


طرح واره درمانی بافتاری
رویکردی یکپارچه برای

اختالالت شخصیت، بی نظمی هیجانی و عملکرد بین فردی

مؤلفان
اکهارد رودیگر

بروس استیونس
رابرت بروکمن

پیش گفتار
وندی بهاری

سخن پایانی
جفری یانگ

مترجمان
دکتر شهرام محمدخانی 

دانشیار روان شناسی بالینی دانشگاه خوارزمی
علیرضا گل

محمد ولی پور
امید حساس



طرح واره درمانی بافتاری
رویکردی یکپارچه برای اختالالت شخصیت،  بی نظمی هیجانی و عملکرد بین فردی

نام کتاب

اکهارد رودیگر، بروس استیونس، رابرت روکمن تألیف
دکتر شهرام محمدخانی، علیرضا گل، محمد  ولی پور، امید حساس مترجمین
انتشارات ابن سینا ناشر
چاپ اول 1399 نوبت چاپ
1000  نسخه شمارگان
978-622-6889-79-7 شابک
50/000 تومان بها

ذا 
ت. ل

اس
ظ 

فو
مح

شر 
ی نا

برا
ثر 

ن ا
ی ای

نو
 مع

ی و
اد

ق م
قو

 ح
می

ما
ت

نه 
گو

هر 
در 

ن 
مک

و م
نح

هر 
به 

ب 
طال

ی م
س

وی
ازن

و ب
یر 

کث
ه ت

گون
هر

شر 
ی نا

کتب
زه 

جا
ن ا

دو
ه ب

رد
ش

ح ف
 لو

ه و
زو

 ج
ه،

جل
، م

ب
کتا

ه، 
سان

ر
ود.

ی ش
ی م

نون
 قا

رد
یگ

ب پ
وج

و م
ت 

اس
ام 

حر
عا 

شر

دفتر مرکزی و فروشگاه شماره 1: تهران، خ انقالب، خ منیری جاوید )اردیبهشت(، خ وحید نظری غربی، کوچه بختیاری، مجتمع کارن، طبقه 2، واحد 3
www.ebnesinapress.ir :سایت    press.ebnesina@gmail.com :تلفن: 66418319      فکس: 66418309     ایمیل

فروشگاه شماره 2: اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه جندی شاپور، کتابفروشی دانشگاه، انتشارات ابن سینا     تلفن: 061-33738267

نمایندگی های فروش
مشهد: مجد دانش 051-38441016

اصفهان: کتابفروشی کیا 031-36699112
شیراز: بازار کتاب شیراز 071-32333646
تبریز: کتابفروشی بابک 041-33340983

تبریز: کتابفروشی شبرنگ 041-33341908

یاسوج: خانه کتاب 074-32223512
کرمانشاه: جهان کتاب 083-37284837-8
شیراز: کتابفروشی جمالی: 071-32318318
ارومیه: شهر کتاب پزشکی: 044-32252879
قزوین: کتابفروشی ابن سینا 0910-9582661

https://telegram.me/EntesharatEbneSina
بپیوندید ابن سینا  انتشارات  به 

: رودیگر، اکهارد   سرشناسه 
Roediger, Eckhard  

: طرح واره درمانی بافتاری : رویکردی یکپارچه برای اختالالت شخصیت، بینظمی هیجانی و عملکرد بین فردی/مولفان   عنوان و نام پدیدآور 
اکهارد رودیگر، بروس استیونس، رابرت بروکمن ؛ پیشگفتار از وندی بهاری ؛ سخن پایانی از جفری یانگ ؛ مترجمان شهرام 

محمدخانی ...] و دیگران[.
: تهران : انتشارات ابن سینا،  ۱۳۹۹.  مشخصات نشر 

:  ۲۷4 ص.  مشخصات ظاهری 
۹۷8-6۲۲-688۹-۷۹-۷  :  شابک 

: فیپا  وضعیت فهرست نویسی 
 Contextual schema therapy : an integrative approach to personality disorders,:عنوان اصلی  :  یادداشت 

emotional dysregulation, and interpersonal functioning ,2018 .
: مترجمان شهرام محمدخانی، علیرضا گل، محمد ولی پور، امید حساس.  یادداشت 

