
 چگونه میتوانیم از رفتار درمانی شناخت پیدا کنیم ؟ 

 مقدمه 

احساسات، از  نیدر نظر گرفتن ا یبرا ؟داشته اید  دیناام ای و ناراحتی و ا تا به حال احساس اضطراب، غمشم ایآ

 یاست، اما در سال ها ر شایعایبس افراد انینوع درمان در م کی نی. ادیاستفاده کن (CBT) یروش شناخت رفتار

از مهارت ها متمرکز  یبه مجموعه ا یابیبر دست CBTمورد استفاده قرار گرفته است.  یبه طور گسترده ا ریاخ

 CBT. دیشو یآگاه م شتریچگونه افکار و احساسات شما متصل هستند ب نکهیاز ا شتریب دیتوان یم نیاست، بنابرا

بهبود بخشد. به دنبال کمک  یناکارآمد ای یمنف یافکار و رفتارها رییتواند احساسات شما را با تغ یم نیهمچن

 .ابدی یم شیبه طور موثر افزا CBTشما در استفاده از  ییتوانا ،باشید یحرفه ا

 گام اول 

 یافکار منف ییشناسا

بد  تیکه وضع دی. شما ممکن است باور داشته باشدیکن یتفکر و احساس را بررس ت،یوضع نیب یوندهایپ - 1

افکار است که ما را  نیا دیگو یرسد که م یم جهینت نیبه ا CBT کردیشود. رو یم یمنجر به احساسات منف

که به نوبه خود منجر به  شود یتفکر م جادیباعث ا تیوضع کیاحساسات را داشته باشند.  نیکند تا ا یم تیهدا

 شود.  یعمل م ایاحساس 

 شما دیکرد نیو تمر دیمثبت با فکر است: شما به ورزشگاه رفت جهینت یمثال از چگونگ کی نجایدر ا .

. شما احساس خوشحال و خوشحال دیروز انجام داد یکه هدف تناسب اندام خود را برا دیکن یفکر م

 دیکرد

 ی. شما فکر مدیکرد نیو تمر دیاست: شما به ورزشگاه رفت یمنف جهیمثال از نت کی نجایحاال در ا 

 یدی. شما احساس ناامدیتا هدف خود را برآورده کن دیسخت نکرد یبه اندازه کاف که خودتان را دیکرد

 دیستیخوب ن یبه اندازه کاف ای دیکرد

شود.  یم جادیا تیوضع کیکه توسط  دیدار ی. شما در طول روز افکار مختصردیافکار خودکار را درک کن - 2

 عیافکار سر نیاز ا یمهم است که آگاه CBTاما با  د،ینکن یتوجه ای دینظرات نباش نیشما ممکن است متوجه ا

 . دیدار تیوضع کیدر  ییازنماناسازگار( که در هنگام ب ای) یبه افکار منف کنید یا ژهی. توجه ودیداشته باش

 



 است، اما شما ممکن است آنها را به عنوان درست  دادیرو کیدر  یناسازگارانه بازتاب کیافکار اتومات

 یدیناام ای یافکار ناسازگارانه ممکن است باعث احساس غم، اضطراب، سرخوردگ نی. ادیقبول کن

 شود.

 و من هرگز به مسته خورده شکست کیمن " -ناسازگار است  کیمثال از تفکر اتومات کی نجایدر ا ،

 یآزمون کالس م کیتر از شما در  نییفکر است پس از گرفتن درجه پا نی. ا"رسم ینم یزیچ

 .دیکن یم یو افسردگ یدیخواستم. پس از آن احساس ناام

  ،کار  نیتوانم در ا یامتحان است، و من م کیفقط  نیا"است:  یروند فکر مثبت کیدر حال حاضر

 .دیهست دواریام شهیاند نیشما احتماال با ا "را به دست آورم. ازاتمیادامه دهم تا امت

 یافکار خودکار شما، شما ممکن است باورها ری. در زدیده وندیخود پ یاصل یافکار خودکار خود را با باورها - 3

افکار ناسازگار را  نیاست که ا نیا یاصل یباورها نیشده است. ا فیتحر تیاز واقع یکه بازتاب دیداشته باش یاصل

