
حوزه اول: بریدگی و طرد
طرحواره های این حوزه در خانواده هایی ایجاد 
مضایقه کننده،  سرد،  بی عاطفه،  که  می شود 
هستند.  بدرفتار  یا  غیرقابل پیش بینی  منزوی، 
در چنین محیطی نیاز فرد به احساس امنیت، 
ثبات، محبت، همدلی و مورد پذیرش و احترام 
قرار گرفتن برآورده نمی شود و به ایجاد 4 نوع 

طرحواره می انجامد:
1. طرحوارهرهاشدگی/بیثباتی: مشخصه آن 

بی ثباتی یا بی اعتمادی نسبت به دریافت محبت 
و برقراری ارتباط با اطرافیان است، به طوری 
که فرد احساس می کند افراد مهم زندگی اش 
نمی توانند حمایت عاطفی و تشویق الزم را به 
او بدهند زیرا این افراد از لحاظ هیجانی، بی ثبات، 
غیرقابل پیش بینی، اعتمادناپذیر و نامنظم اند. فردی 
که این طرحواره در او وجود دارد معتقد است 
هر لحظه ممکن است به طور غیرقابل پیش بینی 
افراد مهم زندگی اش را از دست بدهد یا از طرف 

آنها رها شود. 
2. طرحوارهبیاعتمادی/بدرفتاری: این افراد 
دائما انتظار دارند از طرف دیگران ضربه بخورند 
و دیگران را دروغگو، بدرفتار و سودجو می دانند. 
این انتظار باعث می شود این افراد وقایع اطرافشان 
را به گونه ای خاص تفسیر کنند. مثال اگر آسیبی به 
آنها وارد می شود آن را عمدی یا نتیجه بی مباالتی 
و غفلت دیگران برداشت می کنند و این مساله 
باعث می شود فرد همیشه احساس خطر کند. 

3. طرحوارهمحرومیتهیجانی: این افراد انتظار 
برآورده شدن نیازهای عاطفی شان را ندارند و 
اغلب افرادی هستند که در طول زندگی با 3 
نوع محرومیت مهم مواجه بوده اند؛ محرومیت 
از محبت، محرومیت از همدلی و درک شدن و 
محرومیت از حمایت و نداشتن یک منبع قدرت 

که آنها را راهنمایی کند. 
4. طرحوارهنقص/شرم: این طرحواره زمانی 
شکل می گیرد که فرد بر اساس رفتار افراد مهم 
زندگی اش، به این نتیجه رسیده باشد که منفور، حقیر 
و بی ارزش است. این طرحواره باعث حساسیت 
بیش از حد به نظر دیگران، کمرویی، مقایسه های 
نابجا و غیرمنصفانه، احساس ناامنی در جمع و 

حس شرمندگی می شود. 
5. طرحوارهانزوایاجتماعی/بیگانگی: این 
افراد حس می کنند با دیگران متفاوت هستند و به 
جامعه و گروه خاصی تعلق ندارند. این طرحواره 
نتیجه برچسب زدن ها و پذیرفته نشدن هایی است 
که فرد در دوران کودکی اش تجربه کرده است. 

حوزه دوم: خودگردانی و عملکرد 
مختل 

خودگردانی یعنی انتظاراتی که فرد در مورد توانایی 

برای جدا شدن از خانواده و عملکرد مستقل از 
خودش دارد. افرادی که طرحواره هایشان در این 
حوزه قرار می گیرد معموال خانواده هایی دارند که 
اعتمادبه نفس کودک خود را ناخواسته کاهش 
می دهند، بیش از حد از آنها حمایت می کنند 
و نمی گذارند فرزندشان مسئولیت کارهایش 
شامل  حوزه  این  بگیرد.  برعهده  خودش  را 

