


طرحواره درمانی

 :است یکپارچه نگر درمانی طرحواره درمانی،

 رفتاری، ـ شناختی •

 دلبستگی،•

 شی، روابط•

 و سازنده گرایی•

روانکاوی•

حمید بھرامی زاده، دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه عالمھ طباطبایی
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حمید بهرامی زاده، 

دانشجوی دکتری 

روانشناسی، 

دانشگاه عالمه 

طباطبایی



چرا طرحواره درمانی؟

شناخت درمانی از پس اختالل و مشكل زیاد برگشت•

 را یشناخت درمان اثربخشی می تواند مزمن منش شناختی مشكالت وجود•

.دهد كاهش

بیماران از برخی توسط شناخت درمانی مفروضه های نكردن رعایت•

.می كنند تبعیت درمانی دستورالعمل های از بیمارن•

 را خود هیجان های و شناخت ها مختصر آموزش با می توانند بیماران•

 .كنند شناسایی

 .می كنند ایجاد خوبی رابطه درمانی بیماران•

 .دارند مشخصی درمانی آماج بیماران•
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ر تعریف طرحواره هاي ناسازگا •
اولیه
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. . . طرحواره های 

چهارچوب قالب، ساختار، :طرحواره ها•

 ساسا بر که است قالبی :پیاژه شناختی رشد نظام در طرحواره•

 جاربت کند کمک افراد به تا می گیرد شکل تجربه یا واقعیت

 واسطه مندی طرحواره طریق از ادراک .کنند تبnن را خود

 .دمی کن پیدا جهت طرحواره توسط افراد پاسخ های و می شود

 ردک اشاره طرحواره به که نفری اولین شناخت درمانی حوزه در•

 .بود بک تی آرون

 در ذهنی عینک یک عنوان به می توان را طرحواره کلی طور به•

 .گرفت نظر
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. . .ناسازگار 
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 .می شود آغاز

حمید بهرامی زاده، 

دانشجوی دکتری 

روانشناسی، 

دانشگاه عالمه 

طباطبایی



از نظر یانگ اولیه ناسازگار طرحواره های 

عمیق؛ و فراگیر شناختی الگوهاي  

بدنی؛ احساسات و ها، واره شناخت ها، هیجان خاطرات، از متشکل    

اند؛ گرفته شکل نوجوانی یا کودکی دوران در    

 دارند؛ تداوم زندگی سیر در    

 هستند؛ دیگران با رابطه در و خود درباره    

.ناکارآمدند شدت به ویژه به    

پردازش اطالعات ساختارهاي  

10

حمید بهرامی زاده، 

دانشجوی دکتری 

روانشناسی، 

دانشگاه عالمه 

طباطبایی



ویژگی های طرحواره های ناسازگار اولیه

 . اندگرفته شکل کودکی دوران آسیب زای وقایع اساس بر طرحواره ها•

 .می جنگند خودشان بقای برای اولیه ناسازگار طرحواره های•

 از دقیق بازنمایی هایی نوجوانی یا کودکی دوران اوایل در طرحواره ها•

 .می کنند ایجاد پیرامون محیط

 بیماران که می شوند ظاهر وقتی طرحواره ها ناکارآمد ماهیت معموال•

 یگونه ا به دیگران با تعامالتشان در و خود روزمره زندگی روند در

 برداشت اگر حتی شود تأyد آنها طرحواره های که می کنند عمل

 .نباشد درست آنها اولیه

11

حمید بهرامی زاده، 

دانشجوی دکتری 

روانشناسی، 

دانشگاه عالمه 

طباطبایی



طر از بیماران که  ناکارآمدی  راههای و اولیه ناسازگار های طرحواره•

 زیربنای اغلب بیایند کنار دیگران با گیرند  می یاد آنها یق

 .می روند شمار به یک محور اختالالت مزمن های  نشانه

 و شدت نظر از که معنا بدین دارند ابعادی حالت طرحواره ها•

 .دارند فرق یکدیگر با ذهن در فعالیت گستره

 ختهبرانگی هنگام فرد باشد شدیدتر طرحواره چه هر کلی طور به•

 عالف و می کنند تجربه را بیشتری منفی عواطف طرحواره شدن

 .می انجامد طول به بیشتری زمان مدت ذهن در آن بودن

حمید بھرامی زاده، دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه عالمھ طباطبایی
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حمید بهرامی زاده، 

