
 L3 Young Schema Questionnaire– שאלון הסכמות של יאנג
  

  _________________תאריך ________________ שם 
  

  הנחיות

  

אנא קרא כל אחד מהמשפטים וציין . לפניך רשימת משפטים שאדם יכול להשתמש בהם על מנת לתאר את עצמו
או מה שאתה מרגיש תחושת הבטן ל עבסס את ההחלטה שלך , כשאינך בטוח.  באיזו מידה הוא מתאר אותך

  .  שנכוןת/חושבה /נכון ולא על מה שאתהכי שעשוי להיות הציון 
אך אל תשנה את המשמעות  (לגביךיותר נכונה  יכול לנסח או לתקן כל אמירה כך שתהיה האם אתה רוצה את

כולל את (תך  שמתאר או6 – 1 הגבוהה ביותר בין  דירוגה בחר את – לאחר מכן. )הבסיסית של המשפט
  .ב את המספר ברווח שלפני המשפטוכתו ,)השינויים שערכת

  
  :סולם דירוג

  .לגמרי לא נכון לגבי = 1
  .לרוב לא נכון לגבי = 2
  .קצת יותר נכון לגבי מאשר לא נכון = 3
  .נכון לגבי במידה בינונית = 4
  .לרוב נכון לגבי = 5
  .מתאר אותי בצורה מושלמת = 6
  

  :דוגמאל
  
  .  לא יאהבו אותי*]לימשמעותיים [ ^ת שמא אנשים /אני דואג    4    . א
  
  . מעריכת השאלהבמסגרת  הקטע בסוגריים המרובעים הוסף על ידי ממלא השאלון* 

  
 .אנשים לא היו שם כדי למלא את הצרכים הרגשיים שלי .1

 .תשומת לב ואהבהלא קיבלתי  .2

 .רגשיתכה לא היה לי על מי לסמוך כדי לקבל עצה או תמיעל פי רוב  .3

שהיה לו מישהו לחלוק את עולמו או עולמה עימי או מישהו , זמן לא היה לי מישהו שיטפל ביהרוב  .4
 . באמת אכפת ממה שקורה לי

 . רבאיתי זמןלבלות רצה חיי לא היה לי מישהו שרצה להתקרב אלי ובמרבית  .5

 .מגע וחיבה, אנשים לא היו שם כדי לתת לי חום, אופן כלליב .6

 . הרגשתי שאני מיוחד בעיני מישהומרבית חיי לא .7

הצרכים  הם בין אותי או היה מכוון לשמוע מה ה, קשיב ליהלא היה לי מישהו שבאמת על פי רוב  .8
 .האמיתיים שליוהרגשות 

 .ה איך עלי לנהוג/תן לי עצה טובה או הכוונה כשאני לא בטוחנהיה בחיי אדם חזק שלעיתים נדירות  .9

*ed 

בסיס רפואי שיתמוך בדאגה שום למרות שאין , ת ימותו בקרוב/י אוהבת שמא אנשים שאנ/אני דואג .10
 .שלי

 .ת שהם יעזבו אותי/ה אליהם כי אני מפחד/ת לאנשים שאני קרוב/ת את עצמי נצמד/אני מוצא .11

 .ה אליהם יעזבו אותי או ינטשו אותי/ה קרוב/ת שמא אנשים שאני מרגיש/אני דואג .12

 .כה נפשיתה שחסר לי בסיס יציב של תמי/אני מרגיש .13

 . אני מצפה לכך שהן יסתיימו. ה שמערכות יחסים משמעותיות שיש לי יימשכו/אני לא מרגיש .14

 .ה לבני זוג שלא יכולים להתחייב להיות איתי/ה מכור/אני מרגיש .15



 .בסוף אשאר לבד .16

 .ת/אני מתייאש, ה שמישהו שאכפת לי ממנו מתרחק ממני/כשאני מרגיש .17

 .ה אותם/ אותי עד שאני מרחיקיעזבו ת שאנשים/לפעמים אני כל כך דואג .18

 .ה רע כשמישהו עוזב אותי גם אם זה רק לזמן קצר/אני מרגיש .19

 .על אנשים שתומכים בי שיהיו שם על בסיס קבועה לסמוך /יכולאני לא  .20

ה להיות בטוחה שהם תמיד /להתקרב לאנשים אחרים כי אני לא יכולממש  לעצמי תתה ל/אני לא יכול .21
 .יהיו שם

