فعال عدم نشانگر شاد کودک•



ذهنیت مقابله اي ناکارآمد

 یم اذعان ها طرحواره درستی به مطیع، شده تسلیم ای مقابله سبک•

 .ندرس می نظر به وابسته و منفعل بیماران این .نهد می گردن و کند

 .کنند می تبعیت درمانگر دستورات از•

 .هستند ضعیف و درمانده•

 .ندارند انتخاب حق کنند می احساس•

 .میدهند انجام تالفی و انتقام از جلوگیری برای را کارها این•
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محافظ بی تفاوت

 روانشناختی گیری کناره•

گیرند می نادیده را هیجانهایشان و کنند می گیری کناره مردم از•

 .است بودن پذیر آسیب درد از محافظ هدف•

 ذیرپ آسیب های ذهنیت که است محافظتی دیوار یا زره شبیه ای مقابله سبک این•

 .اند شده پنهان آن درون

 .شوند می پوچی یا کرختی دچار حالت این در بیماران•

 روابط از گیری کناره و بدبینی•

 وجهت خیالپردازی، خودآرامبخش، اعتیادهای افراطی، خوداتکایی اجتماعی، گیری کناره•

 طلبی، محرک برگردانی،
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جبران کننده افراطی 

 .کنند می عمل واقعی طرحواره خالف بر افراد این•

 .ندبیفت پرخاشگرانه منفعالنه رفتارهای دام در است ممکن افراد این•

هستند وسواسی افراد این•



ذهنیتهاي والد ناکارآمد

 .هستند والدین شده درونی نماد ها ذهنیت این•

 و روند می خودشان والدین نقش در بیماران شدن فعال زمان•

 آنها اب قبل سالها والدینشان که کنند می رفتار خودشان با همانطوری

 .اند کرده می رفتار

گر تنببه والد•

 پرتوقع والد•



والد تنبیه گر

نقص و تنببه :از عبارتند ذهینت این با مرتبط طرحواره•

 یافسردگ و مرزی شخصیت اختالل به مبتال بیماران در ذهنیت این•

شود می دیده شدید

 بد ای کثیف، صفت، شیطان را خود است ممکن ذهنیت، این دارای افراد•

 .کنند می تنبیه را خودشان و .دانند می سرشت



ذهنیت والد پرتوقع

 بینانه غیرواقع انتظارات به دستیابی برای را کودک پرتوقع والد ذهنیت•

 .دهد می قرار فشار تحت والدین

 و کردن اشتباه و است خوب بسیار گرایی کمال افراد این نظر از•

 است بد بسیار خودانگیختگی

 .ددارن ربط ذهینت این به سرسختانه معیارهای و فداگری های طرحواره•

 بریج وسواسی اختالل و خودشیفته شخصیت اختالل در ذهینت این•

 .است شایع



ذهنیت بزرگسال سالم 

 :وظایف•

 پذیر آسیب کودک از محافظت و تأ�د حمایت، -1•

 تکانشی، و عصبانی کودک برای گزینی، محدودیت -2•

 یا ناکارآمد والد ذهینت و ناسازگار ای مقابله سبکهای با جنگیدن -3•

 آنها تعدیل



ذهنیت ها مراحل درمانی با 

 بیمار های ذهینت نامگذاری و شناسایی -1•

 ذهنیت ها انطباقی ارزش و تحولی ریشه درباره کاوش -2•

 فعلی عالیم و مشکالت به ناساگار ذهینتهای دهی ربط -3•

 ذهینت کردن رها یا تعدیل مزایای بررسی -4•

ذهنی یتصویرساز  طریق از پذیر آسیب کودک ذهینتهای به دسترسی -5•

 ذهنیتها بین گفتگو برقراری -6•

 .گیزند محیط به درمان دستاوردهای دادن تعمیم برای بیمار به کمک -7•



ذهنیتهاي بیمارنام گذاري شناسایی و 

 هب لحظه رفتارهای و احساسات افکار، مشاهده به درمانگر مرحله این در•

 .پردازد می بیمار لحظه

 در را حالت هر با مرتبط ذهنتیهای و است بیمار تغ�رات متوجه درمانگر•

 .دهد می تشخیص بیمار

 .کند می نامگذاری را ذهنیتها بیمار کمک با درمانگر مرحله این در•

ماربی به فعال دادن گوش و فعال مشاهده درمانگر وظیفه ترین اصلی•

 تذهنی آن احساسهای یا رفتارها جوهره که کنیم انتخاب را اسمی باید•

 .بگیرد بر در را



تحولی دوران کودکیدرباره ریشه هاي کاوش 

 کند یم کمک بیماران به ای طرحواره ذهینت بر متمرکز تکنکیهای•

 .کنند برخورد همدالنه موضع از آنها با و کنند درک را ذهنیتشان تا

 اربیم  ذهینت های  انطباقی ارزش به باید درمانگر مرحله این در•

 .کند تأکید



ربط دادن ذهینتهاي ناسازگار به مشکالت بیمار و عالیم فعلی 

 التمشک با را ذهینتها تا کند می کمک بیمار به درمانگر مرحله این در•

 .کند مرتبط بیمار فعلی

