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Abstract 
The purpose of this study was to present a series of 

group schema therapy techniques. A research method 

was used and data collection was done with a 
qualitative approach through a review method. The 

official website of SID, IranDoc, Iran Medex, Ensani 

Portal, Web of Science, Google Scholar, and PubMed 
were used to search for resources. After searching 

keywords, the statistical population of this study 

included 94 articles and 7 books published between 
2012 and 2021. A total of 13 articles and 5 books met 

the criteria to be included in the analysis. The results 

show 21 techniques from articles and 54 techniques 
from books. While cognitive techniques were the most 

common in the articles, the most common techniques 
in the books were of the experimental type. A review 

of the internal papers in this study revealed that less 

attention was paid to experimental techniques. Since 
experimental techniques play a constructive role in 

achieving therapeutic goals, the use of experimental 

techniques can be an effective step in treatment. 
Therefore, it is recommended that more attention be 

paid to experimental techniques in group schema 

therapy.
Keywords: Group Schema Therapy, Technique, 

Intervention, Exercise.

دهیچک
 یدرماا   طرحواره یها کیاز تکن یا مجموعه ۀهدف پژوهش حاضر ارائ

 ۀو باه حااان  ااو    یپژوهش از  ظار هادف رااربرد    نیبود. ا یگروه
 ۀمطاحعا  ۀویباا اتاتفاده از  ا    نیباود. همننا   یفا یر ها افتهی یگردآور

 یاطالعاات  یهاا  گااه یمنااب  از پا  یوجو جست یا جام  د. برا یمرور
پژوهشاگاه علاوم و    گااه یپا ،یدا شاگاه جهااد   یمررز اطالعات علما 

با ک مقااتت تاالمت، پرتااا جاام  علاوم       ران،یاطالعات ا یفناور
مد اتتفاده  اد. پاس از    گوگل اتکوتر و پاب نس،یوب آو تا ،یا سا 

مقاحاه و   94مطاحعاه،   نیا ا یآماار  ۀجامعا  هاا،  دواژهیا رل یوجاو  جست
بود  یگروه یدرما  طرحواره یها کیتکن یرتاب معتبر حاو 7 نیهمنن

 13منتشر  د د. درمجماو    2012-2021 یها تاا یزما  ۀره در باز
را  لیا ورود باه تال  ی اده بارا   مشاص   یارهاا یرتاب، مع 5مقاحه و 

از  کیا تکن 54از مقااتت و   کیا تکن 21 ۀدهناد   شاان  جیدا تند.  تاا 
مساتصر  از   یهاا  کیدر تکن یفراوا  نیشتریب ره یها بود. درحاح رتاب

 یهاا  کیا تکن انیا دتت آماد، در م  به ی ناخت یها کیتکنمقاتت در 
مرباو    یتجربا  یها کیبه تکن یفراوا  نیشتریها، ب مستصر  از رتاب

از توجاه رمتار باه     یمطاحعاه حاار   نیدر ا یمقاتت داخل یبود. بررت
 یا  قش تااز ده  یتجرب یها کیبود. ازآ جاره تکن یتجرب یها کیتکن

 یتجربا  یهاا  کیا راربست تکن رنند، یم فایا یدر تاقق اهداف درما 
 شاتر یب یریرارگ توجه و به نیدر درمان با د؛ بنابرا یگام مؤثر توا د یم

 شانهاد یپ یگروها  یدرماا   در ماداخالت طرحاواره   یتجرب یها کیتکن
 . ود یم

 .نیمداخله، تمر ک،یتکن ،یگروه یدرما  طرحواره :یدیکل یها واژه
رانیا ش،یدا شگاه تهران، ر شیر احمللی نیب سیپرد ،یتیو علوم ترب ی نات دا شکده روان ،ی نات روان یدرتر :مسئول سندهینو  *
رانیدا شگاه تهران، تهران، ا ،یتیو علوم ترب  ناتی دا شکده روان ،ییو آموزش رودگان اتتثنا   ناتی اتتاد گروه روان**
 رانیدا شگاه احزهرا، تهران، ا ،یتیو علوم ترب  ناتی دا شکده روان ، ناتی گروه روان اریدا ش ***
رانیدا شگاه تهران، تهران، ا ،یتیو علوم ترب  ناتی دا شکده روان ، ناتی گروه روان اریدا ش****

 استادیار گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران*****

Email: mr.jabbari@ut.ac.ir  :علمی پژوهشینوع مقاله

Received: 16 Nov 2021 Accepted: 20 Jan 2022 30/10/00 :رشیپذ 25/08/00: افتیدر

mailto:email:%20Khodayar@ut.ac.ir
Sat-29
Stamp



 ... یها کیبر تکن یمرور                                                                                                                               18

 مقدمه
مفاهیم و مبا ی  ظری و ۀ یپامعناداری بر   کل بهره  تت ا یقیتلفرویکردی مبتکرا ه و  1یدرما  طرحواره

 رردرا رویکردی توصیف  یدرما  طرحواره توان یم با این حاا ؛قرار دارد 2رفتاری -رویکرد  ناختی یراربرد

و  6ییگرا تاز ده، 5یء  روابط، 4، گشتاحت3رفتاری، دحبستگی-ره تلفیقی از عناصر رویکردهای  ناختی

 یدرما  طرحوارهبنابراین  ؛دهد یمرا در یک مدا مفهومی و درما ی غنی و یکپارچه قرار  7یشیپو روانمکاتب 

مزمن  ی ناخت روانبرای افراد مبتال به اختالتت  ژهیو بهره  دهد یمرا ارائه  یدرما گر روانتیستم جدیدی از 
معرفی  1994آمریکایی در تاا   ناس روانبار جفری یا گ،  یناوح را مناتب اتت. این رویکرد درمان تصت

 (.2003یا گ، رلوتکو و وایشار، ؛ 2012،  ادورتو  رتنئبرو؛ وریسویک، 2017)تیلور، بی و هادوک،  ررد
رودری دورۀ  اخو ایند ۀ یاوح های هتجربجۀ ی تره در  هایی ویژه آن به ها طرحوارهیا گ،  براتاس دیدگاه

، و بسیاری از اختالتت ماور دو تر فیخف، مشکالت رفتاری اصلی اختالتت  صصیتهستۀ ، ا د گرفته کل 

 ،)وریسویک، بروئرتن و  ادورت رو د یمبه  مار  8(DSM-5) 5ام  اس ید یپز ک دتتنامۀ روانبراتاس 
، تغییرات یا طرحواره یها تیذهن(. همننین 2003؛ یا گ، رلوتکو و ویشار، 2004؛ جاوو و جکسون، 2012

، ا د ثابتره  ها طرحواره فبرخال ها تیذهناین آ ی و مداوم و در عین حاا حاتت ذهنی غاحب هستند. 
،  و د ماسوب می یبعد تک ییها تمره  ها طرحوارهمدت هستند. همننین در مقایسه با  حاتتی روتاه

حاظۀ ره در یک  ا د  دهتشکیل  یا مقابله یها تبکو  ها طرحواره یا مجموعهاز  یا طرحواره یها تیذهن
 (.2003، شاریرلوتکو و و؛ یا گ، 2020)یارین، گراتمن و آر تز،   و د یمخاص فعاا 

رفتاری در مواجهه با بیماران -درما ی رویکرد  ناختی یها چاحشبه  یدرما  طرحوارهآغاز رویکرد  قطۀ 
به درمان، یا گ را   دادن ن به درمان و پاتخمقاومت بیمارا یابی شهیر. رندوراو در  ود مربو  می درمان تصت

