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لطفاً هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید  ها ممکن است برای توصیف خودشان استفاده کنند.  افراد از این جمله 

دهد. اگر شما برای پاسخ دادن خاطرجمع نیستید، بر پایه چیزی  تا چه حد توصیف درستی از شما به دست می 

 کنید درست است.کنید جواب دهید، نه براساس انچه فکر می که احساس می 

تر باشد و آنگاه ببینید جمله مذکور  مورد شما درست ای بازنویسی کنید که در  اگر دوست دارید، جمله را به گونه 

 کند.چقدر در مورد شما صدق می 
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       کسی نیست که نیازهای عاطفی مرا برآورده کند.  1

       ام. من عشق و توجه کافی را دریافت نکرده   2



غالباض کسی را نداشتم که برای نصیحت و حمایت عاطفی به او تکیه   3

 کنم. 
      

هایش را با من بزند  ام که از من حمایت کند، حرف اغلب کسی را نداشته 4

 افتد.و عمیقاً نگران اتفاقاتی باشد که برایم می 
      

بیشتر اوقات زندگی، کسی را نداشتم که بخواهد با من رابطه صمیمی  در   5

 برقرار کند و وقت زیادی را با من بگذراند.
      

       به طور کلی کسی نبوده که به من عاطفه، محبت و صداقت نشان دهد. 6

در بیشتر اوقات زندگی، این احساس به من دست نداد که برای فرد   7

 روم. ویژه و ممتازی به شمار می دیگری، شخص  
      

در اغلب اوقات زندگی کسی را نداشتم که واقعاً به حرف دل من گوش   8

 ها و نیازهای واقعی مرا درک کند.دهد، مرا بفهمد یا اینکه احساس 
      

ندرت شخصی پیدا  دانستم کاری را چگونه انجام دهم، به وقتی که نمی  9

 راهنمایی کند.شد که مرا نصیحت و می 
      

ای نزدیک بمیرند، حتی وقتی  نگزانم افرادی را که دوست دارم در آینده  10

 دالیل پزشکی کمی برای تایید این نگرانی وجود دارد. 
      

ترسم مبادا مرا ترک  ام، چون می من به افراد نزدیک خودم خیلی وابسته  11

 کند.
      

       نگرانم که نزدیکانم مرا ترک کنند یا مرا به حال خود رها کنند.  12

       ام.کنم که حمایت عاطفی کافی دریافت نکرده احساس می 13

ام چندان تداوم نداشته باشد و  کنم که روابط مهم زندگی احساس می   14

 زودی تمام شوند.انتظارم این است که این روابط به 
      

ام با کسانی ارتباط برقرار کنم که به تعهدات خود پایبند  عادت کرده  15

 نیستند.
      

       کس خواهم ماند.در نهایت، من تنها و بی  -16 16

کند،  کنم کسی که برایم مهم است از من دوری می وقتی احساس می  17

 شوم.مایوس می 
      

برخی اوقات آنقدر نگران آن هستم که دیگران مرا ترک کنند که آنها   18

 کنم.را از خودم دور می 
      

کند خیلی  وقتی شخصی حتی برای مدت زمان کوتاهی، مرا ترک می 19

 شوم.ناراحت می 
      



       توانم به حمایت اطرافیانم تکیه کنم. همیشه نمی  20

اعتماد ندارم  من نمی  21 باشم، چون  با مردم رابطه صمیمی داشته  توانم 

 همیشه در کنارم بمانند.
      

       کنند.رسد افراد مهم زندگی من همیشه تغییر می به نظر می  22

دیگری را پیدا کنند و او را به من  نگرانم افرادی که دوستشان دارم، فرد   23

 ترجیح دهند و مرا ترک کنند.
      

ای  ای مهربان و لحظه اند، لحظه بینی بوده افراد نزدیک من، غیرقابل پیش 24

 دیگر عصبی، ناراحت، خودمحور و پرخاشگر.
      

