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 از حال بد به حال خوب                                              :عنوان  

  آسیم انتشارات:   52:چاپ   ص618تعداد صفحات:  1400سال:    قراچه داغیمهدی ترجمه:    دیوید برنزنویسنده: 

چنانچه این مشکل برطرر  .ه شناخت درمانی استالکی از آثار کالسیک و فراگیر است. اساس این کتاب مسیاین کتاب  فرازی از کتاب:

 .شناسد و بر مشکالت مختلف غلبه می کند شخص بهتر و بیشتر خود را می ،شود

 چکیده: 

بر  مهورد   "شرااتک"ی شردد  کمهر نامیرهه می "درمانیشرااتک"روشی انقالبی برای درمان افسرردیی اترک کر   کتاب دربارهاین 

 روایر  افررادهرای اترک کر  اردادی بیرونریک افورار و لرر   مقی تراده نظریر  این درمانی مبتای بررانهیش  یا درک اتک  شااتک

 ذارری فرو  العراده کراربردی و ترثیرگریراهنمرا عالقمند به رشد و توسرعه فرردی شراملکتاب برای افراد  .هدهرا شول می آنوا

برا  رفرتن سراض ااراراب و تشرویش مری شروند بره  امل برخی از شایع ترین فرآیندهای ذهنی که باعثرعرفی کربا م و است

 دهد که چگونه احساس خوبی نسبت به خود و اطرافیانتان داشته باشید. می  شما نشان

 تددداری یردد مطمب چاپ ا   ب  جوک صرف  جدیی در هزیا  ها و اهاظک ا  محیط  یسک اکیها  دصی  می شدد در ضهن .کتاب در کتابخانه مرکزی بانک موجود است این
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  خالصه:

کند که حتی در بدترین حالت روحی، کنترل افکارتان را به دست روش دکتر دیوید برنز در این کتاب به شما کمک می

تری در هدف این کتاب آن است که تفکر و نگرش بهتر و مثبتبگیرید و بتوانید درک بهتری از واقعیت داشته باشید. 

کند که از طریق تغییر ردگی نوشته شده است و تالش میدرست است که این کتاب برای درمان افس .ما ایجاد کند

 ،کلیه افرادی که به دنبال موفقیت، رشد و توسعه فردی هستند اما با این وجودنگرش به فرد افسرده کمک کند 

 کند که از فشارهای عصبی که با آناین کتاب به کلیه افراد کمک میتوانند از این کتاب نهایت استفاده را ببرند. می

 .های عمر خود را با آرامش بیشتری پست سر بگذارندمواجه هستند بکاهند و سال

 یک نتیجه جالب از کتاب 

ها فهمیدند که  شناسی افسردگی آغاز شد، پژوهشگران در همان نخستین سالوقتی تحقیق و پژوهش روی روان

درمانی یکی از بهترین و مروزه شناختتواند روشی موثر و کارآمد برای درمان افسردگی باشد. ادرمانی میشناخت
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شود و ثابت شده است که به اندازه داروهای ضدافسردگی های درمان افسردگی محسوب میترین روشمتداول

درمانی نسبت به داروهای  اند این است که شناختنتیجه جالبی که متخصصان به آن رسیده .تواند تأثیرگذار باشدمی

کسانی که در پی رسیدن به موفقیت و پیروزی در زندگی خود هستند  پایدارتری روی بیماران دارد.ضد افسردگی نتایج 

 نمایند.ان مشاهده شتوانند با مطالعه این کتاب نتایج پایداری در زمینه زندگی و کسب و کار خودمی

 مواوع کلی و تمرکز اصلی کتاب

بسیاری از شناخت درمانی بر این اساس استوار است که  ر واقع روشددرمانی است. کتاب پیرامون مسئله شناخت 

وقتی فردی خودش را بشناسد و با خویشتن خویش ارتباط درست  .دارد شناخت خودشریشه در عدم  مشکالت انسان

بنابراین در  .تواند بر مشکالت مختلف غلبه کند و شخصیتی نیرومند برای خودش بسازدو منطقی برقرار کند، می

به  ا نگاهیهنستن عوامل خارجی و جنگیدن با آنخواهید بر مشکالت غلبه کنید، باید به جای مقصر دامیصورتی که 

اگر بخواهیم یک .خودتان بیندازید و با مطالعه شخصیت و خصوصیات خودتان به حل درست و آگاهانه مشکل بپردازید

تواند تأثیری عمیق بر شما وادث بیرونی نمیح:تعریف ساده و قابل درک از شناخت درمانی ارائه دهیم باید بگوییم

های خودتان را اگر بتوانید نقاط ضعف و ناتوانی .های درونی شما نیستبگذارد. هیچ چیز تأثیرگذارتر از افکار و تلقی
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های ها را به نقاط قوت تبدیل کنید و بهترین سرمایهتوانید این نقاط ضعف و کاستیبپذیرید و با آنها کنار بیایید می

 زندگی خودتان را از همین نقاط ضعف بسازید. 