. رردو مشکالت زیربنایی در اختالتت  صصیت در مسیر درمان  ی ناخت منش های ویژگیمتوجه اهمیت 
با تعریف اتت،  عاملی بازدار ده در اثربصشی درمانره اختالتت  صصیت  توجه بهاو ضمن  اتاس براین

را راهش قدرت  یدرما  طرحوارهاهداف  یمررزهستۀ  ی مصت  به آن، و فرایند درما یدرما  طرحوارهمفاهیم 
 یها تبکو  ها پاتختاحم و آموزش  یها تیذهند باا آن جایگزینی   ارارآمد و به یها طرحوارهو  فوذ 

را بررتی . در این میان مطاحعاتی ره بیماران مبتال به اختالا  صصیت مرزی رردتازگار معرفی  یا مقابله
 یدرما  طرحوارهمدا  یریگ  کل؛ چنا که دارد یدرما  طرحوارهدر ر د و گسترش رویکرد  ییسزاب،  قش ررد

                                                 
1. schema therapy 

2. cognitive-behavioral 

3. attachment 

4. gestalt 

5. object relations 

6. constructivist 

7. psychoanalytic schools 

8. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5) 
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 (.2012؛ فارا و  او، 2003، شاریو و رلوتکوتاقیقات در این زمینه اتت )یا گ  رگروهی، وامدا
چنا که تعهد مدا گروهی اتت؛  یدرما  طرحوارهگروهی یکی از ابعاد مهم رویکرد  یدرما  طرحواره

یا گ و همننین اثربصشی درما ی چشمگیر آن، چنان بود ره  از توی  ده فیتعربه اصوا  یدرما  طرحواره
اتاس مدا  این رویکرد دا ست. براینش گروهی را تومین مرحله از فرایند ر د و گستر یدرما  طرحوارهوی 

فردی مطابقت دارد. با این  یدرما  طرحوارهبا اصوا  گروهی هم از  ظر تئوری و هم مفهومی یدرما  طرحواره
. فردی مزیت دارد یدرما  طرحواره در مقایسه باگروهی از برخی جهات  صورت به یدرما  طرحوارهحاا اجرای 

در مقایسه مزایای اجرای درمان گروهی  نیتر عمده موارد در بیشتردر زمان و هزینه ره  ییجو صرفه افزون بر

 های هو تکرار اصالحی تجرب 2، ا سجام1به ته عامل متمایز اتااد توان یم ،دیآ یمبه  مار  فردی با درمان

رلیدی در رویکرد  یفردی  قش ، ارتباطات بینمجمو درما ی و دررابطۀ . از آ جا ره رردز دگی ا اره ۀ یاوح
بیماران  دۀ  بیتصرصورت گروهی، فرصت بازتازی ارتباطات  به یدرما  طرحواره، اجرای دارد یدرما  طرحواره

فردی، رد و بدا  بین یها مهارتدرما ی و ارتبا  متقابل اعضای گروه با یکدیگر، تمرین رابطۀ را در قاحب 
؛ فارا، ریس و  او، 2014)دیصاوت و آر تز،  رند میهیجا ی، احگوبرداری و احساس تعلق فراهم  یها تیحما

2014.) 
مداخالت  ناختی، تجربی و رفتاری دتتۀ عمدۀ در ته  یدرما  طرحوارهمطرح در  یدرما  یها کیتکن

 یها تیذهن ارارآمد،  یها طرحوارهتا بتوا ند  رند یم ناختی به بیماران رمک  یها کیتکن. ر دیگ یمجای 

و تشصی  دهند. همننین با توجه به ماهیت  بشناتندرا  4و باورهای  رطی 3خودآیند ، افکاریا طرحواره

احگو کنی  برایرفتاری  یها کیتکن یریرارگ به، زا بیآترفتارهای  ا ی از افکار  ارارآمد و  یزا مشکل
پروتکل درما ی ماسوب  یضرور یها بصشاز  -چه در جلسات درمان و چه خار  از آن -رفتارهای  اتاحم

آمدن بر اجتناب هیجا ی و  اصلی آن توا مندتازی بیماران در فائق تجربی  یز ره هدف یها کیتکن  ود. می
 بیشتر. دهد یمرا پو ش  یدرما  طرحواره یها کیتکن اتازگار اتت، بصش دیگری از  یها طرحوارهتغییر 

رویدادی در دوران رودری و مرتبط با فرد  رۀتجربی  امل برا گیصتن تصویرتازی ذهنی دربا یها کیتکن
؛ 2021اتت )آر تز و جندرن،  دا ته اتازگار  قش طرحوارۀ  یریگ  کلره در  اتتواحدین(  معموتًمراقب )

 (.2010تنا ت و هاوحز، 
دحیل حضور چندین  فر در گروه، این فرصت متمایز را  صورت گروهی به درما ی به یها کیتکناجرای 

 ره -یگر، احساس دحبستگی به همدیگرمتقابل از جا ب یکد یها تیحما دا تنتا اعضا با  رند میفراهم 
ره  یا مواجهۀ همدت هو  -دحبستگی  اایمن بیماران در دوران رودری با د بصشی از فرایند بازتازی توا د یم

 -و مرزدار و در حضور حداقل دو درما گر اتتراتژی بازواحدینی حد ب، در قاحرنند میاعضا به یکدیگر منتقل 

                                                 
1. universality 

2. cohesiveness 

3. automatic thoughts 

4. conditional beliefs 
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را تجربه  مطمئنگرم، صمیمی، حمایتگر و  یا خا وادهاحساس تعلق به  -دار د ره  قش واحد خوب را بر عهده
در گروه  یا تازهرفتارهای تجربۀ خود و  های هیجانبه ابراز از احساس امنیت  یمند بهرهبا  رنند. همننین

 بپرداز د.
و تغییر تصویر ذهنی  ها تیذهن یوگو گفتاز جمله  ها کیتکندرمان گروهی بستر مناتبی برای اجرای 

 رند میرا برای درما گر ایجاد  ها کیتکن خالقا ۀره مجاا اجرای  تت ی اگروهصورت جمعی و با مشاررت  به
دهندۀ   شانپژوهش  تابقۀدر  وجو جست (.2012؛ وریسویک، بروئرتن و  ادورت، 2021)آر تز و جندرن، 
در طیف وتیعی از اختالتت و مشکالت رفتاری و گروهی  یدرما  طرحوارهآزمایش  دربارۀمطاحعات متعددی 

درما ی  یها کیتکن. با توجه به اینکه تت ی ادرما این مدا  یحاری از اثربصش ها آنره  تایج  تت ی اروا 
 یها کیتکن، منبعی ره مجموعه دهند یمگروهی را  کل  یدرما  طرحوارهیکی از ارران اتاتی مداخالت 

 براتاسره   یحاحدر فراوا ی دارد؛اهمیت ، با دبر دا ته گروهی را در  یدرما  طرحوارهدر جلسات   د ی اجرا
   دها اره  ها رتابپرارنده در مقاتت و  طور بهگروهی  یدرما  طرحواره یها کیتکنبه ،  ده ا جام یها یبررت

مطاحعۀ ۀ یپاگروهی بر  یدرما  طرحواره یها کیتکناز  یا ارائۀ مجموعهبنابراین هدف از این مقاحه،  اتت؛
 اتت. یمرور

 روش
ی و روش تاقیق فیربا اتتفاده از رویکرد  ها افتهی یگردآوراز منظر  و یاز حاان هدف راربردپژوهش حاضر 

ورود و خرو  مطاحعات  یها مالکمنظور اجرای این مطاحعه، ابتدا  به .مروری ا جام  ده اتتمطاحعۀ وۀ ی به 
هجری  1400تا  1391 یها تاا د از: مطاحعات بین ا ورود در این مطاحعه عبارت یها مالک.  د دتعیین 

