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Abstract

چکیده

The purpose of this study was to present a series of
هدف پژوهش حاضر ارائۀ مجموعهای از تکنیکهای طرحوارهدرماا ی group schema therapy techniques. A research method
گروهی بود .این پژوهش از ظار هادف رااربردی و باه حااان ااوۀ was used and data collection was done with a
گردآوری یافتهها ریفای باود .همنناین باا اتاتفاده از ایوۀ مطاحعاۀ qualitative approach through a review method. The
مروری ا جام د .برای جستوجوی منااب از پایگااههاای اطالعااتی official website of SID, IranDoc, Iran Medex, Ensani
مررز اطالعات علمای جهااد دا شاگاهی ،پایگااه پژوهشاگاه علاوم و Portal, Web of Science, Google Scholar, and PubMed
فناوری اطالعات ایران ،با ک مقااتت تاالمت ،پرتااا جاام علاوم were used to search for resources. After searching
ا سا ی ،وب آو تاینس ،گوگل اتکوتر و پاب مد اتتفاده اد .پاس از keywords, the statistical population of this study
جستوجاوی رلیادواژههاا ،جامعاۀ آمااری ایان مطاحعاه 94 ،مقاحاه و included 94 articles and 7 books published between
همننین  7رتاب معتبر حاوی تکنیکهای طرحوارهدرما ی گروهی بود 2012 and 2021. A total of 13 articles and 5 books met
ره در بازۀ زما ی تااهای  2012-2021منتشر د د .درمجماو the criteria to be included in the analysis. The results 13
show 21 techniques from articles and 54 techniques
مقاحه و  5رتاب ،معیارهاای مشاص اده بارای ورود باه تالیال را
from books. While cognitive techniques were the most
از
دا تند .تاایج شااندهنادۀ  21تکنیاک از مقااتت و  54تکنیاک
common in the articles, the most common techniques
رتاب ها بود .درحاحیره بیشترین فراوا ی در تکنیکهاای مساتصر از in the books were of the experimental type. A review
مقاتت در تکنیکهای ناختی بهدتت آماد ،در میاان تکنیاکهاای of the internal papers in this study revealed that less
مستصر از رتابها ،بیشترین فراوا ی به تکنیکهای تجربای مرباو
attention was paid to experimental techniques. Since
بود .بررتی مقاتت داخلی در این مطاحعاه حااری از توجاه رمتار باه experimental techniques play a constructive role in
تکنیکهای تجربی بود .ازآ جاره تکنیکهای تجربی قش تااز دهای achieving therapeutic goals, the use of experimental
در تاقق اهداف درما ی ایفا میرنند ،راربست تکنیاکهاای تجربای techniques can be an effective step in treatment.
میتوا د گام مؤثری در درمان با د؛ بنابراین توجه و بهرارگیری بیشاتر Therefore, it is recommended that more attention be
تکنیکهای تجربی در ماداخالت طرحاوارهدرماا ی گروهای پیشانهاد paid to experimental techniques in group schema
therapy.
می ود.
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مقدمه
1

طرحوارهدرما ی رویکردی مبتکرا ه و تلفیقی اتت ره به کل معناداری بر پایۀ مفاهیم و مبا ی ظری و
راربردی رویکرد ناختی -رفتاری 2قرار دارد؛ با این حاا میتوان طرحوارهدرما ی را رویکردی توصیف ررد
3