 .חשובים בחיי תמיד באים והולכיםהאנשים שהאילו נראה לי כ .22

 . ת הרבה שאנשים שאני אוהבת ימצאו מישהו אחר שהם מעדיפים ויעזבו אותי/אני דואג .23

היו ורגע אחרי , והיו טובים אלירגע אחד היו שם בשבילי ; קרובים אלי היו מאוד לא צפוייםהאנשים ה .24
 .'רבים וכו, שקועים בעצמם, עצובים, כועסים

 .ת הרבה שמא אאבד אותם/דואגשאני אנשים אחרים כל כך זקוק ל אני .25

ה כי אם אעשה זאת אנשים /ת ומרגיש/ה להיות אני עצמי או לבטא את מה שאני חושב/אני לא יכול .26
 .יעזבו אותי

*ab  

 .ה שאנשים ינצלו אותי/אני מרגיש .27

 .ה שעלי להגן על עצמי מפני אנשים אחרים/אני מרגישלעיתים קרובות  .28

 .בכוונהה שעלי להיות כל הזמן על המשמר בנוכחות אנשים אחרים אחרת הם יפגעו בי /רגישאני מ .29

 . משהוים רוצםה שה/אני מניח,  אליים נחמד או מישהיאם מישהו .30

 .זה רק עניין של זמן עד שמישהו יבגוד בי .31

 . על עצמםרקהאנשים חושבים מרבית  .32

 .קשה לי מאוד לבטוח באנשים .33

 .יעיהם של אנשיםית לגבי מנ/אני די חשדנ .34

 .בדרך כלל לא מה שהם נראיםהם ; רק לעתים רחוקותאחרים כנים אנשים  .35

 .ת את המניעים הנסתרים של אנשים/אני בדרך כלל מחפש .36

 .אני מנסה לפגוע בו או בה קודם, ת שמישהו מתכוון לפגוע בי/אם אני חושב .37

 .אנשים צריכים להוכיח את עצמם לפני שאוכל לבטוח בהםבדרך כלל  .38

כדי לראות אם הם אומרים לי את האמת ואם יש להם כוונות  "מבחנים"לאנשים אחרים עושה ני א .39
 .טובות

 ."או שישלטו בךשלוט "ה באמירה /אני מאמינ .40

 . לאורך חייאופנים בהם אחרים לא התייחסו אלי כראוית על ה/ת כשאני חושב/כועסת /נעשהאני  .41

 .טרותיהם או השתמשו בי למלאורך חיי אנשים שהיו קרובים אלי ניצלו אותי  .42

 .שובים בחייחנפשית או מינית מצד אנשים , עברתי התעללות פיזית .43

*ma 

 .ת/אני לא משתלב .44

 .מאנשים אחריםמהותי אני שונה באופן  .45

 .טיפוס מתבודדאני ; ת/אני לא שייכ .46

 .אנשים אחריםמת /מנוכרה /אני מרגיש .47

 .ת ולבד/ה מבודד/אני מרגיש .48



 ."חוץב" ה/אני תמיד מרגישבקבוצות  .49

 .מבין אותיבאמת אף אחד לא  .50

 .המשפחה שלי תמיד היתה שונה ממשפחות אחרות סביבנו .51

 .ה כמו חייזר/לפעמים אני מרגיש .52

 .אף אחד לא ישים לב, אם אעלם מחר .53

*si 

 . שליפגמיםת לא יוכלו לאהוב אותי ברגע שיראו את ה/שום איש או אישה שבהם אני חושק .54

 .שאר בקרבתי אם הוא או היא ידעו מי אני באמת ירצה להי,חושק בואף אחד שאני  .55

 .ת מיסודי/ה ומקולקל/אני פגומ .56

 לכבד אותי או םה שלא אצליח לגרום לאיש או אישה משמעותיי/אני מרגיש, לא משנה כמה אנסה .57
 .ערךת /שאני בעללהרגיש 

 .תשומת לב וכבוד מאחרים, ה לאהבה/אני לא ראוי .58

 .ה שלא ניתן לאהוב אותי/אני מרגיש .59

 .לחשוף את עצמי בפני אנשים אחריםשאוכל מכדי מדי פגום אני מה הבסיסית בר .60

 .ה להסתכל להם בעיניים/לא הייתי יכול, אילו אחרים היו מגלים את הפגמים הבסיסיים שלי .61