در عنوان « گروهی یدرما  طرحواره»دواژۀ یرلا اره به  ،زبان فارتی و ا گلیسی ،میالدی( 2021تا  2012)
گروهی در مقاحه و  یدرما  طرحواره کبودن چکیده یا متن مقاحه، ا اره به حداقل یک تکنی مقاحه، دردتترس

هریک از   دا تنآن، د باا  گروهی با تایر رویکردهای درما ی و بهی درما  طرحوارهمدا   دا تن تلفیق
 مقاحه از پژوهش در  ظر گرفته  د.  ورود، معیاری برای خرو یها مالک

، گروهی یدرما  طرحوارهدرما ی  یها کیتکناتتصرا   برای ، ده نییتع یها مالکبا توجه به 
گروهی، تکنیک، تمرین، درمان، بر امه، جلسه، مداخله و تبک درما ی در  یدرما  طرحواره یها دواژهیرل
(، SIDپایگاه مررز اطالعات علمی جهاد دا شگاهی )ا د از:  ها عبارت . این پایگاهبررتی  د د داده یها گاهیپا

( و پرتاا مدرس رانیاک مقاتت تالمت )پایگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرا داک(، با 
 ,Technique, Practice, Exercise, Session یها دواژهیرلجام  علوم ا سا ی. همننین 

Program, Treatment, Package, Intervention, Method Group Schema Therapy  در
 د د.  وجو جست Scopus, PubMed, Web of Science, Google Scholarداده  یها گاهیپا

 طور بهاطالعات،   مصتلف تا رتیدن به ا با یها بیترربا  ها دواژهیرل، تر جام برای رسب  تایج  همننین
اتاس تمام مقاتت  ا جام  د. براین  ده نییتع یها مالکمطاحعات براتاس  یریگ  مو ه د د.  بررتیمکرر 
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 بدونمقاتت تکراری، مقاتت  .( منتقل  د د20) سصه  1ا د وت افزار  رممنظور بررتی به  به  ده افتی

 ورود قرار دا تند، حذف  د د. یها مالکچکیده یا متن رامل و مقاتتی ره خار  از چارچوب 
 یها کیتکنمعتبر حاوی  یها رتابمقاتت،  بر افزونگردآوری اطالعات فراگیرتر،  منظور به

 مالک.  د د یز بررتی  ا د  دهمیالدی تأحیف  2021تا  2012 یها تااگروهی ره بین  یدرما  طرحواره
زبان  سصۀ منظور تنها از منابعی ره  ، مؤحف یا مؤحفان تر ناس در این زمینه تعیین  د. بدینها رتاباعتبار 

در   ده مطرح یها کیتکناین بررتی، جۀ ی تره در  . از آ جا ددردتترس بود، اتتفاده  ها آناصلی 
بدیعی  یها کیتکنمقاتت دا تند و همننین  در مقایسه باتصب، جزئیات و اطالعات بیشتری را من یها رتاب

 یها کیتکناتتصرا   برایا اره  شده بود، مناب  رتاب  یز  ها به آنره در مقاتت   د د یمرا  امل 
 مروری  د د.مطاحعۀ گروهی، وارد  یدرما  طرحواره

 ها افتهی
ره مطابق با  ما دمقاحه باقی  56پس از حذف مقاتت تکراری،  د. مقاحه یافت  94 وجوها جستجۀ ی تدر

گروهی  یدرما  طرحواره یها کیتکنبرای اتتصرا   مقاحه 13در هایت،  وبررتی   ده نییتع یها مالک
 د از: بیماران دچار اختالا ا ره عبارت ا د  دههدف متنوعی اجرا  یها گروهگزینش  د د. این مطاحعات روی 

، زاده شیدرو(، ز ان دچار عالئم افسردگی اتاتی )ها می و 2020 صصیت مرزی )هیلدن و همکاران، 
؛ 1398، ای  عتی ر؛ پیری، حسینائی، اتدی و 1399، ای  عتی ر(؛ معتادان )پیری، حسینائی، اتدی و 2016

 ای  یصفار(؛ دا شجویان )1398 هابی و ثناگوی مارر، (؛ زوجین )1394، زار ،  ظیری و افشاری، زاده کیتاج
(؛ 1395؛ قادری، رال تری و مهرابی، 1395 ورابه، حسینی ؛ گلی، هدایت، دهقان و 1398و عزیزی، 

،  ژاد پاک، میرباقری و یحاجب ضرغام(؛ ز ان خیابا ی )1397)دهستا ی، عزیزی و مهدوی،  آموزان دا ش
و   ژاد ی واب ی،آباد  ی ف، یعل پناه( و تاحمندان )1396و عا وری،  پور یحاتم ،ییآقا میرح(؛ پرتتاران )1397
هدف را دا شجویان و معتادان پو ش  یها گروهبیشترین  دهد یممقاتت  شان مطاحعۀ (. 1392 پور،  ورابی

گروهی، وارد  یدرما  طرحواره یها کیتکناتتصرا   برای. همننین از میان هفت رتاب، پنج رتاب دهند یم
  کلمروری  د د. گروه هدف در این مناب  را در اصل بیماران دچار اختالا  صصیت مرزی مطاحعۀ 

. ا د ی اتتذرر ده در طیف وتیعی از اختالتت و مشکالت روا ی اجر یها کیتکنبا این حاا  .دهند یم
  شان داده  ده اتت. 2و  1 یها  کلجزئیات گزینش مناب  در 

عنوان، منب ،  و  تکنیک،  ۀدتتدر  ش  ها رتابمستصر  از مقاتت و  یها کیتکنو  به اطالعات مرب
. ورود ا د گرفتههدف از اجرای تکنیک،  رح تکنیک و فراوا ی آن )تعداد دفعات تکرار تکنیک در مناب ( قرار 

ا جام  ده اتت. امکان، بدون اتتنبا  و مطابق با اطالعات موجود در مناب   تا حد ها اطالعات به جدوا
، مناب  براتاس جدیدترین تاا ها اتتناددهی در جدوا برایمنظور اجتناب از تکرار اتامی  ویسندگان  به

                                                 
1. endnote 
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در مواردی ره چند منب  در تاا یکسا ی به ا تشار رتیده بود د، ردگذاری براتاس  .ا تشار ردگذاری  د د
یب رد مربو  به هر مقاحه عبارت اتت از: هیلدن و ترت اوا ا جام  د. بدینسندۀ ی وترتیب حروف احفبای  ام 

؛ 3(: 1399) ای  عتی ر؛ پیری، حسینائی، اتدی و 2(: 2016) زاده شیدرو؛ ها می و 1(: 2020همکاران )
و عزیزی  ای  یصفار؛ 5(: 1398؛  هابی و ثناگوی مارر )4(: 1398) ای  عتی رپیری، حسینائی، اتدی و 

؛ 8(: 1397)  ژاد پاک، میرباقری و یحاجب ضرغام؛ 7(: 1397؛ دهستا ی، عزیزی و مهدوی )6(: 1398)
؛ گلی، هدایت، دهقان و 10(: 1395؛ قادری، رال تری و مهرابی )9(: 1396و عا وری ) پور یحاتم، ییآقا میرح

  ژاد ی وابی، آباد  ی ف، یعل پناه؛ 12(: 1394، زار ،  ظیری و افشاری )زاده کیتاج؛ 11(: 1395 ورابه )حسینی 
؛ 1(: 2020قرار اتت: هیث و اتتارتاپ ) دینب رتاب. همننین ردهای مربو  به هر 13(: 1392) پور و  ورابی