4

5

6

ره تلفیقی از عناصر رویکردهای ناختی-رفتاری ،دحبستگی  ،گشتاحت  ،روابط یء  ،تاز دهگرایی و
مکاتب روانپویشی 7را در یک مدا مفهومی و درما ی غنی و یکپارچه قرار میدهد؛ بنابراین طرحوارهدرما ی
تیستم جدیدی از رواندرما گری را ارائه میدهد ره بهویژه برای افراد مبتال به اختالتت روان ناختی مزمن
تصتدرمان مناتب اتت .این رویکرد را اوحین بار جفری یا گ ،روان ناس آمریکایی در تاا  1994معرفی
ررد (تیلور ،بی و هادوک2017 ،؛ وریسویک ،بروئرتن و ادورت2012 ،؛ یا گ ،رلوتکو و وایشار.)2003 ،
براتاس دیدگاه یا گ ،طرحوارهها بهویژه آنهایی ره در تیجۀ تجربههای اوحیۀ اخو ایند دورۀ رودری
کل گرفتها د ،هستۀ اصلی اختالتت صصیت ،مشکالت رفتاری خفیفتر و بسیاری از اختالتت ماور دو،
براتاس دتتنامۀ روانپز کی دیاسام  8)DSM-5( 5به مار میرو د (وریسویک ،بروئرتن و ادورت،
2012؛ جاوو و جکسون2004 ،؛ یا گ ،رلوتکو و ویشار .)2003 ،همننین ذهنیتهای طرحوارهای ،تغییرات
آ ی و مداوم و در عین حاا حاتت ذهنی غاحب هستند .این ذهنیتها برخالف طرحوارهها ره ثابتا د،
حاتتی روتاهمدت هستند .همننین در مقایسه با طرحوارهها ره تمهایی تکبعدی ماسوب می و د،
ذهنیتهای طرحوارهای از مجموعهای طرحوارهها و تبکهای مقابلهای تشکیل دها د ره در یک حاظۀ
خاص فعاا می و د (یارین ،گراتمن و آر تز2020 ،؛ یا گ ،رلوتکو و ویشار.)2003 ،
قطۀ آغاز رویکرد طرحوارهدرما ی به چاحشهای درما ی رویکرد ناختی-رفتاری در مواجهه با بیماران
تصتدرمان مربو می ود .رندوراو در ریشهیابی مقاومت بیماران به درمان و پاتخ دادن به درمان ،یا گ را
متوجه اهمیت ویژگیهای منش ناختی و مشکالت زیربنایی در اختالتت صصیت در مسیر درمان ررد.
برایناتاس او ضمن توجه به اختالتت صصیت ره عاملی بازدار ده در اثربصشی درمان اتت ،با تعریف
مفاهیم طرحوارهدرما ی و فرایند درما ی مصت به آن ،هستۀ مررزی اهداف طرحوارهدرما ی را راهش قدرت
و فوذ طرحوارههای ارارآمد و بهد باا آن جایگزینی ذهنیتهای تاحم و آموزش پاتخها و تبکهای
مقابلهای تازگار معرفی ررد .در این میان مطاحعاتی ره بیماران مبتال به اختالا صصیت مرزی را بررتی
ررد ،قش بسزایی در ر د و گسترش رویکرد طرحوارهدرما ی دارد؛ چنا که کلگیری مدا طرحوارهدرما ی
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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گروهی ،وامدار تاقیقات در این زمینه اتت (یا گ رلوتکو و ویشار2003 ،؛ فارا و او.)2012 ،
طرحوارهدرما ی گروهی یکی از ابعاد مهم رویکرد طرحوارهدرما ی اتت؛ چنا که تعهد مدا گروهی
طرحوارهدرما ی به اصوا تعریف ده از توی یا گ و همننین اثربصشی درما ی چشمگیر آن ،چنان بود ره
وی طرحوارهدرما ی گروهی را تومین مرحله از فرایند ر د و گسترش این رویکرد دا ست .برایناتاس مدا
طرحوارهدرما ی گروهی هم از ظر تئوری و هم مفهومی با اصوا طرحوارهدرما ی فردی مطابقت دارد .با این
حاا اجرای طرحوارهدرما ی بهصورت گروهی از برخی جهات در مقایسه با طرحوارهدرما ی فردی مزیت دارد.
افزون بر صرفهجویی در زمان و هزینه ره در بیشتر موارد عمدهترین مزایای اجرای درمان گروهی در مقایسه
با درمان فردی به مار میآید ،میتوان به ته عامل متمایز اتااد ،1ا سجام 2و تکرار اصالحی تجربههای
اوحیۀ ز دگی ا اره ررد .از آ جا ره رابطۀ درما ی و درمجمو  ،ارتباطات بینفردی قشی رلیدی در رویکرد
طرحوارهدرما ی دارد ،اجرای طرحوارهدرما ی بهصورت گروهی ،فرصت بازتازی ارتباطات تصریب دۀ بیماران
را در قاحب رابطۀ درما ی و ارتبا متقابل اعضای گروه با یکدیگر ،تمرین مهارتهای بینفردی ،رد و بدا
حمایتهای هیجا ی ،احگوبرداری و احساس تعلق فراهم میرند (دیصاوت و آر تز2014 ،؛ فارا ،ریس و او،
.)2014
تکنیکهای درما ی مطرح در طرحوارهدرما ی در ته دتتۀ عمدۀ مداخالت ناختی ،تجربی و رفتاری
جای میگیر د .تکنیکهای ناختی به بیماران رمک میرند تا بتوا ند طرحوارههای ارارآمد ،ذهنیتهای
طرحوارهای ،افکار خودآیند 3و باورهای رطی 4را بشناتند و تشصی دهند .همننین با توجه به ماهیت
مشکلزای رفتارهای ا ی از افکار ارارآمد و آتیبزا ،بهرارگیری تکنیکهای رفتاری برای احگو کنی
رفتارهای اتاحم -چه در جلسات درمان و چه خار از آن -از بصشهای ضروری پروتکل درما ی ماسوب
می ود .تکنیکهای تجربی یز ره هدف اصلی آن توا مندتازی بیماران در فائقآمدن بر اجتناب هیجا ی و
تغییر طرحوارههای اتازگار اتت ،بصش دیگری از تکنیکهای طرحوارهدرما ی را پو ش میدهد .بیشتر
تکنیکهای تجربی امل برا گیصتن تصویرتازی ذهنی دربارۀ رویدادی در دوران رودری و مرتبط با فرد
مراقب (معموتً واحدین) اتت ره در کلگیری طرحوارۀ اتازگار قش دا ته اتت (آر تز و جندرن2021 ،؛
تنا ت و هاوحز.)2010 ،
اجرای تکنیکهای درما ی بهصورت گروهی بهدحیل حضور چندین فر در گروه ،این فرصت متمایز را
فراهم میرند تا اعضا با دا تن حمایتهای متقابل از جا ب یکدیگر ،احساس دحبستگی به همدیگر -ره
میتوا د بصشی از فرایند بازتازی دحبستگی اایمن بیماران در دوران رودری با د -و مواجهۀ همدت های ره
اعضا به یکدیگر منتقل میرنند ،در قاحب اتتراتژی بازواحدینی حد و مرزدار و در حضور حداقل دو درما گر-
1. universality
2. cohesiveness
3. automatic thoughts
4. conditional beliefs
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ره قش واحد خوب را بر عهده دار د -احساس تعلق به خا وادهای گرم ،صمیمی ،حمایتگر و مطمئن را تجربه
رنند .همننین با بهرهمندی از احساس امنیت به ابراز هیجانهای خود و تجربۀ رفتارهای تازهای در گروه
بپرداز د.
درمان گروهی بستر مناتبی برای اجرای تکنیکها از جمله گفتوگوی ذهنیتها و تغییر تصویر ذهنی
بهصورت جمعی و با مشاررت گروهی اتت ره مجاا اجرای خالقا ۀ تکنیکها را برای درما گر ایجاد میرند
(آر تز و جندرن2021 ،؛ وریسویک ،بروئرتن و ادورت .)2012 ،جستوجو در تابقۀ پژوهش شاندهندۀ
مطاحعات متعددی دربارۀ آزمایش طرحوارهدرما ی گروهی در طیف وتیعی از اختالتت و مشکالت رفتاری و
روا ی اتت ره تایج آنها حاری از اثربصشی این مدا درما ی اتت .با توجه به اینکه تکنیکهای درما ی
یکی از ارران اتاتی مداخالت طرحوارهدرما ی گروهی را کل میدهند ،منبعی ره مجموعه تکنیکهای
اجرا د ی در جلسات طرحوارهدرما ی گروهی را در بر دا ته با د ،اهمیت فراوا ی دارد؛ درحاحیره براتاس
بررتیهای ا جام ده ،به تکنیکهای طرحوارهدرما ی گروهی بهطور پرارنده در مقاتت و رتابها ا اره ده
اتت؛ بنابراین هدف از این مقاحه ،ارائۀ مجموعهای از تکنیکهای طرحوارهدرما ی گروهی بر پایۀ مطاحعۀ
مروری اتت.