دانشجوی دکتری 

روانشناسی، 

دانشگاه عالمه 

طباطبایی



ریشه های تحولی 

طرحواره های ناسازگار اولیه 

عدم ارضای نیازهای هیجانی•

تجربه های اولیه زندگی•

خلق و خوی هیجانی کودک •

حمید بهرامی زاده، 

دانشجوی دکتری 

روانشناسی، 

دانشگاه عالمه 

طباطبایی



:ارضای نیازهای هیجانی اساسیعدم 

دلبستگی ایمن، 1.

خودگردانی، كفایت و هویت2.

آزادی در بیان نیازها،3.

خودانگیختگی و تفریح 4.

محدودیت های واقع بینانه و خویشتن داری5.
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حمید بهرامی زاده، 

دانشجوی دکتری 

روانشناسی، 

دانشگاه عالمه 

طباطبایی



:خلق و خوي هیجانی کودك

qكودكی دوران دردناك وقایع با تعامل در كودك هیجانی خوی و خلق 

 .می شود طرحواره ها شكل گیری به منجر

qمی د قرار گوناگون شرایط معرض در را كودكان متفاوت خوهای و خلق

  .هد

qرایطش به نسبت را كودكان مختلف گونه ای به متفاوت خوهای و خلق 

 .می سازد آسیب پذیر مشابه

qگونه ای به متفاوت خوهای و خلق دلیل به است ممكن كودكان 

 اوتیمتف كامالً  واكنش های خود والدین مشابه رفتار مقابل در متفاوت

.بدهند نشان
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حمید بهرامی زاده، 

دانشجوی دکتری 

روانشناسی، 

دانشگاه عالمه 

طباطبایی



اولیه زندگیتجارب 
نیازها ناگوار ناكامی

vرا خوشایندی تجارب كودك كه می افتد اتفاق زمانی حالت این 

 ینچن زندگی محیط در )رهاشدگی/هیجانی محرومیت(  نكند تجربه

.ندارد وجود عشق یا شدن درك ثبات، كودكانی
حمید بهرامی زاده، 

دانشجوی دکتری 

روانشناسی، 

دانشگاه عالمه 

طباطبایی



:شدنقربانی و آسیب دیدن 

vو می شود قربانی یا می بیند آسیب كودك وضعیتی چنین در 

 ریآسیب پذی شرم/نقص بدرفتاری /بی اعتمادی مثل طرحواره هایی

حمید بهرامی زاده، .می گیرد شكل او ذهن در ضرر به نسبت

دانشجوی دکتری 

روانشناسی، 

دانشگاه عالمه 

طباطبایی



:ارضای افراطی نیازها
vوابستگی  طرحواره های .می كند تجربه را خوب چیزهای زیادی كودك/ 

 .ندمی گیر شكل شرایط این در بزرگ منشی /استحقاق یا بی كفایتی

حمید بهرامی زاده، 

دانشجوی دکتری 

روانشناسی، 

دانشگاه عالمه 

طباطبایی



درونی سازی انتخابی؛ 
:همانندسازی با افراد مهم زندگی

vدینوال رفتارهای و تجارب و احساس افكار با انتخابی طور به كودك 

 .می كنند سازی درونی را آنها و  كرده همانندسازی خود
حمید بهرامی زاده، 

دانشجوی دکتری 

روانشناسی، 

دانشگاه عالمه 

طباطبایی



اولیهناسازگار حوزه های طرحواره های 

qیازن پنج طبق بر اولیه ناسازگار طرحواره 18  طرحواره درمانی نظریه در 

  هایحوزه«  كه می شوند تقسیم طبقه پنج به نشده ارضا هیجانی

 .شوند می نامیده »طرحواره

طرد/بریدگی حوزه    

مختل عملكرد و خودگردانی    

مختل های محدودیت    

مندی جهت دیگر    

بازداری و حد از بیش زنگی به گوش    
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حمید بهرامی زاده، 