و وریسویک، بروئرتن و  4(: 2012؛ فارا و  او )3(؛ 2014ریس و  او ) فارا،؛ 2(: 2018فارا و  او )
 هستند. ها کیتکناطالعات مربو  به دهندۀ   شان 2و  1 های . جدوا5(: 2012 ادورت )

،  ده بررتی یها رتاببا در ظردا تن مجمو  مقاتت و  ها کیتکنبررتی فراوا ی  همننین برای
مربو  مشص   شده بود، با توجه به عنوان، هدف و توصیف تکنیک و با  در منب  ها آنره  و   ییها کیتکن

برای مثاا تمرین با مالفه یا بازی مداف    د؛، اتتنبا  ها کیتکندر ظردا تن تعاریف و هدف هریک از ا وا  
مشص   شده اتت، اما با توجه به اینکه  ها آنمستصر  از مقاتت هستند ره  و   یها کیتکن یطان از 

تجربی  یها کیتکن از جملهذهنی قرار دار د،  یفعاحیت یا تصویرتاز بازی/ۀ یپاتجربی بر  یها کیتکن
 اتت. آمده 3این بررتی در جدوا جۀ ی ت.  و د ماسوب می

ره از این تعداد، پنج تکنیک از  و  تجربی،  اتتتکنیک  21مستصر  از مقاتت  امل  یها کیتکن
ک از  و  رفتاری و هشت تکنیک بدون تعیین  و  آن مشص  هفت تکنیک از  و   ناختی، ته تکنی

تکنیک از  و  تجربی، چهار تکنیک از  و   42، ها رتابمستصر  از  کتکنی 54از میان  ره یدرحاح؛ ا د  ده
 ره یحاح. درا د  دهآن مشص     ناختی، یک تکنیک از  و  رفتاری و هشت تکنیک بدون تعیین  و

 یها کیتکن، مربو  اتت ناختی  یها کیتکنمستصر  از مقاتت به  یها کیتکنبیشترین فراوا ی در 
 ها رتابچه در مقاتت و چه  ها کیتکن ی. همننین رمترین فراوا دار دبیشترین فراوا ی را  ها رتابتجربی در 

 ره ها رتابمستصر  از مقاتت و  یها کیتکند. با در ظردا تن مجمو   رفتاری ا اره دار یها کیتکنبه 
وضوح با بیشترین  بهتجربی  یها کیتکن، د  و یمگروهی )بدون تکرار(  یدرما  طرحوارهتکنیک  60 امل 

.  و د را  امل میند ره دو فعاحیت اصلی تصویرتازی ذهنی و بازی یا فعاحیت عینی هست فراوا ی همراه
این اتت ره دهندۀ   شان ها رتابمستصر  از مقاتت و  یها کیتکنبرای بررتی مجمو   ها کیتکناتتنبا  

بار تکرار همراه  23رفتاری با  یها کیتکنو  52 ناختی با  یها کیتکن، 142تجربی با فراوا ی  یها کیتکن
؛ برای مثاا ا د  دهضمن دو  و  تکنیک ا اره  -ها رتابچه در مقاتت و چه  -ها کیتکناتت. تعدادی از 

هم  ناختی و  ها طرحوارهآموز ی  یها رارتکنیک ذهنی هم تجربی و هم رفتاری، ت یرتازیتصو کیتکن
منظور بررتی  به ها کیتکناین . ا د  دههم رفتاری و تکنیک ایفای  قش هم تجربی و هم رفتاری قلمداد 

 .ا د  دهمااتبه   ده دتتۀ ا ارهفراوا ی در هر دو 
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ذرر ده  یها کینتک بیشتر رح فعاحیت در   بوددهندۀ   شانمستصر  از مقاتت  یها کیتکنبررتی 
 .با توصیف فعاحیت همراه هستند ها کیتکن( 2020هیلدن و همکاران )خارجی مقاحۀ اتت؛ چنا که تنها در 

با مصتصری توصیف  یسی و  امهداخلی، توصیف تکنیک مقاحۀ تایر مقاتت، تنها در  ش مقاحه از ده بارۀ در
( در مقاتت اتت ره در 10تکرار ده )با فراوا ی  کفعاحیت همراه اتت. این تکنیک، بیشترین تکنی

؛ با تکرار همراه هستند ی وع بهدر مقاتت فارتی  ها کیتکن  یز به آن ا اره  ده اتت.  ده بررتی یها رتاب
تمرین با مالفه و  ما ندمتمایزی  یتجرب یها کیدهندۀ تکن ارائه، بیشتر  ده خارجی مطاحعهمقاحۀ  ره یدرحاح

( به تکنیک 1392) پور ی ورابو   ژاد ی واب ،یآباد  ی ف ،یعل مقاحۀ پناهاحبته تنها در ؛ خیاحی اتتراری مصاحبۀ 
متفاوتی با عنوان بازی مداف   یطان ا اره  ده اتت ره توصیف فعاحیت اتت. درمجمو  با توجه به اینکه 

با توجه به هدف  ممکن اتت ،وارد ده در مقاتت، بدون توصیف و  رح فعاحیت هستند یها کیتکن بیشتر
تعریف  ،، آزمایش اعتبار طرحوارهها طرحوارهارزیابی مزایا و معایب  ما ندمشابهی  یها عنوان، ها کیتکناین 

جنبۀ تاحم و جنبۀ  میان وگو گفت ناختی و همننین،  یها فیتارجدید از  واهد حمایتی و  ناتایی 
 یها عنوانمشابه یا حتی یکسا ی با ند ره با  یها کیتکنخیاحی و صندحی خاحی،  یوگو گفتطرحواره، 

 .ا د  دهمتفاوت ذرر 
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 94 ده: وجوجستتعداد مقاتت 

مقاحه ره معیارهای ورود  38عنوان و چکیده،  ۀمطاحعپس از 
 .به مطاحعه را  دا تند یا تکراری بود د، رنار گذا ه  د د

 56ورود به مطاحعه: ی هامالکتعداد مقاتت برای بررتی مطابقت با 

 یهامالکمقاحه ره  43، پس از بررتی متن رامل مقاتت
 ته  د د.، رنار گذا را  دا تندورود 

 13تعداد مقاتت وارد ده به مطاحعه: 

 5ی وارد ده در مطاحعه: ها رتابتعداد 

رتاب رنار گذا ته ، دو ها رتابپس از بررتی متن رامل 
  د د.

 7 ده: یآورجم ی ها رتابتعداد 
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 مستخرج از مقاالت یگروه یدرمان طرحواره یها کی. تکن1جدول 

 تکنیک عنوان
 نوع

 تکنیک
 منابع

 فراوانی
 تکنیک

 1 (2020) همکاران و هیلدن  راموا رالف با تازی ارتبا 

 معایب و مزایا ارزیابی
 بیماران ای مقابله های تبک

  ناختی
 دهستا ی، ،(1398) عزیزی و  یا صفاری ،(1399)  یا  ریعت و اتدی حسینائی، پیری، ،(2016) زاده درویش و ها می
 ،(1396) عا وری و پور حاتمی آقایی، رحیم ،(1397)  ژاد پاک و میرباقری حاجبی، ضرغام ،(1397) مهدوی و عزیزی

 (1394) افشاری و  ظیری زار ، زاده، تاجیک
7 

 1 (1399)  یا  ریعت و اتدی حسینائی، پیری،  ناختی طرحواره معایب و مزایا ارزیابی

 رفتاری  قش ایفای
 گلی، ،(1396) عا وری و پور حاتمی آقایی، رحیم ،(1398) مارر ثناگوی و  هابی ،(2016) زاده دوریش و ها می

 (1392) پور  ورابی و  ژاد  وابی آبادی،  فی  علی، پناه ،(1395)  ورابه و دهقان هدایت،
5 