: کتابنامه:  ص. ۲6۱ ۲۷۰-.  یادداشت 
: شناخت درمانی طر حواره  موضوع 

Schema-focused cognitive therapy :  موضوع 
: روابط بین اشخاص  موضوع 

Interpersonal relations :  موضوع 
: استیونز، بروس،  ۱۹۵۰ - م.   شناسه افزوده 

Stevens, Bruce :  شناسه افزوده 
: بروکمن، رابرت  شناسه افزوده 

Brockman, Robert :  شناسه افزوده 
: بهاری،  وندی تی.  شناسه افزوده 

.Behary, Wendy T :  شناسه افزوده 
: ی ان گ ،  جفری ای.،  ۱۹۵۰ - م.   شناسه افزوده 
Young, Jeffrey E., ۱۹۵۰- :  شناسه افزوده 

: م ح م دخانی، ش ه رام ،  ۱۳۵۱ -  ، مترجم  شناسه افزوده 
RC48۹  :  رده بندی کنگره 

6۱6/8۹۱4۲۵  :  رده بندی دیویی 
 ۷۳۵84۷۰ :  شماره کتابشناسی ملی 

: فیپا  وضعیت رکورد 



در ستایش اثر

»نویسندگاناینکتاببرپایۀمدلطرحوارهدرمانیکهتوسطجفرییانگابداعشدهاست،طرحوارهدرمانی
رادربافتوتأثیراتواقعیبادرمانهایموجسومتلفیقکردهاند.درمانمبتنیبرپذیرشوتعهدACT(1(در
تمامکتابتنیدهشدهاست.اینکتابمثالیازروححقیقیطرحوارهدرمانیبرایدرنظرگرفتندیدگاههای

گوناگوندربافتیکساناست.«
- میشائیل ون وریسویجک،نویسندۀکتابراهنمایطرحوارهدرمانیوایلی-بلکولو

کتابذهنآگاهیوطرحوارهدرمانی

»امروزهدرمانگرانازخودسؤالمیکنندکهچگونهمفاهیمگوناگونروانشناسیراکهازهمهجهتمثل
بمببهسمتشانمیآید،کنارهمبگذارند.طرحوارهدرمانگراننیزازخودمیپرسندکهآیاطرحوارهدرمانی
بههمینشکلکافیاستیانیازبهرویکردهایدرمانیدیگریدارد.نویسندگانکتابطرحوارهدرمانی
بافتارینشاندادندکهمیتوانمفاهیممهمیکهدردیگررویکردهابهخوبیبیانشدهاندمانندذهنیسازی2،
ذهنآگاهی،پذیرش،فراشناختوارزشهایانسانیرابامدلاصلیطرحوارهدرمانیتلفیقویکپارچه
شوند.درواقع،دراینکتاببهبسیاریازاینموارداشارهشدهاست.افزونبراین،براینشاندادنقدرت
یکپارچهنگرمدلطرحوارهدرمانی،گزارشهایجدیدوخواندنیازایدههایاصلیومثالهایبالینیغنی

ازکاربردهایآنارائهمیدهندکههمۀآنهادرادبیاتآکادمیکوبالینیپشتوانۀنیرومندیدارند.«
-دیوید ادواردز،بخشروانشناسیدانشگاهرودز؛بخشروانپزشکیدانشگاهکاپتون؛
روانشناسبالینی؛طرحوارهدرمانگرموردتأیید؛رئیسانجمنجهانیطرحوارهدرمانی

»طرحوارهدرمانیبافتاریضمنحفظتمامیتمدلیانگدریکپارچهسازیمفاهیمومداخالتکسبشده
ازمدلموجسومدرمانشناختی،برایتوسعۀطرحوارهدرمانیپیشگاماست.ساختارکتاب،بابخشهایی
درمورداصول،خالصهونکاتدرمانی،اینالگوراروشنوقابلکنترلنگهمیداردوبرایخوانندگاناعم
ازطرحوارهدرمانگرانتازهکارومتخصصکاربرپسنداست.اینکتاببیننظریههاوتوصیههایعملیدر
موردنحوۀپیادهسازیمداخالتطرحوارهدرمانیتعادلبرقرارمیکند.مثالهایموردیمفصل،شاملمتون
حرفهایبرایتوضیحدادنمفاهیمبهمراجعونمودارهایمداخالتخاص،چگونگیکاربردمدلرانشان
میدهد.بهعالوه،طرحوارهدرمانیبافتاریبابهرهگیریازمداخالتدرمانیازرویکردهایموجسومبرای
تقویتذهنیتبزرگسالسالم،فاصلههاراپرمیکند.مناینکتابرابههمۀمتخصصانطرحوارهدرمانی
توصیهمیکنموبهنویسندگانبهخاطرسهممهمشاندرکاربردیکردنطرحوارهدرمانیتبریکمیگویم.«