 صبانیع و پذیر آسیب کودک ذهینتهای به بتوانند بیمار و درمانگر اگر•

 و جاناتشهی با مقابله برای که بگیرد یاد تواند می بیمار آنگاه بپردازند،

 .بزند گشا گره و سازنده راههای به دست نیازهایش سازی برآروده



بررسی مزایاي تعدیل یا رها کردن ذهینت

 از ادهاستف پیامدهای متوجه را بیمار کند می سعی درمانگر مرحله این در•
.کند ذهینتهایش

 می لحاص زمانی طرحواره بر متمرکز تکنیکهای در پیشرفت بیشترین•
 نتذهی شوند، پیدا گذشته در ناسازگار ای مقابله ذهینتهای که شود

 .گیرد صورت بازوالدینی سپس و گردد دسترس قابل پذیر آسیب کودک

 هطرحوار به که شود می حاصل هنگامی طرحواره بهبودی فرآیند اکثر•
 .شود پرداخته پذیر آسیب کودک

 تذهین به رسیدن مزایای که کند می کمک بیمار به درمانگر واقع در•
کند بررسی را ای مقابله ذهینتهای کردن رها و پذیر آسیب کودک



یر دستیابی به ذهینت کودك آسیب پذیر از طریق تصو
سازي ذهنی 
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 .کند مقابله

حمید بھرامی زاده، دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه عالمھ طباطبایی
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طرحواره درمانی براي اختالل شخصیت مرزي



مالکهاي کلی براي اختالل شخصیت 

• People with borderline personality disorder lead
tumultuous lives.

• Their moods and relationships are unstable, and usually
they have a poor self-image.

• These people often feel empty and are at great risk of
dying by their own hands.
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• People with this personality disorder are often intense,
going from anger to deep depression in a short time.

• Dysfunction in the area of emotion is sometimes
considered one of the core features of borderline
personality disorder (Linehan & Dexter-Mazza, 2008)
and is one of the best predictors of suicide in this group
(McGirr et al., 2009).
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حمید بھرامی زاده، دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه 
عالمھ طباطبایی
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حمید بھرامی زاده، دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه 
عالمھ طباطبایی
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حمید بھرامی زاده، دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه عالمھ طباطبایی
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• As we have explained, our concept of modes
grew largely out of our clinical experience with
patients with BPD.

• patients with BPD usually have almost all of
the 18 schemas (especially Abandonment,
Mistrust/Abuse, Emotional Deprivation,
Defectiveness, Insufficient Self-Control,
Subjugation, and Punitiveness).

• The patient with BPD switches continually 
from mode to mode in response to life events. 
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Schema Modes in the Patient with BPD

• 1. Abandoned Child
• 2. Angry and Impulsive Child
• 3. Punitive Parent
• 4. Detached Protector
• 5. Healthy Adult
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• The major goal of treatment is to build up the

patient’s Healthy Adult mode in order to

Nurture and protect the Abandoned Child, to

teach the Angry and Impulsive Child more

appropriate ways of expressing anger and

getting needs met, to defeat and expel the

Punitive Parent, and to gradually replace the

Detached Protector.
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The simplest way to recognize a mode is by its 
feeling tone.

