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د و بر انسان اعتقاد فرد به اینکه باید متکی به دیگران باش-8

.کیه نمایدي تدیگرقویتر
هستیم، دلیلی بر در عین حال که ما تا حدودي بر دیگران متکی

زیرا وابستگی شدید به فقدان استقالل. افزایش وابستگی وجود ندارد
چرا که در این حالت انسان . امنی خاطر می انجامدفردیت و نا، 

فرد . نها وابسته استه آهمواره در پناه کسانی زندگی می کند که ب
خویشتن تالش می کند، براي کسب استقالل و مسئولیتعقالنی

. گاه هم از دریافت کمک هاي الزم امتناع نمی ورزدولی هیچ
اعتقاد فرد به اینکه تجارب وحوادث گذشته و تاریخچه زندگی -9

تعیین کننده مطلق رفتار کنونی هستند و تاثیر گذشته را در تعیین 
.ادیده انگاشترفتار کنونی به هیچ عنوان نمی توان ن

این عقیده غیرعقالنی است، زیرا رفتارهاي گذشته ممکن است در 
فرد عقالنی در . حال حاضر هیچ گونه کاربرد و ضرورتی نداشته باشد

عین حال که گذشته را مهم می شمارد، می تواند با بررسی اثرات 
رفتار و باورهاي ناراحت کننده گذشته اش به تغییر رفتار کنونی 

. دام کندخویش اق
اعتقاد فرد به اینکه انسان باید در مقابل مشکالت و اختالالت -10

.برآشفته و محزون شودرفتاري دیگران کامالً
مشکل دیگران ربطی به ما ندارد چنین تصوري نادرست است، زیرا

اندوه زیاد ما را از رنج و.نگران آنان باشیمو بنابراین نباید شدیداً
فرد عقالنی، به جاي اضطراب . ود دور می کندآگاهی به مشکالت خ

و نگرانی درباره رفتار دیگران، تالش می کند که در صورت امکان به 
دیگران کمک کند تا رفتارشان را تغییر دهند و چنانچه نتواند چنین 

.کمکی بکند، آن را می پذیرد و تحمل می کند
یک اعتقاد فرد به اینکه براي هر مساله و مشکلی همیشه-11

وجود دارد واگر انسان فقط یک راه حل،راه حل درست و کامل،
.بسیار وحشتناك و فاجعه آمیز خواهد بودبه آن دست نیابد،

این عقیده غیرعقالنی است، به این دلیل که هیچ گاه چنین راه حل 
کاملی وجود ندارد و تاکید بر پیدا کردن چنین راه حل مطلقی به 

فرد عقالنی می کوشد تا حد امکان . می انجامداضطراب و ناراحتی 
راه حل هاي متعددي براي مشکل خویش بیابد و از بین آنها بهترین 

.را انتخاب کند

الیس معتقد است که توسل شخص به این عقاید یازده گانه به 
وقتی که فرد به چنین . اضطراب و ناراحتی روانی منجر می شود

بر هاي خویش شدیداًدر نگرش و برداشتعقایدي توسل می جوید،
و خود را بی نهایت به وقوع امر وظیفه تاکید داردالزام واجبار،

اگر فرد خود را از این بنابراین،. خاصی مقید و پاي بند می کند
نفس و رشد جهت سالمتقیود رها سازد، به احتمال قوي در

.شخصیت حرکت خواهد کرد
:
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خطاهاي شناختی
الیساز دیدگاه آلبرت



اعتقاد فرد به اینکه بدبختی و عدم خشنودي او بوسیله -5
.عوامل بیرونی به وجود می آیند

توانائیش انسان توانایی کنترل غم و اندوه خود را ندارد و یا اینکه
این در حالی است که فشارها و حوادث در این مورد کم است و

ماهیتی روانی دارند و نمی توانند موجب ناراحتی و معموالًخارجی،
تحت تاثیر آنها قرار خودش بخواهد،آزار فرد شوند مگر آنکه فرد 

فرد با تلقین این . عکس العمل هایی در قبال آنها بروز دهدوگیرد
که چقدر وحشتناك است، که کسی طرد شود و ه خود موضوع ب

اگر فردي بپذیرد که . مورد دوستی قرار نگیرد، خود را می آزارد
احساسات و ارزشیابی ها و تلقین فرد به اختالالت و عواطف نتیجه 

خودش است، در این صورت کنترل و تغییر آنها ساده و امکان پذیر 
.خواهد بود

یزهاي خطرناك و ترس آور اعتقاد فرد به اینکه چ-6
باید در تالش موجب نهایت نگرانی می شوند و فرد دائماً

.باشد تا امکان به وقوع پیوستن آنها را به تاخیر اندازد
این یک تصور غیر عقالنی است، زیرا ناراحتی و اضطراب زیاد مانع 

فرد عقالنی . آور می شودمقابله منطقی با حوادث خطرناك و ترس
ه خطرها به اندازه اي که انسان از آنها می ترسد، کمی داند 

وحشتناك نیستند و اضطراب نه تنها از وقوع آنها جلوگیري نخواهد 
در عوض، به انجام کارهایی . کرد، بلکه باعث افزایش آن خواهد شد

.خواهد پرداخت که امکان وقوع آن را به حداقل برساند
اعتقاد فرد به اینکه اجتناب و دوري گزیدن از برخی از - 7