- دکتر جوآن فارل،استادیارومدیرپژوهشمرکزدرمانوپژوهشهایاختاللشخصیت
مرزی،دانشگاهایندیانا-دانشگاهپوردو؛مدیرآموزشوصدورگواهینامه،انجمن

جهانیطرحوارهدرمانی

تا مبانینظریومفهومسازیموردیگرفته از تمامجنبههایطرحوارهدرمانی »اینکتابدربرگیرنده

1. acceptance and commitment therapy 
2. mentalization  



تکنیکهایهیجانمدار،شناختیورفتاریاست.بهروشیروشنوساختاریافته،پیشنهادهایعملیبرای
مقابلهباموقعیتهایچالشانگیزکهدرمانگراندرکاربالینیخودباآنروبهرومیشوند،ارائهمیدهد.این
کتابرامیتوانعنصریبنیادیدرآموزشبرایتبدیلشدنبهیکطرحوارهدرمانگردانست.منازنحوۀ
توضیحپدیدههایپیچیدهدردرمانبااستفادهازاستعارههاوتصاویرقابلتوجهلذتبردم.بهشیوۀروشنی
لحظاتفعالشدنطرحوارههادرجلسهرابهبحثگذاشتهوراهبردهایگوناگونزیادیبرایمقابلهبا
آنهاارائهدادهاست.اینکتابپلیمیاننظریهوکارعملیایجادکردهووضعیتکنونیطرحوارهدرمانی

رامنعکسمیکند.«
- رمکو ون دی ویجنگارت،نایبرئیسانجمنجهانیطرحوارهدرمانی؛مربیوناظر

طرحوارهدرمانی

»مطالعۀاینکتابنافذودرعینحالقابلدسترسکهتوسطبزرگاناینحوزهنوشتهشدهاستبرای
تمرینهمگیطرحوارهدرمانگرانضروریاست.نویسندگاناینکتاباصولروشهایدرمانیمعاصر
موجسوموپیشرفتهایتازهرابهشیوۀمبتکرانهبامدلاصلیجفرییانگتلفیقکردهاند.سهماصلی
اینکتاب،ابزارهایبسیارمفیدیاستکهدرچگونگیمفهومسازی،ایجادوتقویتعملکردبزرگسال
سالمارائهشدهاند.خوانندهباظرافتدرطولسفرپیچیدهایکهدرهستۀاصلیطرحوارهدرمانیقراردارد،

هدایتمیشود-یافتنتعادلمعقولبیننیازهایدلبستگیواستقالل.«
- دکتر پول پرسی،رئیسهیئتمؤسسانجمنجهانیطرحوارهدرمانیومدیرمؤسسه

درماِنشناختیاستکهلم،سوئد

»طرحوارهدرمانییکپارچهترینمدلرواندرمانیدرحالحاضراستوآثارمربوطبهآنبهسرعتدرحال
افزایشاست.اینکتابآخرینمدلجامعطرحوارهدرمانیراتوضیحمیدهد،بنابراین،بافرضعدمداشتن
دانشپیشین،مدلرابهجلوسوقمیدهد.اینکتابفرمیجدیدازمفهومسازیموردیارائهمیدهد،یک
چارچوبنظریگستردهکهبینشخودراازرواندرمانیهای»موجسوم«و»بافتاری«وابزارهایجدید
ونوآورانهمیگیرد)مخصوصًاروشهایهیجانیمانندتصویرسازیهدایتشدهوتکنیکصندلی(.این
مطالعهایعلمی،روشن،نظریوپرازمثالهایبالینیاست.بهعبارتساده،شمااینکتابرابدونتوجه

بهگرایشنظریخود،بسیارسودمندخواهیدیافت.«
- دکتر الورنس ریزو،استادروانشناسیبالینی،دانشکدۀروانشناسیحرفهایویرجینیای