• The Abandoned Child mode has the  affect of a lost
child: sad, frightened, vulnerable, defenseless.

• The Angry  and Impulsive Child mode has the affect of
an enraged or uncontrollable  child—screaming and
attacking the caretaker who is frustrating the child’s 
core needs or acting impulsively to get those needs met.

• The tone of the  Punitive Parent mode is harsh, critical,
and unforgiving.

• The Detached  Protector has a flat, emotionless,
mechanical affect.

• Finally, the Healthy Adult mode has the affect of a
strong and loving parent.
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The Abandoned Child Mode
• in this case  specifically characterized by the

patient’s focus on abandonment.
• In the Abandoned Child mode, patients appear

fragile and childlike.
• They seem  sorrowful, frantic, frightened,

unloved, lost.
• They feel helpless and utterly  alone and are

obsessed with finding a parent figure who will
take care of them.

• In this mode, patients seem like very young
children, innocent and dependent.
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The Angry and Impulsive Child Mode

• When patients are in this mode, they vent their anger in

inappropriate ways.

• They may appear enraged, demanding, devaluing,

controlling, or abusive.

• They act impulsively to meet their needs, and they may

appear manipulative or reckless

• They may make suicidal threats and engage in

parasuicidal behavior.
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The Punitive Parent Mode

• The function of this mode is to punish the patient for doing

something “wrong,” such as expressing needs or feelings.

Signs and symptoms include:

• self-loathing, selfcriticism, self-denial, self-mutilation,

suicidal fantasies, and self-destructive behavior. Patients in

this mode become their own punitive, rejecting parent.

• When patients are in the Punitive Parent mode, the

therapist’s broad strategy is to help them reject punitive

parental messages and build selfesteem.
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The Detached Protector Mode

• The function of this mode is to cut off emotional needs,

disconnect from others, and behave submissively in

order to avoid punishment.

• When patients with BPD are in the Detached Protector

mode, they often appear normal. They are “good

patients.”

• When patients are in the Detached Protector mode, the

therapist’s broad strategy is to help them experience

emotions as they arise without blocking, to connect to

others, and to express their needs.
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Hypothesized Origins of Borderline Personality 
Disorder
• In our observation, the majority of patients with BPD

have an emotionally intense, labile temperament. This

hypothesized temperament may serve as a biological

predisposition to developing the disorder.

• Three-fourths of patients diagnosed with BPD are

female
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Environmental Factors

• 1. The family environment is unsafe and unstable.

• 2. The family environment is depriving.

• 3. The family environment is harshly punitive and rejecting.

• 4. The family environment is subjugating.
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درمان بیماران مبتال به اختالل شخصیت 
مرزي

 یب پذیرآس کودك عنوان به مرزي شخصیت اختالل به مبتال بیمار•
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 مرزي
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اهداف کلی درمان 

 :ذهینتها قالب در کلی هدف•

سالم بزرگسال تقویت و دهی شکل•

 کند مراقبت او از و کند همدلی شده رها کودک با–

ردازدبپ محبت و عشق ستد و داد به بتواند تا کند کمک شده رها کودک به–

بگیرند نادیده را او و بجنگند گر تنبیه والد مقابل در–

 این در که بیماری و بدهد قرار محدودیت تکانشگر و عصبانی کودک رفتار برای–

 کند زابرا مناسبی شیوه به را نیازهایشان و هیجان تا کند کمک است ذهینت

سالم بزرگسال ذهینت با تفاوت بی محافظ جایگزین–
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فرآیند درمان 

 :اول مرحله•
برقراری پیوند و نظم بخشی هیجانی –

 :دوم مرحله•
مرحلع تغcر ذهینت طرحواره ای –

 :سوم مرحله•
مرحله خودمختاری–
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برقراري پیوند و نظم بخشی هیجانی
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 .دهد کاهش را درمان جلسات به آمدن
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شروع درمان
تسهیل پیوند بازوالدینی 