شما کمک شود، به  یاست منجر به تفکر منف ممکنشما  یکنم که چگونه اعتقادات اصل یدارند. فکر م اریدر اخت

 دهد.  یکه چرا افکار ناسازگار رخ م دیکند که بدان یم

 اعتماد به نفس شما است. شما ممکن است باور داشته  ایشما مربوط به عزت نفس  یاعتقادات اصل

 ای یوسواس یرفتار یکه منجر به الگو دستیخوب ن یبه اندازه کاف ای نیقابل تحس ریکه شما غ دیباش

 شود. یم یافسردگ ایاحساس اضطراب 

 کیوجود دارد که شما ممکن است افکار خود را تحر یمختلف ی. راه هادیکن ییرا شناسا نادرست شناخت – 4

مشکل  کیدر مورد  ای دیکن یرا که فکر م ییشود. راهها یم یمنف یرفتارها ایکه منجر به احساسات  دیکن

 : دیرا ذکر کن ریچند مورد ز ای کیو نحوه انجام  د،یکن یصحبت م

 ندهیدر آ یمنف جیتنها نتا ینیب شیبا پ زیفاجعه آم 

  دیرا داشته باش یزیچ ایتفکر همه 

 مثبت فیتخف 

 آنها ایدر مورد آن و  شتریبدون دانستن ب یکس ای یزیچ یبرچسب گذار 

 قیحقا یبراساس احساسات به جا بودن یمنطق 

  تیبزرگ کردن وضع ایکاهش 

 تنها یمنف دنیبا د "تونل" دیداشتن د 

 کند یفکر م یچه کس دیدان یم دیکه در آن شما اعتقاد دارذهن  خواندن 

  شود یم یاز حد عموم شیب ،یکنون تیفراتر از وضع یمنف جهینت کیبا 



 به طور خاص با شما اشتباه است یزیبه عنوان چ تیوضع یساز یشخص 

 گام دوم 

 یافکار منف دنیبه چالش کش

 یها و احساسات خود را کم شهیاند دیتوان یبا قرار دادن افکار خود در نوشتار، شما م دیرکورد فکر کن کی - 1

بخش جداگانه  کیو احساسات و  کیتفکر اتومات ت،یدرباره وضع ییشامل بخش ها دی. رکورد فکر بادینیمتفاوت بب

 دیت. رکورد فکر شما بااس تیفکر کردن در مورد وضع یبرا یگریمنافع و منافع و راه د یباشد که نشان دهنده 

 سواالت کمک کند:  نیپاسخ به تمام ا یبرا

 یافتاد؟ شامل کجا، چه، زمان و چگونگ یچه اتفاق 

 درست است. 100-1 ای 10-1که درست از  دیچقدر اعتقاد دار یرتبه ا اسیمق جادیا ؟یچه فکر کرد 

 دیکن یابیرا ارز اسیشدت با استفاده از مق زانیم ؟یداشت یچه احساس. 

 فکر درست است؟ نیا دیافتاده است که باور کن یچه اتفاق 

 را رد کند؟ شهیاند نیافتاده است تا ا یچه اتفاق 

 ست؟یچ تیوضع نیا یبرا یگریراه د 

 استفاده  اسیاز مق د؟یکن یم یابیخود را ارز یسواالت، چگونه خلق و خو نیتمام ا یپس از بررس

 .دیکن

زمانی که یک استدالل را مطرح می کنید، تفکر شما ممکن است جوانب توسعه تفکر متعادل درست مثل  - 2

 دنید یبرا نیگزیجا یمثبت و منفی داشته باشد یا روش های متفاوتی برای مشاهده یکسان باشد. در مورد راه ها

 . دیرا تصور کن تیضعواکنش نسبت به و ایمتفاوت  کردیرو کیچگونه  نکهیا ای دیفکر کن تیوضع کی

 دیتفکر باز کن یروش ها ایممکن  جینتا ریرا به سا ذهن خود. 

 دیکن ییقابل اعتماد است را شناسا ایکه ممکن  یتیتفکر در مورد وضع یبرا نیگزیجا یروش ها. 