روش
پژوهش حاضر از حاان هدف راربردی و از منظر گردآوری یافتهها با اتتفاده از رویکرد ریفی و روش تاقیق
به یوۀ مطاحعۀ مروری ا جام ده اتت .بهمنظور اجرای این مطاحعه ،ابتدا مالکهای ورود و خرو مطاحعات
تعیین د د .مالکهای ورود در این مطاحعه عبارتا د از :مطاحعات بین تااهای  1391تا  1400هجری
( 2012تا  2021میالدی) ،زبان فارتی و ا گلیسی ،ا اره به رلیدواژۀ «طرحوارهدرما ی گروهی» در عنوان
مقاحه ،دردتترسبودن چکیده یا متن مقاحه ،ا اره به حداقل یک تکنیک طرحوارهدرما ی گروهی در مقاحه و
تلفیق دا تن مدا طرحوارهدرما ی گروهی با تایر رویکردهای درما ی و بهد باا آن ،دا تن هریک از
مالکهای ورود ،معیاری برای خرو مقاحه از پژوهش در ظر گرفته د.
با توجه به مالکهای تعیین ده ،برای اتتصرا تکنیکهای درما ی طرحوارهدرما ی گروهی،
رلیدواژههای طرحوارهدرما ی گروهی ،تکنیک ،تمرین ،درمان ،بر امه ،جلسه ،مداخله و تبک درما ی در
پایگاههای داده بررتی د د .این پایگاهها عبارتا د از :پایگاه مررز اطالعات علمی جهاد دا شگاهی (،)SID
پایگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرا داک) ،با ک مقاتت تالمت (ایرانمدرس) و پرتاا
جام علوم ا سا ی .همننین رلیدواژههای Technique, Practice, Exercise, Session,
 Program, Treatment, Package, Intervention, Method Group Schema Therapyدر
پایگاههای داده  Scopus, PubMed, Web of Science, Google Scholarجستوجو د د.
همننین برای رسب تایج جام تر ،رلیدواژهها با ترریبهای مصتلف تا رتیدن به ا با اطالعات ،بهطور
مکرر بررتی د د .مو هگیری مطاحعات براتاس مالکهای تعیین ده ا جام د .برایناتاس تمام مقاتت
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یافت ده بهمنظور بررتی به رمافزار ا د وت ( 1سصه  )20منتقل د د .مقاتت تکراری ،مقاتت بدون
چکیده یا متن رامل و مقاتتی ره خار از چارچوب مالکهای ورود قرار دا تند ،حذف د د.
بهمنظور گردآوری اطالعات فراگیرتر ،افزون بر مقاتت ،رتابهای معتبر حاوی تکنیکهای
طرحوارهدرما ی گروهی ره بین تااهای  2012تا  2021میالدی تأحیف دها د یز بررتی د د .مالک
اعتبار رتابها ،مؤحف یا مؤحفان تر ناس در این زمینه تعیین د .بدینمنظور تنها از منابعی ره سصۀ زبان
اصلی آنها دردتترس بود ،اتتفاده د .از آ جا ره در تیجۀ این بررتی ،تکنیکهای مطرح ده در
رتابهای منتصب ،جزئیات و اطالعات بیشتری را در مقایسه با مقاتت دا تند و همننین تکنیکهای بدیعی
را امل می د د ره در مقاتت به آنها ا اره شده بود ،مناب رتاب یز برای اتتصرا تکنیکهای
طرحوارهدرما ی گروهی ،وارد مطاحعۀ مروری د د.

