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روانشناسان معتقدند بسیاری از مشکالت ما در دوران بزرگسالی ،ریشه در طرحوارههای دوران کودکیمان دارد

طرحوارهها با کودکان چه میکنند؟

اگر والدین رفتارهای مناسبی داشته
باشند و بتوانند نیازهای هیجانی
مانند دلبستگی ایمن را در کودک به
خوبی برآورده کنند ،طرحوار ه سالمی
را شکل دادهاند

دکتر پریناز بنیسی
دکتری روانشناسی تربیتی
عضو هیاتعلمی دانشگاه آزاد
اسالمی

وقتی انسان برای اولین بار با شیء ناآشنایی
روبرو میشود ،سعی میکند به آن نزدیک
شود تا بتواند درک بیشتری از آن پیدا کند و
بهمحتوایآندستیابد.ایناطالعاتمیتواند
رنگ ،جنس و ...باشد .اطالعات در ذهن ذخیره
میشود و بهعنوان یک طرحواره باقی میماند.
بنابراین طرحواره باورهای انسان و تجربیات
درونی هر فرد نسبت به دنیای اطراف خود
است .پس مهم است که طرحوارههای سالم
و مثبت در ذهن نقش ببندند.
ذهن انسان از بدو تولد در حال ساختن طرحواره
است .دوران کودکی و نوجوانی مهم و حساس
است و فرد سعی میکند اطالعات را به صورت
طرحوارهازدنیایاطرافخوددریافتکند.والدین
میتوانندنقشمهمیدرشکلگیریطرحوارههای
کودک خود داشته باشند .طرحوارههای سالم در
ارتباطاتاولیهسالمباوالدینشکلمیگیرند.اگر
والدین رفتارهای مناسبی داشته باشند و بتوانند
نیازهایهیجانیماننددلبستگیایمنرادرکودک
به خوبی برآورده کنند ،طرحواره سالمی را شکل
دادهاند .طرحوارهها مانند لنزی هستند که فرد
روی چشمهای خود نصب میکند و با همان
دنیا را میبیند .طرحواره اشتباه باعث میشود
فرد حقیقت را نبیند و خود و دیگران را بر اساس

از موارد مهمی هستند که وجود و شکلگیری
درستآنهادرفردنشانهداشتنطرحوارهسالم
است.

رهاشدگی؛ نتیجه دلبستگی ناایمن

دلبستگی ایمن نقش مهمی در ایجاد طرحواره
سالم دارد .ویژگی این نوع دلبستگی همراه بودن
دائمی مادر با کودک تا  18ماهگی است ،اما غیبت
طوالنیمادروکمبودتعامالتعاطفیکافیباعث
اختاللی به نام «رهاشدگی» در کودک میشود.
چنین کودکانی در بزرگسالی دچار بیاعتمادی
به دیگران ،حس بیکفایتی و انزوای اجتماعی
و ...میشوند.
آنچه که به اشتباه در ذهن او نقش بسته شده ببیند.
بر اساس طرحواره آموزشی ،انسان سالم فردی
است که نیازهای روانشناختیاش به موقع ،بجا
و مناسب پاسخ داده شود.

نیازهای طبیعی انسان سالم چیست؟

• یک انسان سالم باید از دوران کودکی طوری

دلبستگی ایمن :بهترین نوع دلبستگی است .در این نوع دلبستگی
کودک هنگام بازگشت مادر به اتاق با او تعامل برقرار میکند .البته
بعضی کودکان هنگام ورود مادر با نگاه خود فقط نشان میدهند که
متوجه برگشت او شدهاند ولی همچنان به بازی با اسباببازی خود
ادامه میدهند .گاهی هم کودک دوست دارد تماس بدنی با مادر برقرار
کند .بعضی نیز هنگام خروج مادر پریشان میشوند .حدود دوسوم
کودکان در این گروه قرار دارند.