طرحواره های زیر است: 
است  معتقد  فرد  بیکفایتی: / 6.دلبستگی
نمی تواند مسئولیت های روزمره اش را به تنهایی 
انجام دهد و در حوزه هایی مانند مراقبت از دیگران، 
حل مشکل های روزمره، قضاوت و تصمیم گیری 
و مسئولیت های شغلی دچار مشکل می شود و 
همیشه به کمک دیگران و حمایت و تایید آنها نیاز 
دارد و در صورت حمایت نشدن دچار درماندگی 
و بالتکلیفی می شود. انگار که همیشه به کسی 

نیاز دارد که حرف آخر را بزند. 
7. آسیبپذیرینسبتبهضرریابیماری: این 
افراد همیشه منتظر فاجعه هستند و فکر می کنند 
مسائل بسیاری وجود دارد که قابل کنترل نیست. 
ترس های این افراد غالبا در حیطه هایی مانند ترس 
از بیمار شدن، ترس از دیوانه شدن، ترس از گیر 
افتادن یا قربانی جنایت و سیل و زلزله شدن است. 
این  افرادی که  خودتحولنیافته/گرفتار:   .8
طرحواره را دارند به طور شدید و غیرمعقولی به 
افراد مهم زندگی شان نزدیک می شوند به حدی 
که فردیت خود را از دست می دهند و جایی 
برای رشد اجتماعی شان باقی نمی ماند. گویی که 
تمام وجودشان در دیگری ادغام شده و هویت 
جداگانه ای ندارند. احساس شایعی که در این 
افراد وجود دارد احساس گناه است که باعث 

احساس پوچی و سردرگمی می شود.
9. شکست: این افراد باور دارند که شکست 
خورده اند و شکست های دائمی در زندگی شان 
با  آنها دائما خودشان را  اجتناب ناپذیر است. 
همساالنشان مقایسه می کنند و در اغلب ابعاد 
زندگی مثل تحصیل، شغل، ورزش، ازدواج و... 
خود را بی کفایت ارزیابی می کنند، همان گونه که 

به وسیله والدینشان ارزیابی می شده اند. 

حوزه سوم: ارزیابی نادرست 
محدودیت ها

افرادی با این گروه از طرحواره ها، در خصوص 
احترام به حقوق دیگران، همکاری کردن، متعهد 
بودن و احساس مسئولیت کردن در قبال دیگران 
مشکل دارند. چنین افرادی اغلب خودخواه، لوس، 
بی مسئولیت و خودشیفته به نظر می رسند و معموال 
در خانواده هایی سهل انگار و بیش از حد مهربان که 
به جای انضباط و مواجهه مناسب با محدودیت های 
منطقی، به فرزندشان همه توانی و حس برتری 
را القا کرده اند، دیده می شوند. در نتیجه این افراد 
در بزرگسالی، توانایی مهار تکانه های خود را 
ندارند و نمی توانند ارضای نیازهای آنی را به دلیل 
دستیابی به منافع آتی به تاخیر بیندازند. این حوزه 

2 طرحواره زیر را شامل می شود:
10. استحقاق/بزرگمنشی: این افراد خود را از 

دیگران یک سر و گردن باالتر می دانند، حقوق 
ویژه ای برای خود قائل اند و معتقدند همه وظیفه 
دارند هر آنچه را که آنها می خواهند و اراده می کنند، 
بدون در نظر گرفتن هیچ محدودیتی، برایشان 
فراهم کنند، بنابراین برای ارضای نیازهای خود 
بدون همدلی با دیگران و درک نیازهای اطرافیان، 

به کنترل و رقابت افراطی می پردازند. 
11. خویشتنداریناکافی: این افراد نمی توانند 

ناکامی را تحمل کنند و در مواقعی که خویشتنداری 
مورد نیاز است، دچار مشکل می شوند. آنها به 
خودشان اجازه می دهند که هر حرفی را هر 
جایی و به هر کسی بزنند و ادعا می کنند که 
صریح و رک هستند اما در پس این صراحت 
آزاردهنده و توهین آمیز، طرحواره خویشتنداری 
ناکافی دارند. این افراد تحمل درد را ندارند، 
مسئولیت اشتباهاتشان را نمی پذیرند و به هر قیمتی 
شده از تعارض جلوگیری می کنند تا رضایت 

شخصی شان خدشه دار نشود. 