دانشجوی دکتری 

روانشناسی، 

دانشگاه عالمه 

طباطبایی



 
و طردبریدگی حوزه 

:خانواده خصوصیت¢

v بی ثبات 

vبدرفتار 

vبی عاطفه و سرد

vطردكننده

v منزوی

حمید بهرامی زاده، 

دانشجوی دکتری 

روانشناسی، 

دانشگاه عالمه 

طباطبایی



حوزه بریدگی و طرد

 می گیرند قرار حوزه این در طرحواره های شان که بیمارانی•

 برقرار اندیگر با بخشی رضایت و ایمن دلبستگی های نمی توانند

 محبت، ،امنیت ثبات، به آنها نیاز که معتقدند افرادی چنین .کنند

  .نمی شود آروده بر خاطر تعلق و عشق

بی ثباتی/رهاشدگی¢

بدرفتاری/بی اعتمادی¢

هیجانی محرومیت¢

شرم/نقص¢

.بیگانگی/اجتماعی انزوای¢
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حمید بهرامی زاده، 

دانشجوی دکتری 

روانشناسی، 

دانشگاه عالمه 

طباطبایی



 آنها از بسیاری .می بینند را آسیب بیشترین اغلب بیماران این•

 دارند تمایل بزرگسالی در و داشته اند تكان دهنده ای كودكی دوران

 به انآسیب رس خود رابطه یك از  شتاب زده و نسنجیده گونه ای به

 وابطر برقراری از یا ببرند پناه  دیگری آسیب رسان خود رابطه یك

 .كنند اجتناب نزدیك بین فردی

 قرار بیماران از گروه این درمان اصلی محور اغلب درمانی رابطه•
.میگیرد
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حمید بهرامی زاده، 

دانشجوی دکتری 

روانشناسی، 

دانشگاه عالمه 

طباطبایی



بی ثباتی/رهاشدگی

 انتظار  بیمار  :)Abandonment/Instability(  ثباتیبی/رهاشدگی•
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 .کندمی نوسان خشم و اضطراب
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بدرفتاری /اعتمادیبی

)Mistrust/Abuse(

 بر دارند،  بدرفتاری /بی اعتمادی  طرحواره که  بیمارانی•

  هاآن از فرصت  کوچک ترین  با  دیگران  که باورند  این

 یبآس  آن ها به مثال عنوان به .می کنند  سوءاستفاده

 رفتاریبد  ،می گویند  دروغ ،می کنند تحقیرشان  ،می زنند

.می اندازند دست را آنها یا می دهند فریب ،می کنند
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شرم/نقص

 )Defectiveness/Shame(

 می کنند  احساس دارند، شرم /نقص طرحواره که  بیمارانی•

 اهنگ معرض در را خود اگر و  بی ارزشند یا حقیر  بد، ناقص،  افرادی

 معموالً  طرحواره  این  .می شوند  طرد شک بدون دهند، قرار  دیگران

 این  .است همراه شده ادراک  نقایص  به نسبت شرم احساس با

 خودخواهی،  مثل(  شخصی  است ممکن کمبودها و نقص ها

 عمومی ای  )قبول قابل  غیر جنسی تمایالت  پرخاشگرانه،  تکانه های

.باشند )اجتماعی نابرازندگی ،غیرجذاب ظاهر مثل(
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محرومیت هیجانی

 )Emotional Deprivation(

 ندارند انتظار دارند،  هیجانی محرومیت  طرحواره که  بیمارانی•

 فیکا  طور به  دیگران  با  هیجانی  رابطه  برقراری برای  آن ها  تمایل

 شده شناخته  هیجانی محرومیت  نوع 3  حال به تا .شود ارضاء

:است

vتوجه یا عاطفه فقدان( محبت از محرومیت(

vدرک و ندادن گوش فرد دل حرف به(  همدلی  از  محرومیت 

)نشدن

vدیگران سوی از نشدن راهنمایی( حمایت از محرومیت(.