آموزش ببیند که بتواند روی اعمال و رفتار
خود کنترل داشته باشد.
• خودانگیختگی داشته باشد .متاسفانه امروزه
خودانگیختگیدردانشآموزاندیدهنمیشود.
بسیاریازدانشآموزانانگیزهکافیبرایدرس
خواندن و ساختن آینده خود ندارند .بهعنوان
مثال حتما باید اعمال زور وجود داشته باشد تا

دانشآموز درس بخواند یا برای کنکور آماده
شود.
• کودکان و نوجوانان باید بتوانند نیازها و
هیجانهای طبیعی خود را بیان کنند .البته
نیازها باید بر اساس چارچوبها و قوانین
موجود بیان شوند.
• استقالل،هویت،کارآمدیودلبستگیایمننیز

طرحوارهدرمانی

درطرحوارهدرمانیازمصاحبهوپرسشنامهاستفاده
میشود .طرحوارههای ذهنی مشخص میشود و
روانشناسبهمراجعهکنندهکمکمیکندتابتواند
رفتار و تصمیمهای خود را بر اساس واقعیتها
انجام دهد ،نه الگوها و طرحوارههای اشتباهی که
از قبل در ذهن نقش یسته است .تحقیقات نشان
داده بسیاری از طرحوارههایی که در سالهای

دلبستگی بچهها  3نوع است
دلبستگی ناایمن یا اجتنابی :این گروه از شیرخواران هنگام برگشت مادر
تقریبا او را نادیده میگیرند و عالقهای به تعامل ندارند .برخی نیز همزمان
با تعامل اجتناب نشان میدهند .چنین کودکانی هنگام حضور مادر در اتاق
توجه زیادی به او ندارند و با خروج مادر از اتاق نیز پریشان نمیشوند.
هنگام پریشانی غریبهها هم میتوانند آنها را آرام کنند.

ی ناایمن :این گروه از شیرخواران دوسوگرا هستند؛ یعنی هنگام
دلبستگ 
بازگشت مادر در برابر او دست به مقاومت میزنند .چنین کودکانی در یک
لحظه خواهان برقراری ارتباط با مادر هستند و در همان حین از آغوش
مادر پرهیز میکنند؛ یعنی کودک با گریه و سروصدا خواهان آغوش مادر
است ولی وقتی مادر او را بغل میکند ،پیچ و تاب میخورد تا از آغوش

اولیه زندگی و دوران کودکی شکل گرفتهاند
میتوانند علت اصلی مشکالت در بزرگسالی
باشند .طرحوارههای ناسازگار اولیه آسیبرسان
هستند و در مسیر رشد و تحول فکری و شناختی
تعارض ایجاد میکنند.

تغییر طرحواره دشوار است

همانطورکهگفتهشد،بسیاریازطرحوارههااوایل
کودکی شکل میگیرند .به مرور و با قرار گرفتن
انسان در محیط تجربیات و حتی طرحوارههای
دیگری به آن اضافه میشود .گاهی نیز طرحواره
با قرار گرفتن در مسیر تازه مانند ورود به رابطه
زناشویی ،مهاجرت ،ورود به مقاطع تحصیلی
و ...تغییر میکند.
باید به این نکته توجه داشت که فرد ممکن
است بداند طرحوارهها یا باورهای ذهنی اشتباه
باعث ناراحتی او میشود ولی تقریبا همه افراد
حالت سازگاری با طرحواره خود پیدا میکنند به
همین دلیل تغییر طرحواره کار دشواری است،
بهخصوص طرحوارههای منفی و ناسازگاری
که از دوران کودکی شکل گرفتهاند نسبت به
تغییر مقاومت زیادی نشان میدهند .بنابراین
خیلی مهم است والدین و اطرافیان اجازه
ندهند کودک تجارب آزاردهنده و ناکارآمد
داشته باشد .کودکانی که در خانوادههای
طردکننده و بدرفتار زندگی میکنند بیشتر
دچار محرومیتهای هیجانی ،منفیگرایی و
بدبینی و درنهایت طرحواره منفی و ناسازگار
میشوند.

مادر خارج شود .حدود  10درصد از کودکان در این گروه قرار دارند.
روانشناسان برای توجیه تفاوت در زمینه دلبستگی کودکان ،علت تفاوت
را در نحوه برخورد مراقب اصلی یعنی مادر با کودک در پاسخدهی به
نیازهای شیرخوار میدانند .تحقیقات نشان میدهد ،بسیاری از کودکان
دارایدلبستگیایمندربرابرگریهکودکبهسرعتواکنشنشانمیدهند،
او را بغل میکنند و رفتار محبتآمیزی با او دارند ولی مادران کودکان
دارایدلبستگیناایمنبهنیازهایعاطفیکودکتوجهینشاننمیدهند.