یافتهها
در تیجۀ جستوجوها  94مقاحه یافت د .پس از حذف مقاتت تکراری 56 ،مقاحه باقی ما د ره مطابق با
مالکهای تعیین ده بررتی و در هایت 13 ،مقاحه برای اتتصرا تکنیکهای طرحوارهدرما ی گروهی
گزینش د د .این مطاحعات روی گروههای هدف متنوعی اجرا دها د ره عبارتا د از :بیماران دچار اختالا
صصیت مرزی (هیلدن و همکاران ،)2020 ،ز ان دچار عالئم افسردگی اتاتی (ها می و درویشزاده،
)2016؛ معتادان (پیری ،حسینائی ،اتدی و ریعت یا1399 ،؛ پیری ،حسینائی ،اتدی و ریعت یا1398 ،؛
تاجیکزاده ،زار  ،ظیری و افشاری)1394 ،؛ زوجین ( هابی و ثناگوی مارر)1398 ،؛ دا شجویان (صفاری یا
و عزیزی1398 ،؛ گلی ،هدایت ،دهقان و حسینی ورابه1395 ،؛ قادری ،رال تری و مهرابی)1395 ،؛
دا شآموزان (دهستا ی ،عزیزی و مهدوی)1397 ،؛ ز ان خیابا ی (ضرغامحاجبی ،میرباقری و پاک ژاد،
)1397؛ پرتتاران (رحیمآقایی ،حاتمیپور و عا وری )1396 ،و تاحمندان (پناهعلی ،فی آبادی ،وابی ژاد و
ورابیپور .)1392 ،مطاحعۀ مقاتت شان میدهد بیشترین گروههای هدف را دا شجویان و معتادان پو ش
میدهند .همننین از میان هفت رتاب ،پنج رتاب برای اتتصرا تکنیکهای طرحوارهدرما ی گروهی ،وارد
مطاحعۀ مروری د د .گروه هدف در این مناب را در اصل بیماران دچار اختالا صصیت مرزی کل
میدهند .با این حاا تکنیکهای ذرر ده در طیف وتیعی از اختالتت و مشکالت روا ی اجرا د ی اتت.
جزئیات گزینش مناب در کلهای  1و  2شان داده ده اتت.
اطالعات مربو به تکنیکهای مستصر از مقاتت و رتابها در ش دتتۀ عنوان ،منب  ،و تکنیک،
هدف از اجرای تکنیک ،رح تکنیک و فراوا ی آن (تعداد دفعات تکرار تکنیک در مناب ) قرار گرفتها د .ورود
اطالعات به جدواها تا حد امکان ،بدون اتتنبا و مطابق با اطالعات موجود در مناب ا جام ده اتت.
بهمنظور اجتناب از تکرار اتامی ویسندگان برای اتتناددهی در جدواها ،مناب براتاس جدیدترین تاا
1. endnote
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ا تشار ردگذاری د د .در مواردی ره چند منب در تاا یکسا ی به ا تشار رتیده بود د ،ردگذاری براتاس
ترتیب حروف احفبای ام ویسندۀ اوا ا جام د .بدینترت یب رد مربو به هر مقاحه عبارت اتت از :هیلدن و
همکاران (1 :)2020؛ ها می و درویشزاده (2 :)2016؛ پیری ،حسینائی ،اتدی و ریعت یا (3 :)1399؛
پیری ،حسینائی ،اتدی و ریعت یا (4 :)1398؛ هابی و ثناگوی مارر (5 :)1398؛ صفاری یا و عزیزی
(6 :)1398؛ دهستا ی ،عزیزی و مهدوی (7 :)1397؛ ضرغام حاجبی ،میرباقری و پاک ژاد (8 :)1397؛
رحیمآقایی ،حاتمیپور و عا وری (9 :)1396؛ قادری ،رال تری و مهرابی (10 :)1395؛ گلی ،هدایت ،دهقان و
حسینی ورابه (11 :)1395؛ تاجیکزاده ،زار  ،ظیری و افشاری (12 :)1394؛ پناهعلی ،فی آبادی ،وابی ژاد
و ورابیپور ( .13 :)1392همننین ردهای مربو به هر رتاب بدینقرار اتت :هیث و اتتارتاپ (1 :)2020؛
فارا و او (2 :)2018؛ فارا ،ریس و او ()2014؛ 3؛ فارا و او ( 4 :)2012و وریسویک ،بروئرتن و
ادورت ( .5 :)2012جدواهای  1و  2شاندهندۀ اطالعات مربو به تکنیکها هستند.
همننین برای بررتی فراوا ی تکنیکها با در ظردا تن مجمو مقاتت و رتابهای بررتی ده،
تکنیکهایی ره و آنها در منب مربو مشص شده بود ،با توجه به عنوان ،هدف و توصیف تکنیک و با
در ظردا تن تعاریف و هدف هریک از ا وا تکنیکها ،اتتنبا د؛ برای مثاا تمرین با مالفه یا بازی مداف
یطان از تکنیکهای مستصر از مقاتت هستند ره و آنها مشص شده اتت ،اما با توجه به اینکه
تکنیکهای تجربی بر پایۀ بازی /فعاحیت یا تصویرتازی ذهنی قرار دار د ،از جمله تکنیکهای تجربی
ماسوب می و د .تیجۀ این بررتی در جدوا  3آمده اتت.
تکنیکهای مستصر از مقاتت امل  21تکنیک اتت ره از این تعداد ،پنج تکنیک از و تجربی،
هفت تکنیک از و ناختی ،ته تکنیک از و رفتاری و هشت تکنیک بدون تعیین و آن مشص
دها د؛ درحاحیره از میان  54تکنیک مستصر از رتابها 42 ،تکنیک از و تجربی ،چهار تکنیک از و
دها د .درحاحیره
ناختی ،یک تکنیک از و رفتاری و هشت تکنیک بدون تعیین و آن مشص
بیشترین فراوا ی در تکنیکهای مستصر از مقاتت به تکنیکهای ناختی مربو اتت ،تکنیکهای
تجربی در رتابها بیشترین فراوا ی را دار د .همننین رمترین فراوا ی تکنیکها چه در مقاتت و چه رتابها
به تکنیکهای رفتاری ا اره دار د .با در ظردا تن مجمو تکنیکهای مستصر از مقاتت و رتابها ره
امل  60تکنیک طرحوارهدرما ی گروهی (بدون تکرار) می و د ،تکنیکهای تجربی بهوضوح با بیشترین
فراوا ی همراه هستند ره دو فعاحیت اصلی تصویرتازی ذهنی و بازی یا فعاحیت عینی را امل می و د.
اتتنبا تکنیکها برای بررتی مجمو تکنیکهای مستصر از مقاتت و رتابها شاندهندۀ این اتت ره
تکنیکهای تجربی با فراوا ی  ،142تکنیکهای ناختی با  52و تکنیکهای رفتاری با  23بار تکرار همراه
اتت .تعدادی از تکنیکها -چه در مقاتت و چه رتابها -ضمن دو و تکنیک ا اره دها د؛ برای مثاا
تکنیک تصویرتازی ذهنی هم تجربی و هم رفتاری ،تکنیک رارتهای آموز ی طرحوارهها هم ناختی و
هم رفتاری و تکنیک ایفای قش هم تجربی و هم رفتاری قلمداد دها د .این تکنیکها بهمنظور بررتی
فراوا ی در هر دو دتتۀ ا اره ده مااتبه دها د.
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بررتی تکنیکهای مستصر از مقاتت شاندهندۀ بود رح فعاحیت در بیشتر تکنیکهای ذرر ده
اتت؛ چنا که تنها در مقاحۀ خارجی هیلدن و همکاران ( )2020تکنیکها با توصیف فعاحیت همراه هستند.
دربارۀ تایر مقاتت ،تنها در ش مقاحه از ده مقاحۀ داخلی ،توصیف تکنیک امه ویسی با مصتصری توصیف
فعاحیت همراه اتت .این تکنیک ،بیشترین تکنیک تکرار ده (با فراوا ی  )10در مقاتت اتت ره در
رتابهای بررتی ده یز به آن ا اره ده اتت .تکنیکها در مقاتت فارتی به وعی با تکرار همراه هستند؛
درحاحیره مقاحۀ خارجی مطاحعه ده ،بیشتر ارائهدهندۀ تکنیکهای تجربی متمایزی ما ند تمرین با مالفه و
مصاحبۀ راری خیاحی اتت؛ احبته تنها در مقاحۀ پناهعلی ،فی آبادی ،وابی ژاد و ورابیپور ( )1392به تکنیک
متفاوتی با عنوان بازی مداف یطان ا اره ده اتت ره توصیف فعاحیت اتت .درمجمو با توجه به اینکه
بیشتر تکنیکهای وارد ده در مقاتت ،بدون توصیف و رح فعاحیت هستند ،ممکن اتت با توجه به هدف
این تکنیکها ،عنوانهای مشابهی ما ند ارزیابی مزایا و معایب طرحوارهها ،آزمایش اعتبار طرحواره ،تعریف
جدید از واهد حمایتی و ناتایی تاریفهای ناختی و همننین ،گفتوگو میان جنبۀ تاحم و جنبۀ
طرحواره ،گفتوگوی خیاحی و صندحی خاحی ،تکنیکهای مشابه یا حتی یکسا ی با ند ره با عنوانهای
متفاوت ذرر دها د.
تعداد مقاتت جستوجو ده94 :
پس از مطاحعۀ عنوان و چکیده 38 ،مقاحه ره معیارهای ورود
به مطاحعه را دا تند یا تکراری بود د ،رنار گذا ه د د.
تعداد مقاتت برای بررتی مطابقت با مالکهای ورود به مطاحعه56 :
پس از بررتی متن رامل مقاتت 43 ،مقاحه ره مالکهای
ورود را دا تند ،رنار گذا ته د د.
تعداد مقاتت وارد ده به مطاحعه13 :
شکل  .1فرایند جستوجوی مقاالت