 رفتاری طرحواره اعتبار آزمایش

 ،(1398) عزیزی و  یا صفاری ،(1399)  یا  ریعت و اتدی حسینائی، پیری، ،(2016) زاده دوریش و ها می
 مهرابی و رال تری قادری، ،(1396) عا وری و پور حاتمی آقایی، رحیم ،(1397)  ژاد پاک و میرباقری حاجبی، ضرغام

 آبادی،  فی  علی، پناه ،(1394) افشاری و  ظیری زار ، زاده، تاجیک ،(1395)  ورابه و دهقان هدایت، گلی، ،(1395)
 (1392) پور  ورابی و  ژاد  وابی

9 

 1 (2020) همکاران و هیلدن تجربی 1ذهنی تصویرتازی باز ویسی
 1 (1392) پور  ورابی و  ژاد  وابی آبادی،  فی  علی، پناه   یطان مداف  بازی

 1 (1397)  ژاد پاک و میرباقری حاجبی، ضرغام  خاطرات بررتی

 ذهنی تصویرتازی
 و تجربی

 رفتاری

 عا وری و پور حاتمی آقایی، رحیم ،(1397)  ژاد پاک و میرباقری حاجبی، ضرغام ،(1397) مهدوی و عزیزی دهستا ی،
  ظیری زار ، زاده، تاجیک ،(1395)  ورابه حسینی و دهقان هدایت، گلی، ،(1395) مهرابی و رال تری قادری، ،(1396)

 (1392) پور  ورابی و  ژاد  وابی آبادی،  فی  علی، پناه ،(1394) افشاری و
7 

  ناخت 2حمایتی  واهد از جدید تعریف

 دهستا ی، ،(1398) عزیزی و  یا صفاری ،(1399)  یا  ریعت و اتدی حسینائی، پیری، ،(2016) زاده درویش و ها می
 ،(1396) عا وری و پور حاتمی آقایی، رحیم ،(1397)  ژاد پاک و میرباقری حاجبی، ضرغام ،(1397) مهدوی و عزیزی

 و  ظیری زار ، زاده، تاجیک ،(1395)  ورابه حسینی و دهقان هدایت، گلی، ،(1395) مهرابی و رال تری قادری،
 (1392) پور  ورابی و  ژاد  وابی آبادی،  فی  علی، پناه ،(1394) افشاری

10 

 1 (2020) همکاران و هیلدن  مالفه با تمرین
 1 (2020) همکاران و هیلدن  رارت تاخت

 1 (1398) عزیزی و  یا صفاری  ناختی  ناختی های تاریف  ناتایی

 تجربی خاحی صندحی
 زاده، تاجیک ،(1398) مارر ثناگوی و  هابی ،(1399)  یا  ریعت و اتدی حسینائی، پیری، ،(2020) همکاران و هیلدن

 (1394) افشاری و  ظیری زار ،
4 

 3ها طرحواره آموز ی های رارت
  ناختی

 رفتاری و

  یا  ریعت و اتدی حسینائی، پیری، ،(1399)  یا  ریعت و اتدی حسینائی، پیری، ،(2016) زاده درویش و ها می
 ،(1395) مهرابی و رال تری قادری، ،(1398) عزیزی و  یا صفاری ،(1398) مارر ثناگوی و  هابی ،(1398)

 (1392) پور  ورابی و  ژاد  وابی آبادی،  فی  علی، پناه ،(1394) افشاری و  ظیری زار ، زاده، تاجیک
8 

 1 (2020) همکاران و هیلدن  4هیجان های رارت
 بیمار های ذهنیت بین وگو گفت

 تاحم و
 1 (1397)  ژاد پاک و میرباقری حاجبی، ضرغام 

 جنبۀ و تاحم جنبۀ بین وگو گفت
 طرحواره

  ناختی
 دهستا ی، ،(1398) عزیزی و  یا صفاری ،(1398) مارر ثناگوی و  هابی ،(1399)  یا  ریعت و اتدی حسینائی، پیری،

 علی، پناه ،(1394) افشاری و  ظیری زار ، زاده، تاجیک ،(1395) مهرابی و رال تری ،(1397) مهدوی و عزیزی
 (1392) پور  ورابی و  ژاد  وابی آبادی،  فی 

7 

 تجربی 5خیاحی وگوی گفت

 دهستا ی، ،(1398) عزیزی و  یا صفاری ،(1398)  یا  ریعت و اتدی حسینائی، پیری، ،(2016) زاده درویش و ها می
 گلی، ،(1395) مهرابی و رال تری قادری، ،(1396) عا وری و پور حاتمی آقایی، رحیم ،(1397) مهدوی و عزیزی

  ژاد  وابی آبادی،  فی  علی، پناه ،(1394) افشاری و  ظیری زار ، زاده، تاجیک ،(1395)  ورابه حسینی و دهقان هدایت،
 (1392) پور  ورابی و

9 

 1 (2020) همکاران و هیلدن  خیاحی راری مصاحبۀ

 تجربی  ویسی  امه

 ،(1398)  یا  ریعت و اتدی حسینائی، پیری، ،(1399)  یا  ریعت و اتدی حسینائی، پیری، ،(2020) همکاران و هیلدن
 حاجبی، ضرغام ،(1397) مهدوی و عزیزی دهستا ی، ،(1398) عزیزی و  یا صفاری ،(1398) مارر ثناگوی و  هابی

 ،(1394) افشاری و  ظیری زار ، زاده، تاجیک ،(1395) مهرابی و رال تری قادری، ،(1397)  ژاد پاک و میرباقری
 (1392) پور  ورابی و  ژاد  وابی آبادی،  فی  علی، پناه

10 

                                                 
1. imagery rescripting 

2. new definition of supporting evidence 

3. training cards of the schemas 

4. emotion cards 

5. imaginary dialogue 
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 ها مستخرج از کتاب یگروه یدرمان طرحواره یها کی. تکن2جدول 

 منابع تکنیک نوع تکنیک عنوان
 فراوانی
 تکنیک

 2 (2012)  ادورت و بروئرتن وریسویک، ،(2012)  او و فارا تجربی 1ماافظ ارتش

 2 قش ایفای
 و تجربی

 رفتاری
 3 (2012)  ادورت و بروئرتن وریسویک، ،(2012)  او و فارا ،(2020) اتتارتاپ و هیث

 یا ذهنیت دیاحوگ/  قش ایفای
 3ذهنیت چندگا ۀ های دیاحوگ

 تجربی
 وریسویک، ،(2012)  او و فارا ،(2014)  او و ریس فارا، ،(2018)  او و فارا ،(2020) اتتارتاپ و هیث

 (2012)  ادورت و بروئرتن
5 

 تجربی 4تررا ی بادرنک
  ادورت و بروئرتن وریسویک، ،(2012)  او و فارا ،(2014)  او و ریس فارا، ،(2020) اتتارتاپ و هیث

(2012) 
4 

 مغازۀ از بازدید یا خیاحی بستنی
 5فرو ی بستنی

 2 (2012)  او و فارا ،(2014)  او و ریس فارا، تجربی

 2 (2012)  ادورت و بروئرتن وریسویک، ،(2012)  او و فارا  ناختی 6 ناختی بازتازی

 تجربی 7ذهنی تصویرتازی باز ویسی
 وریسویک، ،(2012)  او و فارا ،(2014)  او و ریس فارا، ،(2018)  او و فارا ،(2020) اتتارتاپ و هیث

 (2012)  ادورت و بروئرتن
5 

 تجربی 8اصوات با بازی
  ادورت و بروئرتن وریسویک، ،(2012)  او و فارا ،(2014)  او و ریس فارا، ،(2020) اتتارتاپ و هیث