 مهم و اصلی کتاب  های  ایده

 .تان بستگی دارد ها و عواطفخلق و خو و حال و هوای شما به افکار، اندیشه .1

گرایی قرار گیرد باعث ایجاد افکار منفی و در نتیجه های انسان که تحت تأثیر منفیآن دسته از افکار و اندیشه .2

 .شودمیافسردگی 

ها و تغییرات شناختی هستند. شوند، همیشه دارای تحریفآن دسته از افکار منفی که باعث ایجاد افسردگی می .3

ها و تفکرات منفی انسانها از درک نادرستی است که از شرایط و اتفاقات به بیان دیگر خیلی از مواقع افسردگی

ها و رویدادها بهبود ببخشیم، مسلماً حال این اتفاق مختلف دارند. در صورتی که بتوانیم درک خودمان را از

 .بهتری پیدا خواهیم کرد

 .کندنگرش و طرز فکر شما را متحول می، به طور کلی تحریف و تغییر شناختی  .4
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آید مربوط به زمانی است که می ترین تحریف و دگرگونی ذهنی که برای افراد پیشترین و متداولمعمول .5

 .دهندکنند و به همین خاطر عزت نفس خودشان را از دست میمیارزش بودن احساس بی

 شناخت درمانی بر چه اصولی استوار است؟

شود. افکار ما از نگرشی که نسبت به اتفاقات ها و افکار او تعیین میخلق و خوی انسان به واسطه شناخت  :اصل اول

بد خارج شویم و حال خوب پیدا کنیم که نگرش و طرز توانیم از حال شود. در نتیجه وقتی میمختلف داریم ناشی می

فکر خودمان را تغییر دهیم. باید رویدادها را به شکلی مثبت ارزیابی و تفسیر کنیم. معموالً افراد به خاطر تفسیر خوبی 

 .زنندکه از اتفاقات مختلف دارند دست به کارهای درست و شایسته می

گرا گرایی است. در واقع فرد منفیکند، افکار او تحت تأثیر شدید منفیی میزمانی که فرد احساس افسردگ:  اصل دوم

 .شوددیر یا زود به افسردگی مبتال می

ها و شود تقریباً همیشه حاوی تحریفهای منفی که باعث آشفتگی و ناراحتی عاطفی انسان میافکار و اندیشه:  اصل سوم

بینانه شاید این افکار در نگاه اول مهم و قابل اعتنا باشند ولی وقتی واقع  .ها و رویدادها هستندتفسیرهای غلط از اتقاق
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نگرش اشتباه نسبت به مسائل دلیل اصلی مشکالتی فهمیم که کامالً نامربوط و غیرمنطقی هستند. ها نگاه کنیم میبه آن

 .است که در زندگی داریم

مشکل را پیدا و روی آن کار کند. در واقع با تفکر صحیح در کوشد ریشه شناخت درمانی با تکیه بر سه اصل فوق می

ها روبرو هستیم را برطرف توانیم بسیاری از مشکالتی که در زندگی روزمره با آنمورد مسائل و اتفاقات مختلف می

 .کنیم

 غلط و تحریف شناختی  های تفسیر

ی روبرو هستیم. منظور از تحریف شناختی این است تفسیر غلط و تحریف شناخت چندینما با  :گویددکتر دیوید برنز می

کنیم. توجه داشته باشید که هر کدام افتد برخورد میشکل مختلف با رویدادهایی که پیرامون ما اتفاق می چندکه ما به 

شود که حوادث پیرامون خودمان را به های شناختی زیر با خلق و خوی ما رابطه مستقیم دارد و باعث میاز تحریف

 .شکل نادرست تفسیر و حال خودمان را بد کنیم
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 تفکر سیاه و سفید یا تفکر همه یا هیچ

های نادرست است که وضعیت شخصی خودمان را به صورت سیاه و سفید ارزیابی یکی از تحریفات شناختی و نگرش

از خودش انتظار دارد که گرایی دارد. در صورتی که کسی به این نگرش مبتال شود کنیم. این طرز تفکر ریشه در کمال

تواند پوشی انجام دهد، نمیهمیشه در همه چیز بهترین باشد و اگر یک کار اشتباه و هر چند کوچک و قابل چشم

در صورتی که شخص تمایل دارد که از این .کفایت استارزش و بیکند که شخصی بیخودش را ببخشد و احساس می

که اشتباه هیچ ربطی به شخصیت او ندارد و او همچنان و بداند الزم است اشتباهات خودش را بپذیرد طرز فکر رها شود 

 .رودشخصیتی محترم به شمار می

 تعمیم دادن

کند که قرار است این اتفاق همیشه برای او بیفتد. افتد، او تصور میوقتی یک اتفاق مشخص یک بار برای یک شخص می

اگر .فکر شخص باید بپذیرد احتمال وقوع این اتفاق وجود دارد ولی این احتمال کم است برای رهایی از این طرز

 .الزم است از تعمیم دادن دست برداریمخواهیم که حالمان خوب شود می
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 فیلتر ذهنی