تعداد رتابهای جم آوری ده7 :
پس از بررتی متن رامل رتابها ،دو رتاب رنار گذا ته
د د.
تعداد رتابهای وارد ده در مطاحعه5 :
شکل  .2فرایند گزینش منابع کتاب
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جدول  .1تکنیکهای طرحوارهدرمانی گروهی مستخرج از مقاالت
نوع
تکنیک

عنوان تکنیک
ارتبا تازی با رالف راموا
ارزیابی مزایا و معایب
تبکهای مقابلهای بیماران

ناختی

ارزیابی مزایا و معایب طرحواره

ناختی

ایفای قش

رفتاری

آزمایش اعتبار طرحواره

رفتاری

باز ویسی تصویرتازی ذهنی
بازی مداف یطان
بررتی خاطرات

1

تجربی و
رفتاری

تصویرتازی ذهنی

تعریف جدید از واهد حمایتی

تجربی

2

ناخت

تمرین با مالفه
تاخت رارت
ناتایی تاریفهای ناختی

ناختی

صندحی خاحی

تجربی

رارتهای آموز ی طرحوارهها

3

ناختی
و رفتاری

4
رارتهای هیجان
گفتوگو بین ذهنیتهای بیمار
و تاحم

گفتوگو بین جنبۀ تاحم و جنبۀ
طرحواره

گفتوگوی خیاحی

5

هیلدن و همکاران ()2020
ها می و درویشزاده ( ،)2016پیری ،حسینائی ،اتدی و ریعت یا ( ،)1399صفاری یا و عزیزی ( ،)1398دهستا ی،
عزیزی و مهدوی ( ،)1397ضرغامحاجبی ،میرباقری و پاک ژاد ( ،)1397رحیمآقایی ،حاتمیپور و عا وری (،)1396
تاجیکزاده ،زار  ،ظیری و افشاری ()1394
پیری ،حسینائی ،اتدی و ریعت یا ()1399
ها می و دوریشزاده ( ،)2016هابی و ثناگوی مارر ( ،)1398رحیمآقایی ،حاتمیپور و عا وری ( ،)1396گلی،
هدایت ،دهقان و ورابه ( ،)1395پناهعلی ،فی آبادی ،وابی ژاد و ورابیپور ()1392
ها می و دوریشزاده ( ،)2016پیری ،حسینائی ،اتدی و ریعت یا ( ،)1399صفاری یا و عزیزی (،)1398
ضرغامحاجبی ،میرباقری و پاک ژاد ( ،)1397رحیمآقایی ،حاتمیپور و عا وری ( ،)1396قادری ،رال تری و مهرابی
( ،)1395گلی ،هدایت ،دهقان و ورابه ( ،)1395تاجیکزاده ،زار  ،ظیری و افشاری ( ،)1394پناهعلی ،فی آبادی،
وابی ژاد و ورابیپور ()1392
هیلدن و همکاران ()2020
پناهعلی ،فی آبادی ،وابی ژاد و ورابیپور ()1392
ضرغامحاجبی ،میرباقری و پاک ژاد ()1397
دهستا ی ،عزیزی و مهدوی ( ،)1397ضرغامحاجبی ،میرباقری و پاک ژاد ( ،)1397رحیمآقایی ،حاتمیپور و عا وری
( ،)1396قادری ،رال تری و مهرابی ( ،)1395گلی ،هدایت ،دهقان و حسینی ورابه ( ،)1395تاجیکزاده ،زار  ،ظیری
و افشاری ( ،)1394پناهعلی ،فی آبادی ،وابی ژاد و ورابیپور ()1392
ها می و درویشزاده ( ،)2016پیری ،حسینائی ،اتدی و ریعت یا ( ،)1399صفاری یا و عزیزی ( ،)1398دهستا ی،
عزیزی و مهدوی ( ،)1397ضرغامحاجبی ،میرباقری و پاک ژاد ( ،)1397رحیمآقایی ،حاتمیپور و عا وری (،)1396
قادری ،رال تری و مهرابی ( ،)1395گلی ،هدایت ،دهقان و حسینی ورابه ( ،)1395تاجیکزاده ،زار  ،ظیری و
افشاری ( ،)1394پناهعلی ،فی آبادی ،وابی ژاد و ورابیپور ()1392
هیلدن و همکاران ()2020
هیلدن و همکاران ()2020
صفاری یا و عزیزی ()1398
هیلدن و همکاران ( ،)2020پیری ،حسینائی ،اتدی و ریعت یا ( ،)1399هابی و ثناگوی مارر ( ،)1398تاجیکزاده،
زار  ،ظیری و افشاری ()1394
ها می و درویشزاده ( ،)2016پیری ،حسینائی ،اتدی و ریعت یا ( ،)1399پیری ،حسینائی ،اتدی و ریعت یا
( ،)1398هابی و ثناگوی مارر ( ،)1398صفاری یا و عزیزی ( ،)1398قادری ،رال تری و مهرابی (،)1395
تاجیکزاده ،زار  ،ظیری و افشاری ( ،)1394پناهعلی ،فی آبادی ،وابی ژاد و ورابیپور ()1392
هیلدن و همکاران ()2020
ضرغامحاجبی ،میرباقری و پاک ژاد ()1397