(2012) 
4 

 3 (2012)  ادورت و بروئرتن وریسویک، ،(2012)  او و فارا ،(2020) اتتارتاپ و هیث تجربی 9چهره بازی

 تجربی 10بادرنک پایکوبی
  ادورت و بروئرتن وریسویک، ،(2012)  او و فارا ،(2014)  او و ریس فارا، ،(2020) اتتارتاپ و هیث

(2012) 
4 

 تصویرتازی/ امن خا ۀ پروژه
/  اد رودک ذهنیت رؤیایی خا ۀ

 11امن خا ۀ یک تاخت
 تجربی

  ادورت و بروئرتن وریسویک، ،(2012)  او و فارا ،(2014)  او و ریس فارا، ،(2020) اتتارتاپ و هیث
(2012) 

4 

 3 (2012)  ادورت و بروئرتن وریسویک، ،(2012)  او و فارا ،(2014)  او و ریس فارا، تجربی 12یکدیگر به پشت

 دتتیابی برای ذهنی تصویرتازی
 13پذیر آتیب رودک ذهنیت به

 3 (2012)  ادورت و بروئرتن وریسویک، ،(2012)  او و فارا ،(2018)  او و فارا تجربی

 رودک ذهنیت تصویرتازی
 14درما گر پذیر آتیب

 2 (2012)  او و فارا ،(2018)  او و فارا تجربی

 در روچک رودک تصویرتازی
 15خیابان

 1 (2012)  او و فارا تجربی

                                                 
1. protective army 

 .دارد ا اره ها تیذهن تا گرفته  ان یز دگ مهم افراد از رنند، فایا توا ند یم رنندگان  ررت ره یمصتلف یها  قش به کیتکن نیا. 2
3 .role-play/ mode dialogue, multiple mode dialogue یچگو گ و اهداف در  قش یفایا کیتکن با کیتکن نیا تفاوت 

 .اتت آن یاجرا
4. balloon Pop 
5. imagining ice cream/ the visit to the ice cream store 

6. cognitive restructuring 
7. imagery rescripting 

8. a sound game 

9. the face game 
10. stomping balloons 
11. a safe house project/ happy child mode dream house imagery/ building a safe house 
12. back to back 

13. imagery to access the vulnerable child mode 
14. therapist vulnerable child mode imagery 
15. little child on the street image 
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 منابع تکنیک نوع تکنیک عنوان
 فراوانی
 تکنیک

 تجربی 1امن مکان تصویرتازی
 وریسویک، ،(2012)  او و فارا ،(2014)  او و ریس فارا، ،(2018)  او و فارا ،(2020) اتتارتاپ و هیث

 (2012)  ادورت و بروئرتن
5 

 4 (2012)  او و فارا ،(2014)  او و ریس فارا، ،(2018)  او و فارا ،(2020) اتتارتاپ و هیث تجربی 2امنیت حباب تصویرتازی
 برای ذهنی تصویرتازی

 3 ارارآمد واحد ذهنیت دوررردن
 1 (2014)  او و ریس فارا، تجربی

 به فردی ذهنی تصویر تغییر
 4گروه همراه

 1 (2012)  او و فارا تجربی

 1 (2014)  او و ریس فارا، تجربی 5ها ذهنیت با تفریح

  اد رودک ذهنیت برای تفریح
 مغازۀ/ ذهنی تصویرتازی ضمن

 6فرو ی بازی اتباب
 تجربی

 (2014)  او و ریس فارا، ،(2018)  او و فارا ،(2020) اتتارتاپ و هیث
 

3 

 و مزایا ارزیابی های تمرین
 7معایب

 2 (2012)  او و فارا ،(2014)  او و ریس فارا،  ناختی

 4 (2012)  ادورت و بروئرتن وریسویک، ،(2012)  او و فارا ،(2014)  او و ریس فارا، ،(2018)  او و فارا  8جسما ی پایۀ های تمرین
 1 ،(2020) اتتارتاپ و هیث تجربی 9ها ذهنیت توحد

 یادگارها، های جعبه یا گنج جعبۀ
 جعبۀ/ تعامالت و خاطرات

 10پذیر آتیب رودک
 تجربی

 وریسویک، ،(2012)  او و فارا ،(2014)  او و ریس فارا، ،(2018)  او و فارا ،(2020) اتتارتاپ و هیث
 (2012)  ادورت و بروئرتن

5 

 یا بازی) دارید؟ احساتی چه
 11(ر گ بازی

 1 (2012)  او و فارا 

 1 (2012)  او و فارا  12تره قوی رسی چه

 1 (2012)  او و فارا  آهنگین حررات

 2 (2012)  او و فارا ،(2014)  او و ریس فارا،   عر خوا دن

 تجربی 13هویت دتتبند
 وریسویک، ،(2012)  او و فارا ،(2014)  او و ریس فارا، ،(2018)  او و فارا ،(2020) اتتارتاپ و هیث

 (2012)  ادورت و بروئرتن
5 

 با همراه ذهنیت دیاحوگ
 14تکلیف

 1 (2020) اتتارتاپ و هیث تجربی

 چندگا ۀ تاریصی های دیاحوگ
 15ذهنیت

 1 (2020) اتتارتاپ و هیث تجربی

 را تفاوت بی ماافظ ذهنیت
 رنید تجربه

 1 (2012)  او و فارا 

 2 (2012)  او و فارا ،(2014)  او و ریس فارا،  16چیست؟ من ذهنیت

                                                 
1. the safe place imagery 

2. safety bubble 

3. imagery exercise to banish the dysfunctional parent mode 
4. individual imagery change work that includes the group 
5. fun with the modes 
6. fun for the happy child mode in imagery exercises/ the toy store 
7. pro and con exercises 
8. grounding exercises 
9. the birth of the modes 

10. treasure box/keepsakes, memories and connection boxes/ vulnerable child box 

11. what are you feeling? (game or the color game) 

 .اتت  ده ا تصاب تکنیک توصیف براتاس عنوان و  دارد عنوان منب ، در تکنیک این. 12

13. identity bracelet 
14. mode dialogue that includes a task 

15. historical multiple mode dialogues 

16. what’s my (mode) 
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 منابع تکنیک نوع تکنیک عنوان
 فراوانی
 تکنیک

 رودک ذهنیت تصویر تاخت
 1خشمگین

 1 (2014)  او و ریس فارا، تجربی

 ارتباطی  بکه
 12 حاحت

 3 (2012)  او و فارا ،(2014)  او و ریس فارا، ،(2018)  او و فارا تجربی

 ارتباطی  بکۀ
 3گروهی ا تقاحی  یء یا 2 حاحت

 3 (2012)  او و فارا ،(2014)  او و ریس فارا، ،(2018)  او و فارا تجربی

 2 (2012)  او و فارا ،(2014)  او و ریس فارا، تجربی 3 حاحت ارتباطی  بکه

 ذهنیت برای ارتباطی  بکۀ
 4تفاوت بی ماافظ

 1 (2012)  او و فارا تجربی

 1 (2014)  او و ریس فارا، تجربی 5ها مرغ تصم  کستن

 3 (2012)  ادورت و بروئرتن وریسویک، ،(2012)  او و فارا ،(2014)  او و ریس فارا،  ناختی 6 ناختی های تاریف  ناتایی

 1 (2014)  او و ریس فارا، تجربی 7گر تنبیه واحد صورت

 تجربی 8گر تنبیه واحد ذهنیت صورتک
 وریسویک، ،(2012)  او و فارا ،(2014)  او و ریس فارا، ،(2018)  او و فارا ،(2020) اتتارتاپ و هیث