 .ת עליהם/ה שאני עובד/אני מרגיש, כשאנשים מחבבים אותי .62

 .וחים אותית לאנשים מאוד ביקורתיים או כאלה שד/לעתים קרובות אני נמשכ .63

 .יש לי סודות פרטיים שלי שאני לא רוצה שאנשים שקרובים אלי יגלו .64

 .לא יכלו לאהוב אותי מספיק, שניהם או אחד מהם, זו אשמתי שההורים שלי .65

 .ת לאנשים לדעת מי אני באמת/אני לא מאפשר .66

 . שלי ייחשפופגמיםהאחד הפחדים הגדולים ביותר שלי הוא ש .67

 .ישהו יכול לאהוב אותיה להבין איך מ/אני לא יכול .68

*ds 

 .הוא טוב כמו מה שיכולים לעשות אנשים אחרים) או בלימודים(כמעט שום דבר שאני עושה בעבודה  .69

 .אין לי יכולות כשזה מגיע להישגים .70

 .רוב האנשים מיומנים יותר ממני בתחומים של עבודה והישגים .71

 .אני כישלון .72

 .ת כמו מרבית האנשים בעבודה שלהם/אני לא מוכשר .73

 ).או לימודים(ת כמו מרבית האנשים כשזה מגיע לעבודה /אני לא אינטליגנטי .74

 .שלי בתחום העבודהוהלקויות  תת בשל הכישלונו/אני מרגישה מושפל .75

ה ליד אנשים אחרים בגלל שאני לא משתווה אליהם במונחים של /ה נבוכ/הרבה פעמים אני מרגיש .76
 . ההישגים שלי

 .ה שהם הרבה יותר מצליחים/ם שלי לאלו של אחרים ומרגישהרבה פעמים אני משווה את ההישגי .77

*fa  

 .ה שאני מסוגלת להסתדר בעצמי בחיי היומיום/אני לא מרגיש .78

 .ה לאנשים אחרים שיעזרו לי להיסתדר/אני זקוק .79

 .ה להתמודד היטב בעצמי/ה שאני יכול/אני לא מרגיש .80

 .ה לטפל בעצמי/כולה שאנשים אחרים יכולים לטפל בי טוב יותר משאני י/אני מאמינ .81



ה קושי להתמודד עם מטלות חדשות שלא שייכות לעבודה שלי אלא אם כן יש מישהו /אני מרגיש .82
 .שמדריך אותי

 .אני רואה בעצמי אדם תלותי כשזה מגיע לתיפקוד היומיומי .83

 ).או לימודים(גם מה שלא שייך לעבודה , ת כל מה שאני מנסה לעשות/אני הורס .84

 .תחומי החייםה במרבית /אני לא כשיר .85

 .אקבל החלטה שגויה, אם אסמוך על השיפוט שלי בהחלטות יומיומיות .86

 .ן פשוטהגיושכל ישר או אין לי  .87

 .אי אפשר לסמוך על השיפוט שלי במצבים יומיומיים .88

 .אין לי ביטחון ביכולת שלי לפתור בעיות יומיומיות שצצות .89

 . לי עצה בנושאים פרקטייםשיתן ה לסמוך עליו/שאני יכוללמישהו ה /ה שאני זקוק/אני מרגיש .90

ת כשזה מגיע לטיפול בדברים שונים שאני אחראית /ה מאשר כמבוגר/ה יותר כמו ילד/אני מרגיש .91
 .עליהם ביומיום

 . שלי כמשהו קשה מנשואות היומיומיהמטלותת את /אני מוצא .92

*di 

 .קשה לי לחמוק מההרגשה שמשהו רע עומד להתרחש .93

 ).אסון כלכלי או רפואי, פשע, אסון טבע( בכל רגע ה שאסון עלול לקרות/אני מרגיש .94

 .ה ברחוב או שאנדוד ממקום למקום/ת בית שגר/ת שמא אהפוך לחסר/אני חושש .95

 .ת שמא מישהו יתקוף אותי/אני דואג .96

 .ת כדי לא לחלות או להיפגע פיזית/אני מאוד נזהר .97

 .אובחן אצלי על ידי רופאיםלמרות ששום דבר רציני לא , ת מחלה רצינית/ת שמא אני מפתח/אני דואג .98