حوزه چهارم: دیگرجهت مندی
مشخصه این افراد این است که به جای رسیدگی به 
نیازهای خود به طور افراطی دنبال ارضای نیازهای 
دیگران هستند به طوری که نیازهای خودشان را 
کامال نادیده می گیرند. این افراد این کار را برای 
دریافت عشق، پذیرش و تداوم ارتباط با دیگران 
یا اجتناب از انتقام و تالقی آنها انجام می دهند. فرد 
به حدی تمایالت طبیعی خود را پس می زند که 
بعد از مدتی کامال آگاهی خود را از وجود آنها، از 
دست می دهد. خانواده هایی این طرحواره ها را در 
فرزندانشان ایجاد می کنند که برای پذیرش و عشق 
ورزیدن به فرزندانشان قید و شرط های فراوانی 
می گذارند در نتیجه کودک برای دریافت محبت 
و پذیرش دیگران مجبور می شود جنبه های مهم 
شخصیت و احساس های خود را نادیده بگیرد. 
طرحواره های این حوزه شامل موارد زیر می شود:
دارد  را  این طرحواره  که  فردی  اطاعت:   .12

احساس می کند که مجبور است کنترل خود را 

به طور افراطی به دیگری واگذارد تا مورد خشم، 
محرومیت و انتقام قرار نگیرد. شکل دیگر بروز این 
طرحواره، حساسیت بیش از حد و افراطی به نظر 
دیگران است. این اطاعت جبرگرایانه نهایتا باعث 
شکل گیری خشمی پنهان، رفتارهای ناسازگارانه 
و طغیان های عاطفی کنترل نشده یا عالئم جسمی 

و مصرف مواد می شود. 
13. ایثار:در این حوزه برخالف طرحواره اطاعت، 

که در آن اطاعت به دلیل ترس انجام می شد، فرد 
خودش می خواهد و انتخاب می کند که به طور 
افراطی بر ارضای نیازهای دیگران تمرکز کند و این 
کار را به این دلیل انجام می دهد که از آسیب دیدن 
دیگران جلوگیری کند یا از احساس گناه ناشی از 
خودخواهی اجتناب کند و این حساسیت بیش 
از حد نسبت به درد و رنج دیگران، اغلب باعث 
رنجش افرادی می شود که فرد قصد حمایت از 

آنها را دارد. 
احساس  توجه:  جلب پذیرشجویی/  .14

دیگران  که  واکنشی  به  افراد  این  ارزشمندی 
نشان می دهند وابسته است تا به تمایالت و 
نظرات خودشان. افرادی که این طرحواره را 
دارند دائما دنبال تایید طلبی از دیگران هستند 
و بر قیافه، پول، ظاهر و منزلت اجتماعی تاکید 
افراطی دارند چون آنها را وسیله ای برای جلب 
توجه و تحسین دیگران می دانند. از خصوصیات 
بارز این افراد چسبیدن به مراجع قدرت است. 

حوزه پنجم: گوش به زنگی بیش از 
حد 

دوران کودکی این افراد پر از خشونت، واپس زدگی 
و سخت گیری بوده و خویشتنداری بیش از حد بر 

لذت، تفریح و خودانگیختگی غلبه داشته  است. این 
افراد در کودکی به تفریح و شادی تشویق نشده اند 
و در عوض یاد گرفته اند زندگی را طاقت فرسا در 
نظر بگیرند. خانواده هایی که پرتوقع، سخت گیر 
و تنبیه گر هستند از فرزندانشان عملکرد عالی و 
بی نقص و پیروی بی چون و چرا و پنهان سازی 
هیجان ها و اجتناب از اشتباه را توقع دارند در حالی 
که برای لذت، آرامش و تفریح اهمیت چندانی 
قائل نیستند در نتیجه فرزندانی با طرحواره های 