 تیکنند در مورد وضع یکه فکر م یمختلف یها تیاز شخص د،یکن یکه به شما اعتماد م یاز شخص 

مثبت درک  ایمتفاوت  یا وهیرا در ش تیموقع ایمشکل  نیا یگریفرد د ای. آدیسوال کن د،یصحبت کن

 .دیها گوش ده نهیبه آن گز کیکند؟ نزد یم

 ای دیبر یلذت م ایکه در گذشته از شما لذت برده  ییزهای. در مورد چدیکن ییرا شناسا ریدلپذ یها تیفعال - 3

 ایکه احتماال  ییها تینظر گرفتن فعال . دردیاما هنوز انجام نداده ا د،یفکر کن دیانجام ده دیخواه یکه م یزیچ



 یسیعنوان اهداف کوچک و قابل اجرا بازنو بهمجدد را  یها تیدر کوتاه مدت ممکن است. فعال یابیقابل دست

 . دیکن

 تواند متفاوت باشد هر روز، همان،  یم نی. ادیریدر روز را در نظر بگ ندیخوشا تیفعال کی یزیبرنامه ر

 . دیبه دنبال آن باش دیتوان یکه م یزیاما چ د،یها را کوچک کن تیفعال نیاز چند. ا یبیترک ای

 در  دیفکر کن د،یباش دانیقیموس کیدوباره  دیخواهیو م دیگروه استفاده کرد کیدر  یقیاگر از موس

. زمان کنار دیکن یبار در هفته در خانه باز کیشود، مانند  یکه از آن شروع م ییتهایمورد فعال

 .دیکن یباز یکم یبا حواس پرت دیتوان یکه م یگذاشتن زمان

اهداف خود را  دیریدر نظر بگ دیکن جادیا یبرنامه عمل کی. دیها شرکت کن تیو در آن فعال دیاقدام کن - 4

 د،یفکر کن ندهیسال آ ایدر هفته، ماه،  ازی. در مورد مراحل مورد ندیسیو سپس مراحل کوچک خود را بنو دیسیبنو

 . دیکن جادیا یبعد کیهر مرحله از  جادیاز نحوه ا یجدول زمان کیو 

 دیبه هدف را دنبال کن دنیرس یبرا نیگزیجا یرفتارها ای یها نهیاگر موانع وجود داشته باشد، گز. 

  ،یادامه کار سخت م یاست که برا یکیزیف تیمعلول کی یدارا زیآم تیتاجر موفق کیبه عنوان مثال 

را  یمثل دیتول یبرا نیگزیهدف جا کیکار دوباره داشته باشد.  یهدف برا کیشود. او ممکن است 

به  قادراز موانع خواهد داشت. او ممکن است  یشتریب یها نهیطرح گز نیو سپس ا دیریدرنظر بگ

صحبت کند  ینیکارآفر یدر مورد کسب و کار باشد، با دانش آموزان در مورد چگونگ گرانیآموزش د

 به خانواده اش مولد باشد. ییراهنما ایبا ارائه مشاوره  ای

نظارت بر احساسات خود در طول روز  یروزانه برا میمختلف روز. از تقو یخود را در زمان ها یخلق و خو - 5

 4-3هر  دیکنیرا با نوشتن آنچه احساس م "احساساتتان یبرا یبرنامه ا"که  دی. در نظر داشته باشدیاستفاده کن

 . دیکن یکه در طول زمان مشاهده م ییبه هر الگوها یه. نگادیریساعت در نظر بگ

 یصبح شما خوب احساس م 12و بعد از ظهر  دیکن یم یروز احساس بد یدر ابتدا شهیشما هم ایآ 

 آن زمان ها. نیکننده ب کیکنم در مورد هر گونه تحر یفکر م د؟یکن

 یم یاما روزانه دوشنبه هر روز احساس بدبخت د،یکن یم یبرعکس، صبح قبل از کار احساس خوب ای 

 حوادث رخ داده وجود داشته باشد. ایاگر موارد خاص  ییشناسا د؟یکن