ناختی

تجربی

مصاحبۀ راری خیاحی
امه ویسی

منابع

تجربی

پیری ،حسینائی ،اتدی و ریعت یا ( ،)1399هابی و ثناگوی مارر ( ،)1398صفاری یا و عزیزی ( ،)1398دهستا ی،
عزیزی و مهدوی ( ،)1397رال تری و مهرابی ( ،)1395تاجیکزاده ،زار  ،ظیری و افشاری ( ،)1394پناهعلی،
فی آبادی ،وابی ژاد و ورابیپور ()1392
ها می و درویشزاده ( ،)2016پیری ،حسینائی ،اتدی و ریعت یا ( ،)1398صفاری یا و عزیزی ( ،)1398دهستا ی،
عزیزی و مهدوی ( ،)1397رحیمآقایی ،حاتمیپور و عا وری ( ،)1396قادری ،رال تری و مهرابی ( ،)1395گلی،
هدایت ،دهقان و حسینی ورابه ( ،)1395تاجیکزاده ،زار  ،ظیری و افشاری ( ،)1394پناهعلی ،فی آبادی ،وابی ژاد
و ورابیپور ()1392
هیلدن و همکاران ()2020
هیلدن و همکاران ( ،)2020پیری ،حسینائی ،اتدی و ریعت یا ( ،)1399پیری ،حسینائی ،اتدی و ریعت یا (،)1398
هابی و ثناگوی مارر ( ،)1398صفاری یا و عزیزی ( ،)1398دهستا ی ،عزیزی و مهدوی ( ،)1397ضرغامحاجبی،
میرباقری و پاک ژاد ( ،)1397قادری ،رال تری و مهرابی ( ،)1395تاجیکزاده ،زار  ،ظیری و افشاری (،)1394
پناهعلی ،فی آبادی ،وابی ژاد و ورابیپور ()1392

فراوانی
تکنیک
1
7
1
5

9
1
1
1
7

10
1
1
1
4
8
1
1
7

9
1
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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جدول  .2تکنیکهای طرحوارهدرمانی گروهی مستخرج از کتابها
عنوان تکنیک
ارتش ماافظ
ایفای قش

1

2

ایفای قش /دیاحوگ ذهنیت یا
3
دیاحوگهای چندگا ۀ ذهنیت
بادرنک تررا ی

4

بازی با اصوات
بازی چهره

7

8

9

پایکوبی بادرنک

تجربی
تجربی و
رفتاری

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

3

تجربی
تجربی

بستنی خیاحی یا بازدید از مغازۀ
5
بستنیفرو ی
6
بازتازی ناختی
باز ویسی تصویرتازی ذهنی

نوع تکنیک

منابع

فراوانی
تکنیک
2

10

پروژه خا ۀ امن /تصویرتازی
خا ۀ رؤیایی ذهنیت رودک اد/
11
تاخت یک خا ۀ امن
12
پشت به یکدیگر
تصویرتازی ذهنی برای دتتیابی
13
به ذهنیت رودک آتیبپذیر
تصویرتازی ذهنیت رودک
14
آتیبپذیر درما گر
تصویرتازی رودک روچک در
15
خیابان

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

5
4

تجربی

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

2

ناختی

فارا و او ( ،)2012وریسویک ،بروئرتن و ادورت ()2012

2

تجربی

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

5

تجربی

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

4

تجربی

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

3

تجربی

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

4

تجربی

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

4

تجربی

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

3

تجربی

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

3

تجربی

فارا و او ( ،)2018فارا و او ()2012

2

تجربی

فارا و او ()2012

1

1. protective army
 .2این تکنیک به قشهای مصتلفی ره ررترنندگان میتوا ند ایفا رنند ،از افراد مهم ز دگی ان گرفته تا ذهنیتها ا

اره دارد.

 role-play/ mode dialogue, multiple mode dialogue .3تفاوت این تکنیک با تکنیک ایفای قش در اهداف و چگو گی
اجرای آن اتت.
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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عنوان تکنیک
تصویرتازی مکان امن

1

2

تصویرتازی حباب امنیت
تصویرتازی ذهنی برای
3
دوررردن ذهنیت واحد ارارآمد
تغییر تصویر ذهنی فردی به
4
همراه گروه
5
تفریح با ذهنیتها
تفریح برای ذهنیت رودک اد
ضمن تصویرتازی ذهنی /مغازۀ
6
اتباببازیفرو ی
تمرینهای ارزیابی مزایا و
7
معایب
8
تمرینهای پایۀ جسما ی
9
توحد ذهنیتها
جعبۀ گنج یا جعبههای یادگارها،
خاطرات و تعامالت /جعبۀ
10
رودک آتیبپذیر
چه احساتی دارید؟ (بازی یا
11
بازی ر گ)
چه رسی قویتره