ناکارآمد زیر تربیت می کنند:
15.منفیگرایی/بدبینی: این افراد به دلیل تمرکز 

عمیق و مداوم بر جنبه های منفی زندگی و دستکم 
گرفتن افراطی جنبه های مثبت و موفقیتشان، در 
مانند  زندگی  موقعیت های  از  وسیعی  طیف 
تحصیل، اشتغال، مسائل مالی و بین فردی انتظارات 
نامعقولی از خود دارند و به همین دلیل اشتباهات 
وحشتناکی می کنند و این مساله باعث می شود 
احساس کنند بی کفایت هستند و ترس غیرمعمول 
از اشتباه کردن و پیش بینی شکست و ناکارآمدی 
باعث می شود دچار نگرانی و بدبینی شوند و دائما 

در بالتکلیفی به سر ببرند. 
16. بازداریهیجانی: این افراد آنقدر مجبور به 

پنهان کردن عواطف و احساس های طبیعی مانند 
خشم، خوشحالی، برانگیختگی و... شده اند که 
دیگر قادر به احساس هیچ گونه حس مثبت یا 
منفی ای نیستند. افرادی با این طرحواره اغلب پشت 
نقابی از عقالنیت و محکم بودن پنهان می شوند.
17. معیارهایسرسختانه/عیبجوییافراطی:

افرادی که این طرحواره را دارند بر این باورند 
که برای رسیدن به هر موفقیتی به کار وتالش 
بسیار زیادی نیاز است و همیشه دغدغه انجام 
کار بیشتر و باکیفیت تر را دارند. شاید تا اینجای 
کار داشتن چنین طرحواره ای خیلی هم خوب به 
نظر برسد اما مشکل اینجاست که این افراد دائما 
تحت فشارند، از خودشان و دیگران بیش از حد 
عیب جویی می کنند و ایده آل گرایی آنها اغلب 
باعث نقص های جدی در احساس لذت، آرامش، 
ارزشمندی و روابط رضایتمندانه می شود. این 
افراد به جزییات بیش از حد توجه می کنند 
نباید های غیرواقع بینانه و  باید و  و قوانین و 

نامنعطفی دارند.
18. تنبیه: این افراد به این باور رسیده اند که نباید 

اشتباه کنند و در صورت اشتباه کردن الیق تنبیه های 
شدید هستند و معیارهای سختگیرانه ای برای تنبیه 
کردن و تنبیه شدن وضع می کنند و به هیچ  عنوان 
توانایی چشمپوشی از خطاهای خود و دیگران را 
ندارند. افرادی که خودکشی یا دیگرکشی می کنند 

اغلب دارای این طرحواره هستند.
Schema therapy by Dr.Jeffrey Young:منبع

طرحواره درمانگران معتقدند اگرچه بسیاری از مشکالت امروز ما ریشه در تربیت دیروزمان دارد ولی فردای ما دست خودمان است 

گذشتة تاریک را خط بزن؛ بنویس آیندة روشن
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ورودیماازدنیایاطرافشکلمیدهد.درواقع،اطالعاتبرای

اینکهبهشکلاینقالبدربیایند،تغییرمییابند،تحریفمیشوندو
گاهیبرایاینکهدراینقالبجاشوند،بهکلیعوضمیشوندو
معانیجدیدیبهخودمیگیرند.پسهمانطورکهمیبینید،طرحوارهها
مقاوموانعطافناپذیرندومابراساسآنهااطالعاترامقولهبندیو

رخدادهاراپیشبینیمیکنیم.
امااینقالبچهزمانیوچگونهساختهمیشودوازکجامیآید؟
نوزادیراتصورکنیدکهامروزبهدنیاآمدهاست.اوبرخالفآنچه
مردمدرگذشتهبهآنمعتقدبودند،بهصورتیکلوحسفیدبهدنیا
نمیآید،بلکهازهمانلحظهاولباطبیعتیخاصوکولهباریاز
خلقوخوزادهمیشودودرواقع،اینخلقوخویاوستکهتعیین
میکندباکدامیکازویژگیافرادمهمزندگیاشهمانندسازیکند.
هرنوزادیبایکییابیشترازانواعخلقوخویخوشبینیابدبین،
خونسردیامضطرب،حواسپرتیاوسواسی،عملگرایامنفعل،
بازیگوشیاتحریکپذیر،اجتماعییاخجالتیو...بهدنیامیآید،اما
اینتمامماجرانیست.نوزاد5نیازهیجانیبزرگهمدارد.اینکهوالدین
باخلقوخوواین5نیازفرزندشانچهمیکنند،طرحوارههایعمیق
زندگیهرفردراقالبریزیمیکنند.طرحوارههایاهمانقالبهایی
کهاوایلزندگیشکلمیگیرند،الگوهایادرونمایههایفراگیرو