 (2012)  ادورت و بروئرتن
5 

 2 (2012)  او و فارا ،(2014)  او و ریس فارا، ،(2018)  او و فارا  9خوب واحد تصنرا ی متن

 تجربی 10رشی طناب
  ادورت و بروئرتن وریسویک، ،(2012)  او و فارا ،(2014)  او و ریس فارا، ،(2020) اتتارتاپ و هیث

(2012) 
4 

 2 (2012)  او و فارا ،(2014)  او و ریس فارا،  ناختی 11رارت فلش

 1 (2014)  او و ریس فارا،  حضور و وقفه با زدن قدم

 2 (2012)  او و فارا ،(2014)  او و ریس فارا، تجربی 12بادرنک با رار

 1 (2012)  او و فارا تجربی 13پُر صندحی با رار

 1 (2014)  او و ریس فارا، تجربی 14راغذبازی

 2 (2012)  ادورت و بروئرتن وریسویک، ،(2012)  او و فارا ،(2020) اتتارتاپ و هیث تجربی 15زمستا ی های احمپیک
 فردی به  امه یا واحدین به  امه

 16مهم
 2 (2012)  ادورت و بروئرتن وریسویک، ،(2012)  او و فارا تجربی

 3 (2012)  او و فارا ،(2014)  او و ریس فارا، ،(2018)  او و فارا تجربی 17رشیدن  قا ی
 1 (2014)  او و ریس فارا، تجربی 18گروه یمنی خوش  ماد

 

                                                 
1. construct an angry child mode image 
2. connecting web exercise 
3. group transitional object 

4. connecting web exercise for detached protector mode 

5. smashing eggs 
6. identifying cognitive distortions 
7. the punitive parent face 
8. the punitive parent mode effigy 
9. good parent script 
10. tug -of -war 

11. flashcard 
12. balloon work 
13. full chair work 
14. paper toss 
15. the winter olympics 
16. letters to parents (not to send)/a letter to someone important in the patient ’s life 
17. drawing 

18. group mascot 
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 ها کتاب و مقاالت از مستخرج یگروه یدرمان طرحواره یها کیتکن یفراوان. 3 جدول
 ها کتاب و مقاالت مجموع در فراوانی ها کتاب در فراوانی مقاالت در فراوانی تکنیک نوع

 142 116 26 تجربی
 52 9 43  ناختی
 23 3 20 رفتاری

 یریگ جهیو نت بحث
متمایزی را برای مداخالت  یها فرصتفردی  یدرما  طرحواره در مقایسه باگروهی  یدرما  طرحوارهمدا 

. یکی از مزایای رند تر کی زدرا هرچه بیشتر به اهداف درما ی  انیجو درمان توا د یمره  رند میفراهم 
حضور گروهی از افراد در  زیرا اتت؛درما ی  یها کیتکندر اجرای  ی آنها امکاناین مدا از درمان، برجستۀ 
بارۀ در ویژه به. این مجاا، هاتت کیتکن اجرای برای یا خالقا ه اب و  یها دربردار دۀ فرصتجلسات 

لق خبرا گیصتن تطای از هیجان و ۀ یپاتجربی در اصل بر  یها کیتکنتجربی مطرح اتت.  یها کیتکن
هیجا ات و عواطف زا ندۀ یبرا گمداخالت تجربی را  توان یمرو  از این ؛تجربیات هیجا ی تاحم قرار دار د

احساس تعلق، پذیرش و اتااد در  زیرا رند؛ فراهم میمراجعان دا ست ره گروه، بستر مناتبی برای این هدف 
متون، مطاحعۀ با  ره یدرحاح؛ آورد یمهیجا ی پدید  های هبرای افزایش و تقویت تأثیرات تجرب بستریگروه، 

قطعۀ گمشدۀ تجربی را  یها کیتکن؛ چنا که وی  ود میمعلوم  ها کیتکن یز به این  ا گیتوجه خاص 
بنابراین اهمیت  ؛ندر یم اتازگار معرفی  یها طرحوارهمؤثر برای مبارزه با  یا وهی رفتاری و -رویکرد  ناختی

تجربی  یها کیتکندرخور توجه  یفراوا دهندۀ  حیتوضتجربی در مناب ،  یها کیدربارۀ تکن  ده انیب
مربو    تجربی در مناب یها کیتکن تایج این مطاحعه، تمررز بر  براتاسآمده در این مطاحعه اتت.  دتت به

، باز ویسی تصویرتازی ذهنی، ها تیذهنایفای  قش یا دیاحوگ  یها کیتکنره  چنان .شهود اتتمرامالً 
تجربی هستند  ییها کیتکن گر هیتنبگنج، دتتبند هویت و صورتک ذهنیت واحد جعبۀ تصویرتازی مکان امن، 

تجربی بادرنک تررا ی، بازی با اصوات،  یها کیتکن. همننین ا د  دهتکرار   ده بررتی بره در هر پنج رتا
 یز در چهار رتاب از پنج رتاب  یرش طنابامن، تصویرتازی حباب امنیت و پروژۀ خا ۀ رنک، پایکوبی باد

دتتیابی به ذهنیت  برایتجربی بازی چهره، پشت به یکدیگر، تصویرتازی ذهنی  یها کیتکن .ا د  دهذرر 
در ته رتاب رشیدن با تکرار  و  قا ی 2و  1ارتباطی  بکۀ ، یفرو  یباز مغازۀ اتباب، ریپذ بیآترودک 
، حاری ها یبررت مربو ،  تایج یها رتابدر  ها کیتکنبا وجود تکرار این  ره یدرحاح؛ ندهست  همراه  ده بررتی

خیاحی ره با توجه  یوگو گفتاتت؛ چنا که تنها تکنیک   ده افتیدر مقاتت  ها کیتکنبه این  یتوجه یباز 
و   دتکرار  د  ده بررتیمقاحۀ  9در  ،با د ها تیذهنگ همان تکنیک ایفای  قش یا دیاحو احتماتًبه هدف آن 

با رالف راموا  یتاز ارتبا ره در مقاحه با عنوان –ارتباطی  بکۀ باز ویسی تصویرتازی ذهنی و  یها کیتکن
. تکنیک تجربی صندحی خاحی در چهار ا د ( ذرر  ده2020خارجی هیلدن و همکاران )مقاحۀ تنها در  -آمده

صورت رار  ( بر اجرای این تکنیک در جلسات گروهی به2012تأرید فارا و  او ) ره یدرحاحاتت؛  آمدهمقاحه 
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 با صندحی پُر اتت.
 13مقاحه از  10در  ،همراه اتت ها رتابره تنها با دو فراوا ی در  یسی و  امهجاحب اینکه تکنیک  کتۀ 

رارگیری خالقیت  مورد مطاحعه بر به یها تابربا توجه به تأرید  همننینتکرار  ده اتت.   ده مطاحعهمقاحۀ 
عمل به این توصیه را ، ها افتهیتجربی، براتاس  یها کیتکندر اجرای  ویژه بهرل و  طور بهدر جلسات درمان 

 یها رتابره در  یا تازه یها کیتکن( با ا اره به 2020خارجی هیلدن و همکاران )مقاحۀ در  توان یمتنها 
تمرین با  یها کیتکن( به 2020هیلدن و همکاران )مقاحۀ گفتنی اتت  اهد بود.  ،ا د  شدهذرر   ده بررتی

، ا د بررتی  شده ها کیتکنگرچه  و  این ا ؛ احبتهراری خیاحی ا اره ررده اتتمصاحبۀ  مالفه، تاخت رارت و
. دا ستجربی ت یها کیتکن ءرا جز ها این تکنیک توان یم ها آنبراتاس  رح تکنیک و هدف از اجرای 