 بیمار بازوالدینی هدف اولین•

 بیمار فعلی مشکالت مورد در صحبت•

 پذیرش و همدلی ثبات، امنیت، ایجاد•

 درمانگر از بیمار انتظارات بررسی•

 بیمار به دادن اهمیت•

 بودن مشفق و بودن احساس با بودن، گرم•

 درمان هدف کردن بیان•
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کاوش در تاریخچه زندگی بیمار 

 ناامنی و بدرفتاري )1•

 هیجانی محرومیت و رهاشدگی )2•

 احساسات و نیازها از اطاعت )3•

 شدگی طرد یا گري تنبیه )4•

:بعدي مرحله•

 بیمار و درمانگر توسط ها پرسشنامه بررسی و نقد•

 بیمار به ذهینت آموزش•
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ذهینت کودك رها شده

 شویقت را بخشندگی و صادقانه خودابرازی که گر حمایت و ثابت ایمن، ای رابطه•

 .کند می

رابطه درمانی –

های درمانگر باید نیاز به امنیت، مراقبت، خودمختاری، خودابرازی و محدودیت–

الزم را ارضا کند 

س تعریف و تمجید از بیمار، قوت قبل دادن به او و افزایش اعتماد به نف–

رابطه متقابل و خودافشاگری –

تصویرسازی ذهنی: تکنیک های تجربی–

آموزش نیازهای طبیعی : تکنیک های شناختی–

ورزی  جرأت آموزش : تکنیک های رفتاری–
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ذهینت محافظ بی تفاوت 

 ظمحاف جای به درمانگر امنیت، مورد در دهی اطمینان :درمانگر-بیمار رابطه•
 .کند می حمایت بیمار از تفاوت بی

 :تفاوت بی محافظ گذاشتن کنار•
نام گذاری–
تحلیل چگونگی شکل گیری محافظ بی تفاوت –
چالش و مذاکره با محافظ بی تفاوت –

 به را تجربی یتکنیها تفاوت بی محافظ گرفتن کنار از بعد :تجربی تکنیکهای•
 .ببندید کار

 از ادهاستف تفاوت، بی محافظ ذهینت درباره آموزش :شناختی تکنیکهای•
 .دارد متناقض اثر شناختی تکنیکهای
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 فاوتت بی محافظ زدن کنار از بعد بیمار اگر :زیستی تکنیکهای•

 .شود داده ارجاع روانپزشک به باید شود غمگین

 .شود دیگران با رابطه وارد خواهیم می بیمار از :رفتاری تکنیکهای•

 :موجود خطرات•

 سالم بزرگسالم با تفاوت بی محافظ گرفتن اشتباه•

 مسئله حل بر تمرکز•

 درمانگر به عصبانیت ابراز عدم•
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ذهنیت والد تنبیه گر
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 .می کند عمل بیمار

یه گرتنب والد ذهینت با جنگ تصویرسازي :تجربی تکنیکهاي•

عیطبی نیازهاي و احساسات مورد در آموزش :شناختی تکنیکهاي•

مناسب شیوه به هیجانها و نیازها بیان :رفتاري تکنکیهاي•
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ذهنیت کودك عصبانی

 های وارهطرح باید شد عصبانی بیمار از درمانگر وقتی :بیمار-درمانگر رابطه•

 .بگیرد نظر زیر را خود

محدودیت گزینی –

تخلیه هیجانی ) 1–

همدلی ) 2–

واقعیت آزمایی ) 3–

تمرین جسارت مندی  مناسب ) 4–

 زندگی مهم افراد به خشم ابراز :تجربی تکنیکهای•

 طبیعی هیجانهای مورد در آموزش :شناختی تکنکیهای•

خشم برای اندیشی تدبیر و آموزی جسارت :رفتاری تکنیکهای•
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تکنیکهاي کمک به کودك عصبانی و رها شده 
براي مقابله

 بهوشیاري•

 خویشتن با مهربانی براي بخش لذت فعالیتهاي•

 آموزشی کارتهاي•

 طرحواره ثبت فرم•

 آموزي جسارت•
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محدودیت گزینی 
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شوند
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