عمیقیهستند،ازخاطرهها،هیجانهاواحساسهایبدنیکهدرسیر
زندگیتداومدارندوبهحرکتخودادامهمیدهندوخودشانرا
برتجارببعدیزندگیتحمیلمیکنند.5نیازاصلیکهپایههای
تشکیلدهندهطرحوارههرانسانیمحسوبمیشوند،ازاینقرارند:

1.دلبستگیایمنبهدیگران)یعنینیازبهامنیت،ثبات،محبتو
پذیرشبیچونوچرا(؛
2.خودگردانیوکفایت؛

3. آزادیدربیاننیازهاوهیجانهایسالم؛
4. تفریح؛و

5.پذیرشمحدودیتهاوخویشتنداری.
بنابراینتجاربخاصیکهفرددرزمینهشیوهبرآوردهشدننیازهایش
داشته)مثالارضاشدنیاناکامشدنوهمچنینخلقوخویاو(نهایتا
دستبهدستهممیدهندتایکطرحوارهدرفردشکلبگیرد.
همانطورکهگفتهشد،یکطرحوارهابعادهیجانیواحساسهای
بدنیخاصیراشاملمیشود.اینهیجانهادربخشیازمغزبهنام
آمیگدالثبتونگهداریمیشوند.سیستمآمیگدالناهوشیاراست،
متاسفانهسریعترازبخشهوشیارمغزعملمیکندوخودکاراست
وخاطرههایهیجانیثبتشدهدرآمیگدالپردواموماندگارندونکته

قابلتاملایناستکهشناختهایمانمیتواندبرسیستمآمیگدالاثر
بگذاردوسیستمآمیگدالمقدمبرقشرمغزکهمحلارادهوتصمیمگیری

است،تکاملمییابد.
نتیجهچیست؟اینکهوقتیفردبامحرکهاییروبرومیشودکهیادآور
وقایعدورانکودکیاوهستندودرشکلگیریطرحوارههایشنقش
داشتهاند،هیجانهاواحساسهایبدنیهمراهآنواقعهبهطورناهوشیار
بهوسیلهسیستمآمیگدالفعالمیشوندزیراهیجانهاواحساسهای
بدنیخیلیسریعترازشناختها،تفکرومنطقاوبهکارمیافتند.دلیل
اینکهبسیاریازافرادبااینکهمنطقامیدانندرفتارشاندرستنیستباز
همدرمواقعلزومنمیتوانندرفتارمناسبیداشتهباشند،همینموضوع
استواینیکیازنقصهایدرمانهایشناختیمحسوبمیشودو
بههمیندلیلدرمانگرانحوزهفراشناختدرمانیقصددارندباتغییر

تفکروباور،رفتارنامتناسبفردراتغییردهند.
حالکهبامفهومطرحوارهوچگونگیعملکردآندرزندگیآشنا
شدید،بهتراستباطرحوارههایناسالموناکارآمدخودنیزآشناشوید.
بهطورکلی18نوعطرحوارهناکارآمدوجودداردکهبراساس5نیاز
اصلیارضانشدهیابدارضاشده،در5حوزهقرارمیگیرندوبررسی

میشوند.اینطرحوارههایناکارآمدازاینقرارند:

1. 3 ویژگی منفی افرادی 
که با آنها بزرگ شده اید، نام 

ببرید.

2. 3 ویژگی مثبت افرادی 
که با آنها بزرگ شده اید، نام 

ببرید.