 یا تازه(  یز بازی مداف   یطان، تکنیک 1392) پور ی وراب و  ژاد ی واب ،یآباد  ی ف، یعل مقاحۀ پناههرچند در 
 یها رارتتکنیک  مطمئن بود.درمورد  و  آن  توان ی م  یامده،آن دربارۀ چون هیچ اطالعی  ،دیآ یمبه  مار 

 یها جنبه رتد یمبه این دحیل ره به  ظر  ،از اجرای آنبا وجود ذرر هدف  هیلدن  یزمقاحۀ هیجان در 
از  و   توان ی م، همنون تکنیک بازی مداف   یطان،  ود را  امل میمصتلف،  ناختی، رفتاری و تجربی 

 آن مطمئن بود.
رفتاری  یها کیتکن. ررددرک  ها آنبا توجه به هدف  توان یمرفتاری را  یها کیتکنفراوا ی معدود  دحیل

 ارارآمد  ی کستن احگوهای رفتار ها آنره هدف از  ندیآ یممهم پروتکل درما ی به  مار  یها بصشز یکی ا
در خار  از جلسات درمان و در ز دگی  شانیها آموختهرارگیری  مراجعان و رمک به آ ان برای تعمیم و به

رفتاری  یها کیتکنتجربی و  ناختی همراتتای  یها کیتکنروزمره اتت. با توجه به این هدف، درواق  
اصالح و بازتازی  همننینذهنی گو اگون و  یها یرتازیتصوو  ها تیفعاح، ها یبازبا  زیرا؛ رنند یمحررت 

 ما ند ییها کیتکنرو درما گران با  از این ؛تغییر داد توان یماحگوهای فکری، در هایت احگوهای رفتاری را  یز 
 از توی ها آموزش دن  د باا مما عت از فراموش خا گی متنو  به یها فیتکلفلش رارت و ، یبردار اددا تی

در تیجه برای  ؛و احگوهای رفتاری رارآمد هستند ها پاتخ یریرارگ بهو توا مندتازی آ ان در  رنندگان  ررت
به حضور تایر  -ره هم تات پو ش  و  تجربی و هم رفتاری قرار دارد -ایفای  قش کیتکنمثاا اجرای 

رفتاری در  یها کیتکن، تایر در بیشتر مواردو   ود میدر طوا جلسات اجرا و به همین دحیل افراد  یاز دارد 

رفتاری اتت، رو ی برای  یها کیتکنره یکی از  1بر امۀ اضطراببرای مثاا  ؛قاحب تکلیف خا گی قرار دار د

. این تکنیک به راربرد ا یا، صدای آید به  مار میز دگی  یها بارانرمک و حمایت از مراجعان در برابر 
منظور یادآوری و ا تقاا احساس حضور درما گر در رنار مراج  هنگام رویارویی با  به ها اددا تیو   ده ضبط

 مشکالت در ز دگی واقعی ا اره دارد.
. از تت ی اتجرب یها کیتکناین مطاحعه حاری از توجه رمتر به  درمجمو  بررتی مقاتت داخلی در

به   ود یم، به پژوهشگران پیشنهاد دار ددر تاقق اهداف درما ی  یا تاز دهتجربی  قش  یها کیتکنآ جاره 
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تجربی  یها کیتکناثربصشی مداخالت گروهی مبتنی بر نۀ یزمداخلی در  یها مطاحعۀ پژوهش
گروهی  یدرما  طرحوارهتجربی  یها کیتکنبپرداز د. همننین با توجه به مطاحعات مرتبط با  یدرما  طرحواره

 . ود یمدر بستر مداخالت از این  و  توصیه  ها کیتکنره مؤید اثربصشی آن اتت، راربست این 

 منابع
بررتای اثربصشای مشااوره گروهای باا رویکارد       (. 1392، ر. )پاور  ی وراب، ش.، و  ژاد ی واب،  .، یآباد  ی ف، ا.، یعل پناه

-93(، 19)5 .زن و مطاحعات خاا واده . تاحمندان تبریز یبر افزایش  ادرامی تاحمندان تارن ترا یدرما  طرحواره
77. 

و درماان   یگروها  یدرماا   طرحاواره  یاثربصشا  ۀسیمقا(. 1398، ک. )ای  عتی رپیری، م.، حسینائی،  .، اتدی،  .، و 
 ۀفصالنام . در معتاادان تاارن در رما     یت ضاداجتماع ی صصا  عالئام اخاتالا  رش و تعهاد بار   یبر پاذ  یمبتن
 .138-162(، 52)13 .توءمصرف مواد یادپژوهیاعت

گروهای و درماان    یدرماا   طرحوارهاثربصشی سۀ یمقا(. 1399، ک. )ای  عتی رپیری، م.، حسینائی، علی.، اتدی،  .، و 
 افای  ماواد مصادر.    توءمصارف اختالا  صصیت مرزی مبتالیان به  عالئممبتنی بر پذیرش و تعهد گروهی بر 

 .56-69(، 4)8. خاتم
 یهاا  طرحوارهگروهی بر  یدرما  طرحواره(. تعیین اثربصشی 1394، ف.، زار ، ا.،  ظیری، ق.، و افشاری، ر. )زاده کیتاج

 .1-23(، 7)4. فردی یها تفاوت صصیت و  ۀفصلنامبا متادون.  دار ده  گه اتازگار اوحیه در مردان تات درمان 
و  یا گاار  صتیبر  شا گان بدر یگروه یدرما  طرحواره یاثربصش (.1397دهستا ی، م.، عزیزی، ز.، و مهدوی، س.  . )

 .47-99(، 47)12. ا دیشه و رفتار .وزن اضافه یدختر با  گرا  آموزان دا شه در ی اتازگار اوح یها طرحواره
م افساردگی و ریفیات   الئا گروهی بار ع  یدرما  طرحوارهتأثیر (. 1396، خ.، و عا وری،  . )پور یحاتم، ف.، ییآقا میرح

 .17-22(، 3)6. آموزش پرتتاری ۀ شری. ز دگی پرتتاران
گروهی بر تازگاری و صمیمیت ز ا ویی زوجاین   یدرما  طرحواره(. اثربصشی 1398 هابی، ش.، و ثناگوی مارر، غ. )

 .236-243(، 3)6. تالمت اجتماعی هر ررمان. 
گروهی بر بهزیستی اجتماعی و ادراک اعتمااد اجتمااعی در   ی درما  طرحواره(. تأثیر 1398، م.، و عزیزی، ز. )ای  یصفار

 .148-163(، 1)15. ی ناخت روانمطاحعات دا شجویان. 
درماا ی   رویکرد طرحواره(. اثربصشی مشاوره گروهی مبتنی بر 1397، ث. ) ژاد پاکضرغام حاجبی، م.، میرباقری، م.، و 

(، 1)9. ز ان، پژوهشگاه علاوم ا ساا ی و مطاحعاات فرهنگای    پژوهشنامۀ مثبت ز ان خیابا ی. خودپندارۀ بر افزایش 
134-123. 

 اتاازگار   یهاا  طرحاواره درما ی گروهی بر تعدیل  اثربصشی طرحواره(. 1395قادری، ف.، رال تری، م.، و مهرابی، ح. )
 .1-28(، 24)6.  ناتی باحینی مطاحعات روان ۀفصلنام عی.تاحل اضطراب اجتمائم اخاوحیه و راهش عال

درماا ی گروهای بار بهزیساتی      اثربصشای طرحاواره  (. 1395گلی، ر.، هدایت، س.، دهقان، ف.، و حسینی  ورابه، م. )
 .270-259(، 3)18. تالمت و مراقبت ۀجلم. دا شجویان ی ناختی و پرخا گر روان
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