شمالی،آمریکا

»اینراهنمایبرجستهیکنقشۀراهیجامعبرایدرکواجرایطرحوارهدرمانیبهعنوانمدلدرمانیو
واقعاًیکپارچهوپویاارائهمیدهد.خوانندهدرسفریقرارگرفتهاستکهپایههایمفهومیراباپیشرفتهای
نظریبرجستهدرهممیآمیزدوآنرادرچارچوبرویکردهایرواندرمانیموجدوموسومبهشکل
بافتاریدرمیآورد.اینکتابنقاطیازمدلطرحوارهدرمانیرابههمپیوندمیدهد.توضیحاتآندر
عیناینکهراهیروشنبرایهدایتفرایندفراگیرفراهممیکند،روشهاینیرومندطرحوارهدرمانیرا
واردزندگیمیکند.اینکتاببرایمتخصصانبالینیباتجربهوهمچنینافرادیکهنسبتبهیادگیریاین

رویکردکنجکاوهستندمتنیبسیارسودمندخواهدبود.
- دکتر سوزان سیمپسون،لوتیاناسکاتلند؛گروهروانشناسیدانشگاهاسترالیایجنوبی.
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پیش گفتار

منبهخاطراینکهدوستانوهمکارانعزیزماکهاردرودیگر،بروساستیونزورابرتبروکمناینکتاب
خارقالعادهرانوشتهاندبسیارخوشحالم.

بالینیخواهدبود.این بافتاریمطمئنًامنبعیبرجستهبرایکتابخانۀهرمتخصص طرحوارهدرمانی
نویسندگانازمتخصصانومدرسانبسیارباتجربهوبااستعدادطرحوارهدرمانیهستندکهسالهایزیادی
رابهتعمیقمهارتهایبالینیدرهریکاززمینههایبیهمتایتخصصیخوداختصاصدادهاند.آنها
سخاوتمندانهتالشهایسختخودرابهاشتراکمیگذارندونتیجۀآن،کاریمتفکرانهوجامعیاست
کهیکیازمهمترینراهنماهایرواندرمانیبرایمفهومسازیودرمانطیفگستردهایازجمعیتهای
چالشانگیزرابهخوانندهارائهمیدهد؛همچنیننشانمیدهدکهچگونهکاربردطرحوارهدرمانیکهمدلی
مبتنیبرشواهداست-باابزارهایقدرتمندارزیابیوراهبردهایدرمانییکپارچه-میتواندبهبهبود

الگوهایمادامالعمرمخربمنجرشود.
رودیگر،اسیونزوبروکمنباآگاهیوبهپیرویازابزارهاییکهدرکتابطرحوارهدرمانی:راهنمای
متخصصانبالینیتوسطجفرییانگ،ژانتکالسکو،ومارجوریویشار)2۰۰۳(موجودبود،رویکرد
طرحوارهدرمانیراعمیقترکردهومارادربارۀآخرینتحوالتاستفادهازاینمدلمبتنیبرشواهدبرای

بعضیازسختترینمواردبهروزکردند.
کارچالشبرانگیزبرایکمکبهکسانیکهدراوایلزندگیرویدادهایدردناکیتجربهکردهاند)تجربههایی
مملوازدستدادن،غفلت،سوءاستفاده،تنهاییویامحرومیتهمراهباهیجانهایبنیادیپایدارناامیدی،
شرم،بیکفایتی،بازداریهیجانی،نیازبهعالیبودنونیازبهکنترلیاتسلیمتوقعات(مستلزمانتخاب
رویکردیرواندرمانیاستکهبهشکلیمتفکرانه،تجربیاتاولیۀزندگیمراجعونیازهایبرآوردهنشدۀ
متعاقبآنراارزیابیکند؛بینالگوهایزندگیخودآسیبرسان،ذهنیتهایمقابلهایوشرایطفعالساز
کنونیارتباطبرقرارکند؛وبهدنبالبهبودواصالحتجربیاتهیجانیسوگیرانهباشدکهدراثراینبهبود،
فردازنظامهایحسیوهیجانهایکنونی،باورهایخودآسیبرسانورفتارهایمقابلهایناسازگارخود
آگاهشود.رویکرددرمانییکپارچهایکهدرمدلطرحوارهدرمانیجفرییانگایجادشدهاست،باظرافت
دراینشکلازکارتثبیتوتشریحشدهاست،برایناساسنویسندگانرابطۀبیناسترسزاهایکنونیو
مادامالعمرباتجربیاتاولیۀزندگیکشفنیازهایهیجانیبرآوردهنشدهوعواملخلقوخوکهشکلدهندۀ
شخصیتهستندرانشانمیدهند.طرحوارهدرمانیحقایقسختراارزیابیمیکندکهشاملطرحوارههای
ناسازگاراولیهوواکنشهایمقابلهایاستکهدرحافظهجایگذاریشدهودرشرایطمشابهتجربۀاولیه
درطولزندگیفعالمیشوند.نیازبهیکمتخصصبالینینیرومند،انعطافپذیر،واقعیوهماهنگدر
رویکردذهنیتطرحوارهایبهشدتتوصیهمیشود.عاملواقعیبودن،عنصریمهمبرایاصالحتجربیات