 .יש לי הרבה פחדים .99

 .'זיהום וכו,  פשע–ת הרבה בגלל הדברים הרעים שקורים בעולים /אני דואג .100

 .ת/ת שאני אולי משתגע/הרבה פעמים אני מפחד .101

 .ה שעומד להיות לי התקף חרדה/הרבה פעמים אני מרגיש .102

 .ת שיש מעט סיבות רפואיות לדאגהלמרו,  או סרטןת שמא יהיה לי התקף לב/הרבה פעמים אני דואג .103

 .ה שהעולם הוא מקום מסוכן/אני מרגיש .104

*vu 

 .לא נראה לי שהצלחתי להיפרד מההורים שלי באופן שבו אנשים אחרים בגילי הצליחו .105

 .יותר מדי מעורבים בחיים ובבעיות האחד של השניואני נראה שההורים שלי  .106

 ואבלי הרגשה של בגידה , מי האחד מפני השנימאוד קשה להורים שלי ולי לשמור בסוד מידע אינטי .107
 .שניכלפי ה האחד אשמה

, פגוע, ההורים שלי ואני צריכים לדבר אחד עם השני כמעט כל יום אחרת אחד מאיתנו מרגיש אשם .108
 . או בודד,מאוכזב

 .ה שאין לי זהות נפרדת מההורים או בן הזוג שלי/הרבה פעמים אני מרגיש .109

 . אין לי חיים משל עצמי–לו ההורים שלי חיים דרכי ה כאי/הרבה פעמים אני מרגיש .110

קשה לי לשמור על ; ת בקשר אינטימי/קשה לי מאוד לשמור על מרחק מאנשים שעמם אני נמצא .111
 .תחושה של נפרדות של עצמי מהם

ת עם בן או בת הזוג שלי או עם ההורים עד שאני לא ממש יודעת מי אני /ה כל כך מעורב/אני מרגיש .112
 .ומה אני רוצה



 . הזוג שליבת/ הראיה שלי או הדעות שלי מאלו של הורי או בןתזוויקשה לי להפריד את  .113

 .  הזוג שליבת/ה הרבה פעמים שאין לי פרטיות כשזה מגיע להורים שלי או לבן/אני מרגיש .114

או יפגעו אם אעשה  (רחוק מהם,  פגועים מכך שאני גרה לבדבוודאותה שההורים שלי /אני מרגיש .115
 .)זאת

*eu 

 .ת מההשלכות/ת לאנשים אחרים להשיג ממני את מה שהם רוצים כי אני חושש/אני מאפשר .116

 . צרותאביא על עצמי, ת שאם אני עושה את מה שאני רוצה/אני חושב .117

 אחרת הם ינקמו בי או ידחו ,ה שאין לי ברירה אלא להיכנע לרצונות של אנשים אחרים/אני מרגיש .118
 .אותי בדרך כלשהי

 .כשאני בתוך מערכת היחסיםעלי אדם השני יתרון ת ל/נותנתמיד אני  .119

 .ת מה אני רוצה מעצמי/לכן אני לא ממש יודע, אנשים אחרים תמיד החליטו בשבילי .120

 .ה שהחלטות חשובות בחיים שלי לא היו ממש שלי/אני מרגיש .121

 .ת מאוד לרצות אנשים אחרים כדי שלא ידחו אותי/אני דואג .122

 .באו בחשבוןוגשות שלי ירובדו ושהמאוד קשה לי לדרוש שהזכויות שלי יכ .123

 . במקום להראות את הכעס שלי באופן ישירנותת באנשים בקט/אני נוקמ .124

 .ה לוותר הרבה יותר מאנשים אחרים כדי להימנע מעימות/אני מוכנ .125

*sb 

 .ה/ה אשמ/ אחרת אני מרגיש,ה את הצרכים של אחרים לפני אלו שלי/אני שמ .126

 .שים אחריםת אנ/ה אשמה כשאני מאכזב/אני מרגיש .127

 .בתמורהמהם ת /ת יותר לאנשים אחרים מאשר מקבל/אני נותנ .128

 .ת באנשים שאני קרובה אליהם/ה למצב שבו אני מטפל/מגיעבסופו של דבר בדרך כלל אני  .129