27

حمید بهرامی زاده، 

دانشجوی دکتری 

روانشناسی، 

دانشگاه عالمه 

طباطبایی



بیگانگی/انزوای اجتماعی

 )Social Isolation/Alienation(

 اساحس دارند،  بیگانگی /اجتماعی انزوای طرحواره ی  که  افرادی•

 در .ندهست اجتماع ناجور  وصله ی  و متفاوتند  دیگران  با  می کنند

 اعاجتم با تناسب عدم  یا  بودن متفاوت حس طرحواره،  این  واقع

 .برمی گیرد در را

 یا  گروه  هیچ  به طرحواره،  این  به مبتال  بیماران معموالً •

.نمی کنند خاطر تعلق احساس جامعه ای،
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حوزه خودگردانی مختل

 د،گرفتارن ،می دهند  كاهش را كودك نفس به اعتماد :خانواده  خصوصیت•

:نتیجه  محافظت كننده؛ از بیش

کودک وار درماندگی و رفتار احساس •

احساس ناتوانایی مراقبت از خود •

احساس بی کفایتی در مقابله با مشکالت •

vبی کفایتی/وابستگی

v بیمارینسبت به ضرر یا آسیب پذیری

v گرفتار/ تحول نیافته خود

vشکست
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کفایتیبی/وابستگی

 )Dependence/ Incompetence :(

 احساس دارند،  بی کفایتی/وابستگی طرحواره ی  که  بیمارانی•

 عهده ی  از  نمی توانند دیگران جدی کمک  بدون  می کنند

 ساحسا آن ها مثال عنوان به .برآیند زندگی شان مسئولیت های

 قضاوت خوب مشکالت، حل درآمد، کسب  توانایی  ،می کنند

 ار درست  تصمیم گیری  و  جدید وظایف  گرفتن عهده به کردن،

 .ندارند

 درماندگی  و بودن منفعل شکل به را خودش اغلب طرحواره  این•

.می دهد نشان افراطی

حمید بھرامی زاده، دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه عالمھ طباطبایی
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بیماریبه ضرر و پذیری آسیب

 )Vulnerability to Harm and Illness :(

 د،دارن  بیماری یا  ضرر به نسبت  آسیب پذیری طرحواره ی  که  افرادی•

 آن با نتواند و شوند فاجعه  یک  دچار لحظه هر مبادا  می ترسند شدیداً 

:می ترسند فجایعی چنین از افراد این .کنند مقابله

)ایدز بیماری به ابتدا قلبی، حمالت بروز مانند( پزشکی•

)کنترل دادن دست از شدن، دیوانه مانند( هیجانی•

.)طبیعی بالیای ،جنایات تصادف ها، وقوع مانند( محیطی•
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گرفتار/خود تحول نیافته

)Enmeshment/Undeveloped:(
 خصوص در اغلب دارند،  گرفتار/تحول نیافته  خود طرحواره که  افرادی•

 ،)نوالدی  اغلب(  زندگی شان  مهم افراد از نفر چند  یا یکی  با شانارتباط

 یاجتماع  رشد  فردیت  ،دلیل همین  به و دارند  ذهنی  اشتغال حد از  بیش

.است وابسته آن ها به بیماران

 واندنمی ت  رابطه،  این  افراد از  یکی  حداقل که معتقدند سخت افراد  این•

 احساساتی  است ممکن طرحواره  این  دهد، ادامه  زندگی  به  دیگری  بدون

 بودن  بی هدف  و  هویت  فقدان شدن، مقابل طرف  شخصیت  در غرق مثل

.بربگیرد در را زندگی
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شکست

 )Failure :(

 ابیدستی  در شک بدون معتقدند دارند، شکست  طرحواره ی  که  افرادی•

 کستش )شغل ورزش، ،تحصیل  مثل  زمینه هایی(  پیشرفت  معمول حد به

 .ندبی کفایت خیلی ،سال هایشان و هم سن با مقایسه در و خورد خواهند

 کم هوش، را خودشان اغلب دارند، را طرحواره  این  که  افرادی•

.می دانند ناموفق یا بی استعداد
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: مختلمحدودیت های حوزه 