3. مهم ترین نیازها و 
خواسته هایی که در دوران 

کودکی داشته اید، نام ببرید.

4. شادترین خاطره دوران 
کودکی تان را به خاطر آورید و 
بگویید که در آن لحظه دقیقا 

چه حسی داشتید؟

5. در برابر ناکامی های دوران 
کودکی تان چه واکنشی نشان 

می دادید؟

1. من اغلب جذب افرادی می شوم که...)جوابتان به 
سوال 1 را اینجا قرار دهید.( 

2. از افراد مهم زندگی ام انتظار دارم که...)جوابتان 
به سوال 2 را اینجا قرار دهید.( 

3. بنابراین من می توانم...)جوابتان به سوال 3 را 
اینجا قرار دهید(  و احساس می کنم... )جوابتان به 

سوال 4 را اینجا قرار دهید( اما گاهی خودم را از این 
احساس محروم می کنم چون... )جوابتان به سوال 5 را 

اینجا قرار دهید(

 دکتر  هانیه 
زایررضایی
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کامال جملهردیف
نادرست

تقریبا 
نادرست

بیشتر درست است 
تا نادرست

اندکی 
درست

تقریبا 
درست

کامال 
درست

اغلب، کسی را نداشته ام که از من حمایت کند، حرف هایش را 1
با من بزند و عمیقا نگران اتفاق هایی باشد که برایم می افتد.

به طور کلی، کسی نبوده که به من عاطفه، محبت و صداقت 2
نشان دهد.

در بیشتر اوقات زندگی، این احساس به من دست نداد که 3
برای فرد دیگری، شخص ویژه و ممتازی محسوب شوم.

در اغلب اوقات کسی را نداشتم که واقعا در دل به من 4
گوش دهد. مرا بفهمد یا اینکه احساس ها و نیازهای واقعی 

مرا درک کند.

وقتی که نمی دانستم کاری را چگونه انجام دهم، به ندرت 5
شخصی پیدا می شد که مرا نصیحت و راهنمایی کند.

من به افراد نزدیک خودم خیلی وابسته ام چون می ترسم 6
مبادا مرا ترک کنند.

آنقدر به دیگران نیازمندم که نگران از دست دادن آنها هستم.7

نگرانم مبادا نزدیکانم مرا ترک یا به حال خود رها کنند.8

وقتی احساس می کنم کسی که برایم مهم است از من دوری 9
می کند، مایوس می شوم.

برخی اوقات آنقدر نگران آن هستم که دیگران مرا ترک 10
کنند که آنها را از خودم دور می کنم.

احساس می کنم مردم از من سودجویی می کنند.11

احساس می کنم باید در حضور دیگران از خودم محافظت 12
کنم چون در غیر این صورت عمدا به من آسیب می زنند.

دیگران دیر یا زود به من خیانت می کنند.13

نسبت به انگیزه های دیگران، سوءظن شدید دارم.14

معموال به طور جدی به انگیزه های نهانی مردم فکر می کنم.15

وصله ناجور اجتماع هستم.16

اساسا با دیگران خیلی تفاوت دارم.17

نمی توانم به کسی تعلق خاطر داشته باشم، انسان 18
گوشه گیری هستم.

احساس می کنم با مردم بیگانه ام.19

همیشه احساس می کنم در جمع، جایی ندارم.20

مردان یا زنانی که دوستشان دارم، وقتی عیب های مرا 21
ببینند، نمی توانند دوستم داشته باشند.

اگر کسی واقعا مرا بشناسد، مایل نیست با من رابطه ای 22
صمیمی برقرار کند.

لیاقت عشق، توجه و احترام دیگران را ندارم.23

احساس می کنم هیچ کس مرا دوست ندارد.24

در بسیاری از جنبه ها، چنان شخصیت پر از عیب و ایرادی 25
دارم که نمی توانم در کنار دیگران راحت باشم.

تقریبا هیچ کاری را نمی توانم به خوبی دیگران انجام دهم.26

هر زمان پیشرفتی در کارم به وجود می آید، احساس 27
بی کفایتی می کنم.