 .ה לשאת אם אני אוהבת מישהו/אין כמעט שום דבר שלא אהיה מוכנ .130

 .ת על אחרים יותר מאשר על עצמי/אני אדם טוב כי אני חושב .131

 .אני בדרך כלל האדם שיתנדב לעשות עוד מטלות או להישאר שעות נוספות, בודהבע .132

 .אני תמיד אמצא זמן עבור אחרים, ה/לא משנה כמה אני עסוק .133

 .ה להסתדר עם מעט מאוד כי הצרכים שלי מינימליים/אני יכול .134

 .ת רק כשאנשים סביבי מאושרים/ה מאושר/אני מרגיש .135

 .שים שאכפת לי מהם עד שיש לי מעט זמן לעצמיה בעשייה למען אנ/אני כל כך עסוק .136

 . הייתי האדם שמקשיב לבעיות של אחריםתמיד  .137

 .יותר נעים לי לתת מתנה מאשר לקבל .138

 .אנשים אחרים חושבים שאני עושה הרבה עבור אחרים ולא מספיק בשביל עצמי .139

 .זה אף פעם לא מספיק, ה/לא משנה כמה אני מעניק .140

 .ה מאוד לא בנוח/ אני מרגיש,אם אני עושה את מה שאני רוצה .141

 .מאוד קשה לי לבקש מאחרים לדאוג לצרכים שלי .142

*ss 

 .ת לאבד שליטה על מה שאני עושה/אני חושש .143

 .שמא אפגע פיזית או רגשית במישהו אם הכעס שלי ייצא מכלל שליטהת /אני חושש .144

 . יקרהבטחה שעלי לשלוט ברגשות שלי ובדחפים שלי אחרת משהו רע /אני מרגיש .145



 .ת/ בתוכי הרבה כעס ותרעומת שאני לא מבטאונבנ .146

 ).אכפתיות, חיבה(מכדי שאוכל לבטא רגשות חיוביים כלפי אחרים ה /או נבוכית /אני ביישנ .147

 .ה מפני האפשרות של ביטוי רגשות בפני אחרים/אני נבוכ .148

 .ת/ה וספונטני/קשה לי להיות חמימ .149

 .י רגשותת בעצמי כל כך עד שאנשים אחרים חושבים שאין ל/אני שולט .150

 .אנשים רואים בי אדם עצור רגשית .151

*ei 

 .ה לקבל משהו שהוא פחות ממושלם/אני לא יכול; ת להצטיין בכל מה שאני עושה/אני חייב .152

 .אני שואפת לשמור כמעט כל דבר בסדר מושלם .153

 .ה להיראות במיטבי רוב הזמן/אני צריכ .154

 ". טובמספיק"ה להסתפק ב/אני לא יכול; אני מנסה לעשות כמיטב יכולתי .155

 .לנוח ממש זמן לא נשאר ליעד שכמעט כך הרבה דברים -ה לבצע כל/אני צריכ .156

 .תמיד אפשר לעשות טוב יותר; דבר שאני עושה הוא לא מספיק טובכל כמעט  .157

 .ת לעמוד בכל המחויבויות שלי/אני חייב .158

 .ה שיש כנגדי לחץ תמידי להגיע להישגים ולהשלים מטלות/אני מרגיש .159

 . ת את עצמי כל כך חזק/נפגעות בגלל שאני דוחפמערכות היחסים שלי  .160

לתפקד על הצד הטוב גדול כל כך ה את עצמי תחת לחץ /הבריאות שלי נפגעת בגלל שאני מעמיד .161
 .ביותר

 .ה הנאה ואושר כדי לעמוד בסטנדרטים של עצמי/הרבה פעמים אני מקריב .162

 .מגיעה לי ביקורת קשה, כשאני טועה .163

 .לות או להעלות תירוצים לטעויות שליה לוותר לעצמי בק/אני לא יכול .164

 .אני אדם מאוד תחרותי .165

 .ה דגש רב על כסף ומעמד/אני שמ .166

 .במונחים של הביצועים שלי" מספר אחד"ת להיות /אני תמיד חייב .167

*us 

 .כתשובה מאנשים אחרים כשאני רוצה מהם משהו" לא"מאוד קשה לי לקבל את ה .168

 .ת את מה שאני רוצה/ לא מקבלת אם אני/ת או מתעצבנ/הרבה פעמים אני מתרגז .169

 .גבלות שחלות על אנשים אחריםהת לקבל הרבה מה/אני אדם מיוחד ולכן לא חייב .170

 .ת שמגבילים אותי ומונעים ממני לעשות את מה שאני רוצה/אני שונא .171

ת להתנהג על פי החוקים הרגילים והמקובלות שחלות על שאר בני /ה שאני לא חייב/אני מרגיש .172
 .האדם

