
 

 

 تفکرات غیرمنطقی

امروزه بسیاری از افراد در سیر تفکر خود به دلیل عدم آشنایی با اصول تفکر منطقی و صحیح ، ناخواسته دچار خطای شناختی 

 سدر می نظر به. استها بودن افکار شان با این نوع خطاه می شوند. شاید بسیاری از گرفتاری های مردم به دلیل آلود

شونت،پرخاشگری و بسیاری از رفتارهای غیر عادی ما بی ارتباط با خطاهای خ ناصحیح، های قراری،رقابت افسردگی،بی

  شناختی نباشند.

 منطقی غیر رتفک که هایی انسان. است کرده معرفی و شناسایی را شناختی خطاهای از بسیاری معروف شناس روان آلبرت الیس

وارد اطالع چندانی از این خطاها ندارند. شاید عدم م از بسیاری در  است، هویدا افکارشان در شناختی خطاهای یا و دارند

  اطالع، باعث آلودگی این افکار با خطاهای شناختی می شوند.

 )قسمت اول( فهرست خطاهای شناختی

 ذهن خوانی -۱

 گذارید که می دانید آدم ها چه فکر می کنند بی آن که شواهد کافی در مورد افکارشان داشته باشید.شما فرض را بر این می 

 .”.……… که اینه کارش این از منظورش“ مثالً،

 ”…………………… که اینه نیتش ”

 .”…………… که میکنه فک این به داره همسرم االن ”

 



 

 

  پیش گویی -۲

ر امتحان قبول د»کنید که اوضاع بدتر خواهد شد یا خطری در پیش است. مثالً  آینده را پیش بینی می کنید. پیش بینی می

 «.نخواهم شد

 فاجعه سازی -۳

شما بر این باورید که آنچه که اتفاق افتاده است یا اتفاق خواهد افتاد آنچنان دردناک و غیرقابل تحمل خواهد بود که شما 

 .”است وحشتناک شوم، رد تحانام در اگر: “مثالً نمی توانید آن را تحمّل کنید.

 برچسب زدن -۴ 

لیاقت است  او بی» یا « من دوست داشتنی نیستم » یک ویژگی منفی خیلی کلی را به خود و دیگران نسبت می دهید. مثالً: 

» زنید:می  به خود برچسب منفی«. اشتباه کردم » برچسب زدن شکل حاد تفکر همه یا هیچ چیز است. به جای اینکه بگویید«.

  «.من بازنده هستم 



 

 

 

 دست کم گرفتن جنبه های مثبت -۵

 مدعی هستید که دستاوردهای مثبت شما یا دیگران ناچیز و جزئی هستند.

افرادی که دارای این نوع تفکر غیر منطقی هستند، توجه زیاد و با ارزشی به جنبه ها ی مثبت زندگی خود ندارند و 

بی اهمیت جلوه می دهند. با بی ارزش شمردن تجربه های مثبت، اصرار بر مهم نبودن آنها ود خ برای را مثبت نکات همیشه 

دارند. کارهای خوب خود را بی اهمیت می خوانند، معتقدند که هر کسی می تواند این کار را انجام دهد. بی توجهی به امر 

 دهد.مثبت شادی زندگی را می گیرد و شما را به احساس ناشایسته بودن سوق می 

 فیلتر منفی -۶

ر نگاهی بیاندازید اگ» تقریباً منحصراً بر جنبه های منفی متمرکز می شوید و به ندرت به جنبه های مثبت توجه می کنید .مثالً: 

افرادی که دارای این نوع افکار هستند تحت تأثیر یک «.متوجه می شوید چه تعداد آدم هایی هستند که مرا دوست ندارند 

می بینند. به جزیی از یک حادثه منفی توجه می کنند و بقیه را فراموش می کنند.عدم توانایی  تار را  همه واقعیتحادثه منفی 

در دیدن بخش های مهمتر این حوادث ، عاملی است که ذهن ما را درگیر می کند.شبیه چکیدن یک قطره جوهر که بشکه 

 آبی را کدر می کند.

 .”ندارند دوست مرا که هستند هایی آدم تعداد چه شوید می وجهمت بیاندازید نگاهی اگر: “مثالً



 

 

 

 تعمیم افراطی -۷

برای من پیش  این اتفاق همیشه» صرفاً براساس یک رویداد خاص ، یک الگوی کلی )فراگیر( منفی را استنباط می کنید. مثالً 

 از رت پررنگ را زندگی حقایق دارند افکار در را خطا نوع این  افرادی که«. می آید، انگار من خیلی جاها شکست می خورم 

دار واقعی خیلی کمتر از مقدار و شدتی است که در ذهن فرد قرار دارد. فردی که دچار مق و شدت. بینند می آن واقعی مقدار

آن  واین خطای شناختی است،هر حادثه منفی و از جمله یک ناکامی شغلی را شکستی تمام عیار و تمام نشدنی تلقی می کند 

 .کند می توصیف وهمیشه هرگز را با کلماتی چون

 تفکر دو قطبی -۸

 حاکم یچه یا همه قانون افکار نوع این در.« اند گذاشته کنار مرا همه »  آدم ها یا اتفاق ها را به صورت همه یا هیچ می بیند. مثالً

 و چون بی شکست ، کامل از کمتر چیز هر. بیند می سیاه یا سفید کالً را موضوع یا موفقیت،پدیده فکر، رفتار، یک فرد.  است

ا بخشی از یک کار ، یک فعالیت و یا یک امتیاز ،آنها را از مزایای آن امر محروم می کند.به ی و مقدار به قناعت عدم. چراست

ن نوع تفکر را نمی خواهند.ایطور مثال عده ای این نوع تفکر را دارند که یا باید فالن ماشین را داشته باشند یا اصالً هیچ ماشینی 

در بسیاری از قسمت های زندگی دیده می شود. در مثالی دیگر مدرس دانشگاه بیان می دارد که اگر این تعداد دانشجو بود و 

 با این شرایط به طور مثال من این درس را خواهم داد.

 



 

 

 ادامه دارد....

 