بیشتر مردم در حوزه های شغلی و تحصیلی از من تواناترند.28

نمی توانم مانند اغلب مردم در کارهایم بااستعداد باشم.29

در کار یا تحصیل، مثل بقیه باهوش نیستم.30

احساس می کنم نمی توانم به تنهایی از پس کارهای زندگی 31
روزمره  ام بربیابیم.

فکر می کنم در انجام کارهای روزمره، آدم وابسته ای هستم.32

عقل درست و حسابی ندارم.33

اصال به قضاوت های خودم در موقعیت های روزمره، اعتماد ندارم.34

احساس می کنم نمی توانم به تنهایی گلیم خودم را از آب 35
بیرون بکشم.

نمی توانم از شر این احساس رها شوم که مبادا اتفاق بدی 36
بیفتد.

احساس می کنم هر لحظه ممکن است یک فاجعه طبیعی، 37
جنایی، حقوقی یا پزشکی برایم پیش بیاید.

آدم ترسویی هستم.38

می ترسم تمام سرمایه خود را از دست بدهم و بیچاره شوم.39

اغلب نگرانم از اینکه دچار سکته قلبی یا بیماری سرطان بشوم، 40
حتی وقتی دالیل پزشکی کمی برای این نگرانی وجود دارد.

کامال جملهردیف
نادرست

تقریبا 
نادرست

بیشتر درست است 
تا نادرست

اندکی 
درست

تقریبا 
درست

کامال 
درست

قادر نیستم از والدینم جدا شوم. کاری که همسن و سا ل هایم 41
انجام می دهند.

من و والدینم تمایل داریم خود را بیش از حد در زندگی و 42
مسائل یکدیگر درگیر کنیم.

اگر من و والدینم، مسائل جزئی و خصوصی خود را از یکدیگر 43
پنهان کنیم، احساس گناه یا خیانت می کنیم.

اغلب احساس می کنم که انگار سایه سنگین والدینم دائم بر 44
سر من است... نمی توانم یک زندگی جداگانه برای خودم داشته 

باشم.

هویت من چنان با هویت والدینم و همسرم گره خورده است که 45
واقعا نمی دانم کی هستم و چی می خواهم.

در کار دیگران دخالت نمی کنم چون از عواقب دخالت در کار آنها 46
می ترسم.

احساس می کنم چاره ای ندارم جز اینکه به خواسته های دیگران 47
تن بدهم چون در غیر این صورت، یا مرا ترک می کنند یا 

درصدد تالفی برمی آیند.

در روابطم به دیگران اجازه می دهم که بر من مسلط شوند.48

همیشه به دیگران اجازه داده ام به جای من تصمیم بگیرند، در 49
نتیجه من واقعا نمی دانم چه می خواهم.

خیلی برایم مشکل است که از دیگران تقاضا کنم حقوقم را 50
رعایت و احساس هایم را درک کنند.

در نهایت، کار مراقبت از نزدیکانم، روی دوش من است.51

آدم خوبی هستم چون بیش از آنکه به فکر خودم باشم، به فکر 52
دیگرانم.

مهم نیست که چقدر سرم شلوغ است، من همیشه می توانم 53
وقتی را برای دیگران کنار بگذارم.

همیشه به درددل دیگران گوش داده ام.54

اطرافیان معتقدند که من برای رفع نیازهای دیگران خیلی تالش 55
می کنم ولی برای خودم کاری انجام نمی دهم.

خجالت می کشم که احساس های مثبتم )مثل محبت و توجه( را 56
به دیگران بروز بدهم.

از اینکه احساس هایم را به دیگران ابراز کنم خیلی شرمسار 57
می شوم.

برای من خیلی سخت است که صمیمی و بی تکلف رفتار کنم.58

آنقدر خودم را کنترل می کنم که مردم فکر می کنند آدم 59
بی احساسی هستم.

از نظر دیگران من عصبی و ناراحتم.60

باید در هر کاری که انجام می دهم بهترین باشم؛ نمی توانم 61
بپذیرم که نفر دوم باشم.