هاي شخص براي فرد آسانتر از مشکالت زندگی و مسئولیت
.ستمواجه شدن با آنها

این تفکر غیر عقالنی است، زیرا دوري و اجتناب از یک کار 
سخت تر از انجام آن است و به مشکالت و نارضایتی هاي بعدي

همچنین یک . کاهش اعتماد به خود می شودمی انجامد و باعث
فرد عقالنی آنچه را که . الزاماً یک زندگی شاد نیستراحتزندگی 

زیاد به انجام می رساند و در عین حال ایتباید انجام دهد بدون شک
.از انجام کارهاي دردناك و غیر الزم دوري می کند

ارزشمندي اعتقاد فرد به اینکه الزمه احساس کفایت و-2
.وجود حداکثر لیاقت،کمال و فعالیت شدید است

این تصور نیز امکان پذیر نیست و تالش وسواسی در راه کسب آن، 
فرد را به اضطراب و بیماري روانی مبتال می کند و در زندگی 

به این ترتیب . احساس حقارت و ناتوانی به فرد دست می دهد
فرد عقالنی تالش . بودزندگی فرد همواره با شکست همراه خواهد

دش انجام دهد نه به خاطر دیگران دارد بهترین کارها را به خاطر خو
.و نه از نتایج آناز خود فعالیت لذت ببرد و در صدد است که

شرور و بد ذاتگروهی از مردم بد،اعتقاد فرد به اینکه- 3
.باید به شدت تنبیه و مذمت شوندوهستند 

است، زیرا معیار مطلقی براي درست و این عقیده غیر عقالنی 
اعمال . نادرست موجود نیست و انسان آزادي زیادي در انتخاب ندارد

نادرست یا غیر اخالقی ماحصل حماقت، جهالت و یا اختالل عاطفی 
می شوند، سرزنش و تنبیه انها دچار خطا و اشتباه تمام انس. است

اهش حماقت، افزایش رفتار نمی انجامد، زیرا در کبه بهبود معموالً
در حقیقت سرزنش و . هوشمندي و تعادل عاطفی تاثیري نمی کند

فرد . تنبیه موجب اختالل عاطفی بیشتر و رفتار بدتر می شود
عقالنی خود و دیگران را سرزنش نمی کند و اگر دیگران او را 

.سرزنش کنند، در بهبود رفتارش می کوشد
دث و پیشامدها آناعتقاد فرد به اینکه اگر تمامی حوا- 4

نهایت ناراحتی و بیچارگی به طور نباشند که او می خواهد،
.می آید و فاجعه آمیز خواهد بودبار

این طرز تفکر غلطی است، زیرا ناکام شدن احساسی طبیعی است، 
ولی حزن و اندوه شدید و طوالنی یک موضوع غیر منطقی است، 

اید متفاوت با آن چیزي که اوالً دلیلی وجود ندارد که حوادث بچرا
ثانیاً حزن و اندوه شدید نه تنها موجب . باشند که طبیعتاً هستند

. تغییر موقعیت نمی شود، بلکه اغلب اوقات آن را بدتر نیز می کند
ثالثاً اگر یافتن هر نوع چاره اي در موقعیت موجود غیرممکن است، 

فرد موقعیت را رابعاً، اگر .تنها راه چاره آن است که آن را بپذیریم
محرومیت به اختالالت که می خواهد تعبیر و تفسیر نکند آن طوري

فرد عقالنی از بزرگ کردن موقعیت . عاطفی منجر نخواهد شد
.نامطبوع امتناع می ورزد و در جهت بهبود آن اقدام می کند

خطاهاي شناختی از دیدگاه الیس
شنایی با خود به دلیل عدم آامروزه بسیاري از افراد در سیر تفکر

، ناخواسته دچار خطاي شناختی اصول تفکر منطقی و صحیح
، رقابت هاي به نظر می رسد افسردگی، بی قراري. می شوند

ناصحیح، پرخاشگري و بسیاري از رفتارهاي غیر عادي ما بی ارتباط 
.با خطاهاي شناختی نباشند

و در قالب را شناساییآلبرت الیس روان شناس معروف این خطاها 
اضطراب و الیس. خطاي شناختی معرفی نموده استیازده 

اختالالت رفتاري را زاده طرز تفکر خیالی و بی معنی انسان 
طقی دارند و یا خطاهاي هایی که تفکر غیر منانسان.داندمی

الع بسیاري از موارد اطدرافکارشان هویدا است،شناختی در
سعی بر آن است که بروشوردر این . ن خطاها ندارندچندانی از ای

امید است بسیاري از . خطاهاي شناختی به صورت ساده بیان شوند
که در پشت این خطاهاي حاالت و افکار نامطلوبنگرانی ها،

.شناختی وجود دارند، با اطالع رسانی از بین بروند
د اعتقاد فرد به اینکه الزم وضروري است که تمام افرا-1

.دیگر جامعه وي را دوست بدارند و تعظیم و تکریمش کنند
زیرا چنین هدفی غیر قابل دسترسی این تصور غیر عقالنی است،

است و اگر فردي به دنبال چنین خواسته اي باشد کمتر خود رهبر 
مطلوب این است که انسان مورد . امن و مضطرب استو بیشتر نا

عین حال، فرد منطقی و عقالنی محبت و دوستی قرار گیرد، ولی در
.گاه عالیق و خواسته هایش را قربانی چنین هدفی نمی کندهیچ