هیجانیدیرینهوسوگیرانهاستکهشماآنرابامطالعۀاینکتابدرکخواهیدکرد.
نویسندگانایناثربااستفادهازمثالهایگوناگوندراکثرفصلهاودرکنارآنبااختصاصتصویر
ویژهبرایهرمورد،نمایشجامعمفهومسازییاارزیابیموردیوکاربردمؤثرراهبردهایدرمانی،در
دسترسپذیرکردناینمدلبسیارخالقانهعملکردند.خوانندهدرواقعیبودنهرکدامازمثالهایعمومی
ومنحصربهفرددرموردچالشهایرخدادهدراتاقدرمانکهدرمثالهایکتابتوسطنویسندگانمطرح



شدهاندمطمئنمیشود.
فرایندمشابهمراجعودرمانگرکهدراتاقدرمانماشهچکانهممیشوندمیتواندبهنتایجناکارآمد
وناامیدکنندهایمنجرشود،بهخصوصهنگامیکهدرمانگریمغلوباجتنابمراجعشدهوبهکارخود

پایانمیدهدیاتسلیمخواستههایاستحقاقیمراجعمیشود.
همانندآنچهکهدرکتابخودم،خلعسالحخودشیفته،درموردکاربامراجعانخودشیفتهمطرحکردهام،
روبهروشدنبامراجعیکهبینذهنیتاجتنابهیجانیوذهنیتعصبانییابدبینانهجابهجامیشودامری
غیرعادینیست.همچنیناینغیرمعمولنیستکهخودمرادرشرایطیبیابمکهتمایلبهکنارکشیدن
داشتهباشموبخواهمازحقوقوصدایخودمپیرویکنم)احساساتذهنیت»دخترکوچولو«درمنفعال
شدهبود(،دراینمواقعبایدحالتمحکمخودراحفظمیکردمتابتوانمنیازهایحقیقیمراجعراببینم،

محدودیتهاراتعیینکنمومسئوالنهبرخوردکردهوارتباطهیجانیداشتهباشم.
نویسندگانچگونگییکپارچهسازیرویکردهایدرمانیموجسومازقبیلذهنآگاهیوپذیرش)برای
برآوردهکردننیازهایبرآوردهنشده(راآشکارمیسازند.بههمراهرابطۀدرمانیرویکردطرحوارهدرمانی
و مراقبت دسترسی، درونی، پیامهای با مواجهه رهاشدگی، ازبینرفتن به منجر که میکنند تقویت را
محافظتازذهنیتکودکآسیبپذیرمیشود.همچنینذهنیتبزرگسالسالمرابرایخنثیکردنالگوهای

خودآسیبرسانبهنفعپاسخهایسالمتروسازگارتقویتمیکنند.
منبااطمیناناینکتاباستثناییرابههرکسیکهمایلاستاطمینانوتسلطبیشتریبرایبهدستآوردن
نتایجدرمانیمؤثرداشتهباشد،توصیهمیکنم.بهویژهوقتیصحبتازمواجههبامراجعانبهشدتاجتنابی،
خودشیفتههایزورگوواستحقاقیبهمیانمیآید؛همچنینمراجعانیکهناامیدبودهوازحقوقوخواستههای

خودبهشکلیغیرواقعیچشمپوشیکردهاندوازمنتقددرونیوتوقعاتضربهمیخورند.
شماقراراستباگنجینهایازاطالعاتارزشمند،ازجملهبینشهایمفهومیونظری،بههمراهابزارهای

بالینی،نکاتوراهبردهادریککتابجدیدکاماًلمصورکهقرارنیستازبینبرود،روبهروشوید.

وندی بهاری
نویسندۀ کتاب خلع سالح خودشیفته