       قدر به دیگران نیازمندم که نگران از دست دادن آنها هستم.آن 25

دست    26 از  نگران  و  باشند  من  حامی  که  باشم  نداشته  را  کسانی  اگر 

 کنم. باوری می دادنشان باشم، به شدت احساس بی 
      

ام را بیان کنم،  ام را بروز دهم یا احساس واقعی توانم شخصیت واقعی نمی 27

 ترسم دیگران مرا ترک کنند.چون می 
      

       کنند.سودجویی می کنم مردم از من  احساس می 28

       کنم که باید از خودم در برابر مردم محافظت کنم. اغلب احساس می 29

کنم که باید در حضور دیگران از خودم محافظت کنم، چون  احساس می 30

 زنند.در غیر این صورت عمداً به من آسیب می 
      

دهد،   31 انجام  برایم  خوبی  خیلی  کارهای  فردی  فکر  اگر  خودم  پیش 

 کنم که حتماً قصد و انگیزه خاصی داشته است. می 
      

 ===  ======================================================= ==  ===  ===  ===  === == 

توانم آن  شوم، معموالً نمیانجام کارهایم با مشکل مواجه می وقتی در   199

 کار را ادامه بدهم و تکمیل کنم.
      

       توانم مدت زمان زیادی روی یک کار تمرکز کنم. نمی 200

توانم خودم را مجبور کنم که کارهای بدون لذت را انجام بدهم،  نمی   201

 دنبال دارد. نتایج خوبی به حتی اگر بدانم که این کارها، 
      

ترین مانعی در سر راه دستیابی به اهدافم، آرامش خودم را از  با کوچک  202

 دهم. دست می 
      

       هایم پایبند باشم.حلها و راه ام به تصمیم ندرت توانسته   به 203



احساس  204 هستم  صریحی  و  رک  نشان  آدم  رودربایستی  بدون  را  هایم 

احساس می  این  بروز  که  نیست  مهم  اصالً  و  پیامدهایی  دهم  چه  ها 

 دنبال دارد. به 

      

       شوم. دهم و بعد پشیمان می اغلب کارها را بدون فکر انجام می  205

 

 های ناسازگار اولیه خصوصیات طرحواره 

های غیرشرطی درباره خودمان هستند و در اثر ارتباط با محیط  طرحواره های ناسازگار اولیه باورها و احساس   -1

 شوند.ایجاد می 

تداوم بخش طرحواره   -2 اولیه خود  ناسازگار  مقاومت می های  تغییر  برابر  در  بنابراین  و  اینکه  اند  دلیل  به  کنند، 

اک او از محیط است. این  طرحواره در ابتدای زندگی به وجود آمده اغلب بنیاد و پایه مرکزی خودپنداره فرد و ادر

 دهد.طرحواره کار خود را از روی عادت و به راحتی انجام می 

طرحواره باید به صورت مکرر و به میزان زیادی ناکارآمد باشد، این طرحواره به طور مستقیم یا غیرمستقیم    -3

 شود. باعث بروز مشکالتی نظیر افسردگی، اعتیاد و سایر موارد می

اند. شوند که به آن طرحواره خاص مربوط سازگار اولیه معموال توسط وقایعی در محیط فعال می طرحواره های نا  -4

 شوند.خواهید کاری را با نهایت دقت انجام دهید افکاری نظیر » من شکست می خورم« فعال می مثال وقتی می 

ی عاطفه دارند، مثال  افرادی که  های زیربنایی رابطه نزدیکتری با سطوح باالها نسبت به مفروضه این طرحواره  -5

 کنند.طرحواره های ناسازگار اولیه مثل شرم دارند، سطح باالیی از عواطف را تجربه می 

ها از تعامل خلق و خوی فطری کودک با تجارب ناکارآمد او با والدین، خواهر و برادر، همساالن  این طرحواره   -6

 آیند.در طی زندگی اولیه به وجود می 

 