 حس یا سردرگمی افراطی، سهل انگاری :خانواده خصوصیات•

 :نتیجه برتری؛

رشد نکردن محدودیت های درونی در خصوص احترام متقابل •

خویشتن داری ناکافی •

:از عبارت اند حوزه این طرحواره های•

بزرگ منشی/استحقاق

خویشتن داری و خود انضباطی ناكافی
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منشیبزرگ/استحقاق

 )Entitlement/Grandiosity :(

 نگرد و سر  یک  را خودشان دارند،  بزرگ منشی  /  استحقاق  طرحواره ی  که  افرادی•

 .ایلندق  خودشان  برای خاصی امتیازات  و حقوق  نتیجه  در و  می دانند دیگران  از باالتر

 و  پایه  که متقابل احترام  رعایت  به نسبت را خود دارند، را طرحواره  این  که  بیمارانی

 .نمی دانند موظف است، سالم اجتماعی تعامالت اساس

 بدون بخواهد، دلشان که را  کاری  هر  می توانند  که  می کنند  اصرار اغلب  آن ها•

 هب دارند دوست آن ها .دهند انجام دارد،  دیگران برای  کار  این  که  هزینه ای  به توجه

 دن،ش موفق مثل(  بکشند  دیگران  رخ به را خود  برتری  بتوانند تا برسند قدرت

 در و دسلطه گرن  یا  پرتوقع حد از  بیش  اغلب افراد  این  .)شدن پولدار و شدن مشهور

.می کنند همدلی دیگران مشکالت با اجتماعی روابط
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خودانضباطی ناکافی/خودکنترلی

 )Insufficient Self - Control/Self - Discipline :(
 تن داریخویش  اهدافشان، به  دستیابی برای نمی توانند بیماران•

 .کنند تحمل کافی قدر به را ناکامی و دهند نشان

 .کنند کنترل را تکانه هایشان و هیجان ها ابراز نمی توانند•

 سعی  المث عنوان به :می کنند تأکید خیلی ناراحتی  از اجتناب  بر•

 یرفتنپذ  از و نکنند  ایجاد تعارضی فردی، بین  روابط در  می کنند

.می روند طفره بیشتر مسؤولیت های

حمید بھرامی زاده، دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه عالمھ طباطبایی
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دیگر جهت مندی: حوزه چهارم

 به كودك شرط؛ و قید با همراه پذیرش :خانواده خصوصیات•

 به هایجن باید دیگران پذیرش و عشق توجه به دستیابی منظور

 .بگیرد نادیده را خود شخصیت مهم

ارضای نیازهای دیگران •

. قامدستیابی به تاyد، تداوم رابطه هیجانی یا اجتناب از انت•

üفرمان پذیری

ü ،فداكاری مفرط

üجلب توجه/پذیرش جویی
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فرمان پذیری

 )Subjugation :(

ست بیماران کنترل • به د سپارند خود را  گران می  ها دی بر آن  سلیمو در برا  ت

. می دهندرا انجام این کار مجبورند می کنند احساس زیرا ؛ می شوند

شدگی رها یا از خشم، انتقام اجتناب •

فرد خواسته های و تمایالت سرکوب : نیازهااز اطاعت •

. خصوصًا خشمپاسخ های هیجانی، سرکوب : هیجان هااز اطاعت •

حمید بھرامی زاده، دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه عالمھ طباطبایی
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خودقربانگری

 )Self - Sacrifice :(

 دادن دست از  قیمت  به  حتی  و خود  میل  با را  دیگران نیازهای•

.می کنند ارضاء شخصی رضایت مندی

 به  دستیابی  گناه، از  دوری  ،دیگران گرفتاری  و رنج  کاهش  :هدف•

 .می دهند انجام نیازمند افراد با هیجانی رابطه ی تداوم و ارزشمندی

 .می دهند نشان زیادی حساسیت دیگران رنج به نسبت اغلب•

 اننیازهایش  که  می کنند  نرم پنجه و دست احساس  این  با مدام  آن ها•

 یدلخور   احساس به منجر گاهاً  امر  این  و  نمی شوند  ارضاء  کافی  طور به

 .می شود آن ها
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تأfدطلبی 

)Approval - Seeking :(

یا به این افراد دستیابی • yد  جه تأ گران تو  ی سرلوحهرا دی
. می دهندخود قرار زندگی 