افتیید، تفسیییر منفییی دارنیید و پییس از مییدتی بییه هییا میبعضییی از افییراد از هییر رویییداد و اتفییاقی کییه بییرای آن

توانییید رسیییند کیییه همیییه اتفاقیییات زنیییدگی منفیییی و ناخوشیییایند اسیییت. چنیییین نگرشیییی میمیایییین نتیجیییه 

های جبیییران ناپیییذیری بیییه وضیییعیت جسیییمی و افسیییردگی شیییدیدی بیییه همیییراه داشیییته باشییید و آسییییب

کننییید در واقیییع وضیییعیت افیییرادی کیییه در زنیییدگی خیییود از فیلتیییر ذهنیییی اسیییتفاده می .روانیییی فیییرد وارد کنییید

 .بیننداند و هر چیزی را منفی میکه یک عینک به چشم خود زدهدقیقاً مانند کسانی است 

 عدم کفایت رویدادهای مثبت

بییه بیییان دیگییر بییر اییین بییاور اسییت کییه اتفاقییات و رویییدادهای  .دانییدفییرد رویییدادهای مثبییت را کییافی نمی

را برخیییی افیییراد پیییای خودشیییان کننده نیسیییت. مثبتیییی کیییه تیییاکنون روی داده اسیییت، بیییه انیییدازه کیییافی راضیییی

افتیید منفییی هسییتند. گذارنیید و بییر اییین بییاور هسییتند کییه اتفاقییات مثبتییی کییه میاز اییین حیید هییم فراتییر می

 .تواند داشته باشدترین تفکراتی است که یک فرد میاین تفکر یکی از مخرب



9 
 

 گیری زودهنگامنتیجه

این در حالی است که  .منفی کنندگیری افتد سریع نتیجهبعضی از افراد تمایل دارند که از اتفاقی که برایشان می

منظور از  خوانی است.های این تفکر ذهنیکی از نمونهها هیچ ارتباط و تناسبی با واقعیت ندارد. گیری منفی آننتیجه

کنند. یکی کند که دیگران برای او فکر و اندیشه بد دارند و علیه او اقدام میخوانی این است که فرد تصور میذهن

کنند که در آینده قرار است اتفاقی بد و . برخی فکر میهای این تفکر صحبت کردن در مورد آینده استنهدیگر از نمو

 .کنندها بیفتد و مدام در مورد آن موضوع ناخوشایند صحبت میناگوار برای آن

 نمایینمایی )اغرا ( و کوچکبزرگ

بینند و اهمیت آن مسائل را تر از واقعیت میخیلی بزرگ کنند معموالً نقاط منفی و خطاها رانمایی میافرادی که بزرگ

گاهی این افراد اتفاقاتی که ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد را به یک .کنندنزد خود چندین و چند برابر می

 کنند اهمیت مسائل را خیلی کمتر از چیزی که درنمایی میکنند. افرادی که کوچککابوس برای خودشان تبدیل می

 .آورندواقعیت وجود دارد پایین می
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 استد ل عاطفی

کنند تصور و احساسی که از اتفاقات گوناگون دارند درست و واقعی است. این افراد بعضی از افراد هستند که فکر می

کنم پس قطعاً بد هستم. این نوع تفکر به هیچ عنوان صحیح نیست؛ زیرا احساساتی گویند من احساس بد بودن میمی

 .گیرد و این احساس ما با واقعیت کامالً فرق دارده ما داریم از تفکر و باورهای ما سرچشمه میک

 های بایدیعبارت

افتند. مثالً این افراد هستند، در دام تفکرهای اشتباه می "باید"هایی که دربردارنده کلمهبرخی افراد با استفاده از عبارت

 ".این آزمون را با بهترین نتیجه پشت سر بگذارم بایدمن "گویند: می

گذاری اشتباه به این معناست که فرد تمایل دارد که به هر اتفاقی برچسب منفی و برچسب: های اشتباهگذاریبرچسب

کند سعی دارد که هر گذاری اشتباه میاشتباه بچسباند و از هر چیزی تفسیر غلط و وارونه ارائه دهد. فردی که برچسب

 .رویدادی را با کلمات نادرست و نامناسب تفسیرکند
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 سازیشخصی

افتد. این در حالی است که وقتی با دقت کنند که مسئول رویدادهای منفی هستند که اتفاق میبرخی از افراد تصور می

ها لی این استداللیکی از دالیل مهم و اص.شویم که هیچ پایه و اساسی برای این استدالل وجود نداردنگاه کنیم متوجه می

 شود که حالمان بد شود. های اشتباه و منفی، کمبود عزت نفس است. فقدان یا کمبود عزت نفس باعث میو نگرش

شناخت درمانی و افزایش عزت نفس یکی از اند که پزشکان و متخصصان بسیاری به این نتیجه رسیدهامروزه روان

 . تواند نقش موثری در رشد و توسعه فردی افراد داشته باشدمیها برای درمان افسردگی است و بهترین راه