הציע לעולם הוא בעל ערך רב יותר מהתרומות שאנשים אחרים יכולים לה שמה שיש לי /אני מרגיש .173
 .לתרום

 .ה את הצרכים שלי לפני אלו של אנשים אחרים/אני בדרך כלל  מעמיד .174

ת בדברים שחשובים לי עד שאין לי זמן לתת לחברים /ה שאני כל כך מעורב/הרבה פעמים אני מרגיש .175
 .או משפחה

 .ית לגבי האופן בו דברים נעשים/אומרים לי שאני מאוד שתלטנאנשים הרבה פעמים  .176

 .ת מהם/ת כשאנשים לא מוכנים לעשות את מה שאני מבקש/אני מאוד מתעצבנ .177

 .ה לסבול שאחרים אומרים לי מה לעשות/אני לא יכול .178



*et 

או לעשות דברים בצורה מופרזת לאכול , לעשן, לשתותלהפסיק לגרום לעצמי יש לי קושי רב  .179
 .תיים אחריםבעיי

 .אוכל להשלים מטלות שגרתיות ומשעממותש כך) משמעת עצמית(להחזיק את עצמי לא מצליח אני  .180

 אני מרשה לעצמי להתנהג על פי דחפים ולבטא רגשות שמסבכים אותי או פוגעים לעתים קרובות .181
 .באנשים אחרים

 .ת/ת בקלות ומוותר/ה מתוסכל/אני מרגיש, כשאינני מצליח להשיג מטרה .182

 . לי מאוד להקריב את הנאות הרגע כדי להשיג מטרות ארוכות טווחקשה .183

 .פשוט קשה לי לשלוט בזה, ה לכעוס/הרבה פעמים קורה לי שברגע שאני מתחיל .184

 . בשביליים לא טובהםת ש/אני נוטה להגזים בדברים שאני עושה גם כשאני יודע .185

 .ת בקלות/אני משתעממ .186

 .ת להתמיד ולהשלים אותה/ כלל לא מסוגלאני בדרך, כשמטלה מסוימת הופכת להיות קשה .187

 .להתרכז בשום דבר יותר מדי זמןה /אינני יכול .188

 .ת שזה לטובתי/אפילו כשאני יודע, ית מהם/הקשה לי להכריח את עצמי לעשות דברים שאני לא נהנ .189

 .מול ההתגרות הקלה ביותרת /מתפרצאני  .190

 .ת לדבוק בהחלטות שלי/רק לעתים רחוקות הייתי מסוגל .191

לא , ה/ה להתאפק מלהראות לאנשים אחרים איך אני באמת מרגיש/מעט אף פעם לא מצליחאני כ .192
 .משנה מה יהיה המחיר לכך

  .ת עליהם אחר כך/הרבה פעמים אני עושה דברים באופו אימפולסיבי שאני מתחרט .193

*is 

  .חשוב לי שכמעט כל מי שמכיר אותי יחבב אותי .194

  .י שיחבבו אותי יותרכד, אני משתנה בהתאם לאנשים איתם אני נמצא .195

  . מאוד להשתלבת/אני משתדל .196

  .הדימוי העצמי שלי תלוי בעיקר בדרך שאחרים מסתכלים עלי .197

  . בעל ערךה/ אנשים חשובים אני מרגישה/כשיש לי כסף ואני מכיר .198

  . זמן רב במראה החיצוני שלי כדי שאנשים יעריכו אותיה/אני משקיע .199

  .אם אנשים אחרים מבחינים בהםהישגים הם בעלי הערך הגבוה ביותר בשבילי  .200

  .עד שלפעמים אינני יודע מי אני, כך ממוקד בלהשתלב-אני כל .201

  .בלי לקחת בחשבון את תגובתם של אחרים לבחירות שאבחר, קשה לי להגדיר מטרות לעצמי .202