سعی می کنم نهایت تالش خودم را بکنم؛ خوب بودن نسبی کار، 62
هیچ گاه مرا راضی نمی کند.

باید به تمام مسئولیت هایم عمل کنم.63

احساس می کنم برای پیشرفت و دستیابی به خواسته  هایم، 64
همواره تحت فشار هستم.

وقتی که کاری را اشتباه انجام می دهم، نمی توانم خودم را 65
ببخشم یا دست به بهانه تراشی بزنم.

وقتی از کسی چیزی می خواهم، خیلی برایم سخت است »نه« 66
بشنوم.

آدم خاصی هستم و نمی توانم محدودیت هایی را که بر سر راه 67
دیگران وجود دارد، بپذیرم.

از اینکه مرا محدود کنند یا جلوی کارم را بگیرند، به شدت 68
متنفرم.

احساس می کنم نباید از قوانین و قراردادهای بهنجاری که مردم 69
تابع آنها هستند، اطاعت کنم.

احساس می کنم کارها و خواسته های من، ارزشمندتر از کارها یا 70
خواسته های دیگران است.

حوصله انجام کارهای متداول زندگی یا کارهای مالل آور را ندارم.71

اگر به یکی از اهدافم نرسم، زود مایوس می شوم و دست از 72
تالش برمی دارم.

خیلی برای من سخت است که به  خاطر دستیابی به هدف 73
بلندمدت، از سر خیر رضایتمندی فوری بگذرم.

نمی توانم خودم را مجبور کنم که کارهای بدون لذت را انجام 74
بدهم، حتی اگر بدانم که این کارها، نتایج خوبی به دنبال دارد.

به ندرت توانسته ام به تصمیم ها و راه حل های خودم پایبند باشم.75

یانگوهمکارانشبرایشناساییطرحوارههایناکارآمدافراد،پرسشنامههاییساختهاندکهنمونهایازفرمکوتاهآنرابرایتاندراینصفحهآوردهایم.البتهتشخیصدقیقطرحوارههایناکارآمدافرادونحوهتاثیریکهبرایجادوپایداری
مشکلهایآنهادارد،برعهدهروانشناسانبالینیاستوبهتخصصوتجربهنیازدارد.دراینپرسشنامهازافرادخواستهمیشودکههرجملهرابادقتبخوانندوبگویندکهتاچهحدتوصیفکنندهآنهاستوباتوجهبهمیزانتوصیفکننده
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جداشدهاست.اگرفردیدر2جملهازگروهی»تقریبادرست«یا»کامالدرست«راعالمتزدهباشد،بهاحتمالزیاد،آنطرحوارهدراووجوددارد.

آزمونی برای شناسایی طرحواره های ناکارآمد

طرحواره معیوب خود را بشناس

ed- محرومیت هیجانی: جمله های 1 تا 5
ab- رهاشدگی/ بی ثباتی: جمله های 6 تا 10

ma- بی اعتمادی/ بدرفتاری: جمله های 11 تا 15
si- انزوای اجتماعی/ بیگانگی: جمله های 16 تا 20

ds- نقص/ شرم: جمله های 21 تا 25
fa- شکست: جمله های 26 تا 30

di- وابستگی/ بی کفایتی: جمله های 31 تا 35
vh- آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری: جمله های 36 تا 40

em- گرفتار/ خویشتن  تحول یافته: جمله های 41 تا 45
sb- اطاعت: جمله های 46 تا 50

ss- ایثارگری: جمله های 51 تا 55
ei- بازداری هیجانی: جمله های 56 تا 60

us- معیارهای سرسختانه: جمله های 61 تا 65
et: استحقاق/ بزرگ منشی: جمله های 66 تا 70

is- خویشتنداری/ خودانضباطی ناکافی: جمله های 71 تا 75
منبع:کتابطرحوارهدرمانیترجمهدکترحمیدپور

شماره پانصد وپنجاه ودو  شنبه بیست وهشت آذر نودوچهار