نوع تکنیک

منابع

فراوانی
تکنیک

تجربی

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

5

تجربی

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

4

تجربی

فارا ،ریس و او ()2014

1

تجربی

فارا و او ()2012

1

تجربی

فارا ،ریس و او ()2014

1

تجربی
ناختی

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

2

تجربی

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

4
1

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

5

فارا و او ()2012

1

فارا و او ()2012

1

تجربی

12

حررات آهنگین
خوا دن عر
دتتبند هویت

13

دیاحوگ ذهنیت همراه با
14
تکلیف
دیاحوگهای تاریصی چندگا ۀ
15
ذهنیت
ذهنیت ماافظ بیتفاوت را
تجربه رنید
16
ذهنیت من چیست؟

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

3

تجربی

فارا و او ()2012

1

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

2
5

تجربی

هیث و اتتارتاپ ()2020

1

تجربی

هیث و اتتارتاپ ()2020

1

فارا و او ()2012

1

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

2

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
 .12این تکنیک در منب  ،عنوان دارد و عنوان براتاس توصیف تکنیک ا تصاب ده اتت.
13. identity bracelet
14. mode dialogue that includes a task
15. historical multiple mode dialogues
)16. what’s my (mode

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،2سال سیزدهم
نوع تکنیک

عنوان تکنیک
تاخت تصویر ذهنیت رودک
1
خشمگین
بکه ارتباطی
2
حاحت 1
بکۀ ارتباطی
3
حاحت  2یا یء ا تقاحی گروهی
بکه ارتباطی حاحت 3
بکۀ ارتباطی برای ذهنیت
4
ماافظ بیتفاوت
5
کستن تصممرغها
6
ناتایی تاریفهای ناختی
صورت واحد تنبیهگر

7

صورتک ذهنیت واحد تنبیهگر
متن تصنرا ی واحد خوب
طنابرشی

8

تجربی

فارا ،ریس و او ()2014

تجربی

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

3

تجربی

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

3

تجربی

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

2

تجربی

فارا و او ()2012

1

تجربی
ناختی

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

1
3

تجربی

فارا ،ریس و او ()2014

1

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

5

تجربی

9

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

2

فارا ،ریس و او ()2014

1

تجربی

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

2

تجربی

فارا و او ()2012

1

تجربی
تجربی

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

1
2

تجربی

فارا و او ( ،)2012وریسویک ،بروئرتن و ادورت ()2012

2

تجربی
تجربی

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

3
1

10
11

ناختی

قدمزدن با وقفه و حضور
رار با بادرنک

12

رار با صندحی پُر

13

14
راغذبازی
احمپیکهای زمستا ی
امه به واحدین یا امه به فردی
16
مهم
17
قا ی رشیدن
18
ماد خوشیمنی گروه
15

فراوانی
تکنیک
1

تجربی

فلش رارت

منابع

27

2
4

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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جدول  .3فراوانی تکنیکهای طرحوارهدرمانی گروهی مستخرج از مقاالت و کتابها
نوع تکنیک
تجربی
ناختی
رفتاری