אני רואה שקיבלתי את רובן תוך מחשבה על האישור של , חיים שקיבלתי- בהחלטותת/נכשאני מתבונ .203
  .אנשים אחרים

  . שהם יחבבו אותיהאני עדיין רוצ,  מישהו או מישהי גם אם אינני מחבב .204

  .אני מרגיש פחות חשוב, ללא תשומת לב רבה מאחרים .205

  . אני מלא בציפיה להערכה והערצה, אם אני נושא דברים בפגישה או שמציגים אותי בכינוס כלשהו .206

  .הרבה מחמאות ותשבוחות גורמות לי להרגיש כמו אדם בעל ערך .207

*as  
 

  .נדמה לי שזה מצב זמני, גם כשנראה שהכל מתנהל כשורה .208

  .אני דואג שמשהו רע יבוא אחריו, כשקורה משהו טוב .209



  . כמעט תמיד משהו ישתבש;אפשר להיות יותר מדי זהירים-אי .210

  .אני דואג שאני עלול לקרוס מבחינה כספית, בלי קשר לכמה קשה אני עובד .211

  .סוןאני דואג שהחלטה שגויה יכולה להוביל לא .212

  .כי ההשלכות של לטעות נראות כה חמורות,  החלטות משניות בחשיבותןבאני נכנס לאובססיות סבי .213

ואז אינני צריך לחוש אכזבה כשהדברים , אני מרגיש יותר טוב כשאני מניח שדברים לא יצליחו לי .214
  .באמת לא מצליחים

  .ם החיובייםמאשר בצדדי, אני ממוקד יותר בצדדים השליליים של החיים ושל מאורעות .215

  .אני נוטה לפסימיות .216

  . אנשים קרובים רואים בי דאגן .217

נוחות ורוצה להזהיר אותם שדברים -אני מרגיש אי, כשאנשים מראים התלהבות גדולה מדי ממשהו .218
 .יכולים להשתבש
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  . מגיע לי להענש, אם אני שוגה .219

  .אני צריך לצפות לכך שאפסיד, אם אינני עושה מאמץ עד הסוף .220

  .ם אם אני טועהאין תירוצי .221

  .לאנשים שלא תורמים את חלקם המלא מגיע איזהשהו עונש .222

הם פשוט לא מוכנים לקבל אחריות ולשלם . אינני מקבל את התירוצים של אנשים אחרים, רוב הזמן .223
  . את המחיר

  .אני צריך לשלם את המחיר. אם אינני משלים את העבודה .224

  . עצמיפעמים רבות אני חושב על שגיאות שעשיתי וכועס על .225

  ".נשכח ונסלח"קשה לי להגיד , כשאנשים עושים משהו רע .226

  .גם אחרי שמישהו מתנצל, אני נוטר טינה .227

  .אני מרגיש רע כשאני חושב שוויתרו למישהו יותר מדי בקלות .228

  .או מאשימים אחרים בבעיות שלהם, מכעיס אותי כשאנשים ממציאים תרוצים לגבי עצמם .229

  . אני צריך לשלם את המחיר, ו לא טוב אם עשיתי משה–לא משנה למה טעיתי  .230

  . אני מכה את עצמי על חטא הרבה פעמים על פשלות שלי .231

  . אני אדם רע ומגיע לו שיענישו אותי .232

*pu 

  

 

זכיות בעברית שמורות . מרכז לתרפיה קוגניטיבית ניו יורק, 2003, פרי יאנג'ר ג"כל הזכויות שמורות לד©
  )2007(ר דני דרבי  "ר אשכול רפאלי וד"ד, י אילנה סובל"שור עתורגם באי. לקוגנטיקה דוקטור דני דרבי

/il.co.cognetica.www://http  

© 2005, Jeffrey Young, Ph.D.  Special thanks to Gary Brown, Ph.D., Scott Kellogg, Ph.D., 

Glenn Waller, Ph.D., and the many other therapists and researchers who have contributed 

items and feedback in the development of the YSQ, 3
rd

 edition. Unauthorized reproduction 

without written consent of the author is prohibited.  For more information, write: Schema 

Therapy Institute, 36 West 44
th 

St., Ste. 1007, New York, NY  10036.  
com.schematherapy.www://ttph  