کنش بیشتر آن ها، احساس ارزشمندی • ستبه وا گران ب گی دی
. خودشانواکنش های دارد تا 

سذهنی زیاد اشتغال قبیل از مسایلی طرحواره اغلب این • بت ن
یت ظاهر، پول اجتماعی، به منزلت  نوان یا موفق سیلهبه ع  ای و

yد به برای رسیدن  جه تأ گران و تو یردرا در دی نی. برمی گ ن چ
ندگدر تصمیم های سرنوشت سازی اغلب منجر به طرحواره ای،  ی ز

.دارندی پدر نتایج ناگواری هستند و غیرقابل اطمینان که می شود 

40

حمید بهرامی زاده، 

دانشجوی دکتری 

روانشناسی، 

دانشگاه عالمه 

طباطبایی



به زنگی بیش از حد و بازداریگوش : حوزه پنجم

 بر اكیدت تنبیه، اوقات گاهی و توقع عصبانیت،  :خانواده خصوصیات•

 پنهان ین،قوان از پیروی وظیفه شناسی، بی نقص گرایی، عالی، عملکرد

 .اشتباه از اجتناب و ها هیجان سازی

واپس زنی احساسات و تکانه های خودانگیخته خود  •

عمل طبق قواعد انعطاف ناپذیر و درونی شده خود  •

بدبینی/منفی گرایی

بازداری هیجانی

عیب جویی افراطی/ معیارهای سرسختانه

تنبیه
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بدبینی/گراییمنفی

 )Negativity and Pessimism :(
 ی،ناامید  فقدان، مرگ، درد، مثل(  زندگی منفی جنبه های به افراد این•

 ار مثبت  جلوه های درحالی که  ،می کنند  توجه  خیلی  )خیانت  و تعارض

 دست معموالً  طرحواره،  این  شدن فعال  حین در  .می دهند  جلوه کم ارزش

 .می زنند افراطی پیش بینی های به

 نوبه ی  هب تفکر طرز نوع  این  .می ترسند خیلی  کردن اشتباه از افراد  این•

 در  یا سرافکندگی  احساس فقدان،  مالی، گرفتاری های  به منجر خود

 یمنف نتایج بیمارانی، چنین  که  جایی  آن از .می شود  افتادن مخمصه

 نگرانی،  مثل  ویژگی هایی  اغلب ،می دهند  جلوه  اغراق آمیز  را  احتمالی

.دارند بالتکلیفی و زدن غر زنگی، به گوش ،تشویش

حمید بھرامی زاده، دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه عالمھ طباطبایی
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بازداری هیجانی 

)Emotional Inhibition :(
 دودمح را  خودانگیخته شان  بین فردی  روابط و احساسات رفتارها،  بیماران•

 ادند دست از  یا  شدن واقع انتقاد مورد از  جلوگیری برای  را کار  این  .می کنند

 .می دهند انجام تکانه هایشان روی کنترل

خشم بازداری

 و مثبت  برانگیختگی  محبت،  شوخی،  مثل(  مثبت  تکانه های بازداری

)بازیگوشی

 آسیب پذیری بیان در مشکل

  آور،کسالت غالباً  افراد  این  .هیجان ها  گرفتن  نادیده  و  عقالنیت  بر  تأکید

.می رسند نظر به بی عاطفه و سرد یا منزوی ،مقید
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انتقادجویی/استانداردهای سفت و سخت

)Unrelenting Standards/Hypocritical :(
 خود انهبلندپرواز  معیارهای  به تا کنند تالش  باید معتقدند افراد این•

 دگیز خجالتی یا تأyد  عدم از اجتناب خاطر به را کار  این  و  یابند  دست

.می دهند انجام

 عیب جویی  و مداوم فشار احساس به منجر معموالً  طرحواره  این•

 کی  عنوان به  صورتی  در  وضعیت این  .می شود دیگران  و خود از  افراطی

 در اختالل به منجر که  می شود  گرفته نظر در  اولیه  ناسازگار  طرحواره ی

 زندگی  از بردن لذت  یا بین فردی  روابط  ارزشمندی،  احساس سالمت،

.شود
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