فراوانی در مقاالت
26
43
20

فراوانی در کتابها
116
9
3

فراوانی در مجموع مقاالت و کتابها
142
52
23

بحث و نتیجهگیری
مدا طرحوارهدرما ی گروهی در مقایسه با طرحوارهدرما ی فردی فرصتهای متمایزی را برای مداخالت
فراهم میرند ره میتوا د درمانجویان را هرچه بیشتر به اهداف درما ی زدیکتر رند .یکی از مزایای
برجستۀ این مدا از درمان ،امکانهای آن در اجرای تکنیکهای درما ی اتت؛ زیرا حضور گروهی از افراد در
جلسات دربردار دۀ فرصتهای اب و خالقا های برای اجرای تکنیکهاتت .این مجاا ،بهویژه دربارۀ
تکنیکهای تجربی مطرح اتت .تکنیکهای تجربی در اصل بر پایۀ برا گیصتن تطای از هیجان و خلق
تجربیات هیجا ی تاحم قرار دار د؛ از اینرو میتوان مداخالت تجربی را برا گیزا ندۀ هیجا ات و عواطف
مراجعان دا ست ره گروه ،بستر مناتبی برای این هدف فراهم میرند؛ زیرا احساس تعلق ،پذیرش و اتااد در
گروه ،بستری برای افزایش و تقویت تأثیرات تجربههای هیجا ی پدید میآورد؛ درحاحیره با مطاحعۀ متون،
توجه خاص یا گ یز به این تکنیکها معلوم می ود؛ چنا که وی تکنیکهای تجربی را قطعۀ گمشدۀ
رویکرد ناختی-رفتاری و یوهای مؤثر برای مبارزه با طرحوارههای اتازگار معرفی میرند؛ بنابراین اهمیت
بیان ده دربارۀ تکنیکهای تجربی در مناب  ،توضیحدهندۀ فراوا ی درخور توجه تکنیکهای تجربی
بهدتتآمده در این مطاحعه اتت .براتاس تایج این مطاحعه ،تمررز بر تکنیکهای تجربی در مناب مربو
رامالً مشهود اتت .چنانره تکنیکهای ایفای قش یا دیاحوگ ذهنیتها ،باز ویسی تصویرتازی ذهنی،
تصویرتازی مکان امن ،جعبۀ گنج ،دتتبند هویت و صورتک ذهنیت واحد تنبیهگر تکنیکهایی تجربی هستند
ره در هر پنج رتاب بررتی ده تکرار دها د .همننین تکنیکهای تجربی بادرنک تررا ی ،بازی با اصوات،
پایکوبی بادرنک ،پروژۀ خا ۀ امن ،تصویرتازی حباب امنیت و طنابرشی یز در چهار رتاب از پنج رتاب
ذرر دها د .تکنیکهای تجربی بازی چهره ،پشت به یکدیگر ،تصویرتازی ذهنی برای دتتیابی به ذهنیت
رودک آتیبپذیر ،مغازۀ اتباببازیفرو ی ،بکۀ ارتباطی  1و  2و قا یرشیدن با تکرار در ته رتاب
بررتی ده همراه هستند؛ درحاحیره با وجود تکرار این تکنیکها در رتابهای مربو  ،تایج بررتیها ،حاری
از بیتوجهی به این تکنیکها در مقاتت یافت ده اتت؛ چنا که تنها تکنیک گفتوگوی خیاحی ره با توجه
به هدف آن احتماتً همان تکنیک ایفای قش یا دیاحوگ ذهنیتها با د ،در  9مقاحۀ بررتی ده تکرار د د و
تکنیکهای باز ویسی تصویرتازی ذهنی و بکۀ ارتباطی –ره در مقاحه با عنوان ارتبا تازی با رالف راموا
آمده -تنها در مقاحۀ خارجی هیلدن و همکاران ( )2020ذرر دها د .تکنیک تجربی صندحی خاحی در چهار
مقاحه آمده اتت؛ درحاحیره تأرید فارا و او ( )2012بر اجرای این تکنیک در جلسات گروهی بهصورت رار
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با صندحی پُر اتت.
کتۀ جاحب اینکه تکنیک امه ویسی ره تنها با دو فراوا ی در رتابها همراه اتت ،در  10مقاحه از 13
مقاحۀ مطاحعه ده تکرار ده اتت .همننین با توجه به تأرید رتابهای مورد مطاحعه بر بهرارگیری خالقیت
در جلسات درمان بهطور رل و بهویژه در اجرای تکنیکهای تجربی ،براتاس یافتهها ،عمل به این توصیه را
تنها میتوان در مقاحۀ خارجی هیلدن و همکاران ( )2020با ا اره به تکنیکهای تازهای ره در رتابهای
بررتی ده ذرر شدها د ،اهد بود .گفتنی اتت مقاحۀ هیلدن و همکاران ( )2020به تکنیکهای تمرین با
مالفه ،تاخت رارت و مصاحبۀ راری خیاحی ا اره ررده اتت؛ احبته اگرچه و این تکنیکها بررتی شدها د،
براتاس رح تکنیک و هدف از اجرای آنها میتوان این تکنیکها را جزء تکنیکهای تجربی دا ست.
هرچند در مقاحۀ پناهعلی ،فی آبادی ،وابی ژاد و ورابیپور ( )1392یز بازی مداف یطان ،تکنیک تازهای
به مار میآید ،چون هیچ اطالعی دربارۀ آن یامده ،میتوان درمورد و آن مطمئن بود .تکنیک رارتهای
هیجان در مقاحۀ هیلدن یز با وجود ذرر هدف از اجرای آن ،به این دحیل ره به ظر میرتد جنبههای
مصتلف ،ناختی ،رفتاری و تجربی را امل می ود ،همنون تکنیک بازی مداف یطان ،میتوان از و
آن مطمئن بود.
دحیل فراوا ی معدود تکنیکهای رفتاری را میتوان با توجه به هدف آنها درک ررد .تکنیکهای رفتاری
یکی از بصشهای مهم پروتکل درما ی به مار میآیند ره هدف از آنها کستن احگوهای رفتاری ارارآمد
مراجعان و رمک به آ ان برای تعمیم و بهرارگیری آموختههایشان در خار از جلسات درمان و در ز دگی
روزمره اتت .با توجه به این هدف ،درواق تکنیکهای تجربی و ناختی همراتتای تکنیکهای رفتاری
حررت میرنند؛ زیرا با بازیها ،فعاحیتها و تصویرتازیهای ذهنی گو اگون و همننین اصالح و بازتازی
احگوهای فکری ،در هایت احگوهای رفتاری را یز میتوان تغییر داد؛ از اینرو درما گران با تکنیکهایی ما ند
یاددا تبرداری ،فلش رارت و تکلیفهای خا گی متنو بهد باا مما عت از فراموش دن آموزشها از توی
ررترنندگان و توا مندتازی آ ان در بهرارگیری پاتخها و احگوهای رفتاری رارآمد هستند؛ در تیجه برای
مثاا اجرای تکنیک ایفای قش -ره هم تات پو ش و تجربی و هم رفتاری قرار دارد -به حضور تایر
افراد یاز دارد و به همین دحیل در طوا جلسات اجرا می ود و در بیشتر موارد ،تایر تکنیکهای رفتاری در
1
قاحب تکلیف خا گی قرار دار د؛ برای مثاا بر امۀ اضطراب ره یکی از تکنیکهای رفتاری اتت ،رو ی برای
رمک و حمایت از مراجعان در برابر بارانهای ز دگی به مار میآید .این تکنیک به راربرد ا یا ،صدای
ضبط ده و یاددا تها به منظور یادآوری و ا تقاا احساس حضور درما گر در رنار مراج هنگام رویارویی با
مشکالت در ز دگی واقعی ا اره دارد.
درمجمو بررتی مقاتت داخلی در این مطاحعه حاری از توجه رمتر به تکنیکهای تجربی اتت .از
آ جاره تکنیکهای تجربی قش تاز دهای در تاقق اهداف درما ی دار د ،به پژوهشگران پیشنهاد می ود به
1. emergency plan
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مطاحعۀ پژوهشهای داخلی در زمینۀ اثربصشی مداخالت گروهی مبتنی بر تکنیکهای تجربی
طرحوارهدرما ی بپرداز د .همننین با توجه به مطاحعات مرتبط با تکنیکهای تجربی طرحوارهدرما ی گروهی
ره مؤید اثربصشی آن اتت ،راربست این تکنیکها در بستر مداخالت از این و توصیه می ود.
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