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Wellness Module 8

  گرفتار افکار پریشان کننده هستید؟
  روی افکار منفی، تمرکز دارید؟

  برایتان سخت است امور را با دیدی مثبت ببینید؟

اگـر اینگونه است، شما تنـها نیسـتید.

تفکر سالم  
پودمان سالمتی ۸ 

همـه مـا هـر از گاهـی خودمان را دسـتخوش افکار مشـکل آفرین می بینیـم  به ویژه 
زمانـی کـه در حـال پشـت سـر گذاشـتن تغییراتـی در زندگی مان هسـتیم یـا اینکه 

احسـاس افسـردگی، اضطـراب، ناراحتـی، عصبانیت یا خسـتگی مفـرط می کنیم. 

تفکر سالم چیست؟
تفکـر سـالم به معنی تفکر مثبت نیسـت! هیچکـس نمی تواند همیشـه اوقات نگاهی 
مثبـت بـه همـه چیـز داشـته باشـد. برخی اوقـات اتفاقـات بد هـم می افتـد، از قبیل 
اخراج شـدن از سـر کار، جر و بحث با یک رفیق یا کسـی که دوسـتش دارید. اینکه 
در زمـان وقـوع ایـن اتفاقـات، احسـاس ناراحتی کنیـد و افکار منفی داشـته باشـید، 
امـری عـادی و طبیعـی اسـت. تفکـر سـالم بـه معنـی نـگاه کـردن بـه کل موقعیت 
جنبه هـای مثبـت، منفی و خنثی- و سـپس رسـیدن به یک نتیجه اسـت. به عبارت 
دیگـر، تفکـر سـالم یعنی نگاه کردن به زندگی و جهان به شـیوه ای متـوازن و متعادل 

نـه نـگاه کـردن بـه همه چیز بـا عینک خـوش بینی. 
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آیا می دانستید که افکار شما تاثیر زیادی روی سالمت روان شما دارند؟
دلیل آن این است که چیزی که شما درباره یک موقعیت به خودتان می گویید، روی 
اوقات تفسیر  تاثیرمی گذارد. برخی  انجام می دهید  نحوه احساس شما و کاری که 
شما از یک موقعیت دچار انحراف می شود و شما فقط روی جنبه های منفی متمرکز 
می شوید. این طبیعی و قابل انتظار است.  با این حال زمانی که شما موقعیت ها را 
بیش از حد منفی تفسیر می کنید، احساس بدتر بودن به شما دست می دهد. همچنین 
در دراز مدت این احتمال بیشتر می شود که شما به موقعیتها به شیوه ای غیرمفید 
واکنش نشان دهید. خوشبختانه، راهکارهای خاصی وجود دارد که به مدیریت کردن 

افکار دشوار شما کمک می کند. 
با مطالعه این متن در ادامه یاد می گیرید که چگونه سالمت روان خود را از طریق 

راهکارهای تفکر سالم بهبود دهید.

تله های فکری رایج چیست؟
همه هر از گاهی در دام تله های تفکر نامتوازن می افتند. شما زمانی که احساس ناراحتی، 
عصبانیت، نگرانی، اضطراب یا استرس می کنید این احتمال که تفسیر شما از رویدادها 
دچار انحراف شود بیشتر می شود. همچنین زمانی که شما از خودتان خوب مراقبت 
نمی کنید مثال خوب نمی خوابید وتغذیه خوبی ندارید، این احتمال که در برابر تله های 
فکری آسیب پذیرتر شوید بیشتر است. ببینید که آیا می توانید تله های فکری خود را در 

فهرست زیر شناسایی کنید:

تفکر سالم

تله فکری

تعمیم دادن بیش از حد
اینکـه فکـر کنید یک موقعیت منفی بخشـی از یـک چرخـه از رویدادهای بد 
اسـت کـه اتفـاق می افتـد. افـرادی که بیـش از حد تعمیـم می دهنـد اغلب از 

کلماتی نظیر همیشـه یـا هرگز اسـتفاده می کنند.

تفکر سیاه و سفید
اینکـه  اتفاقـات را به شـکل درسـت یا نادرسـت، خـوب یا بد، عالـی یا افتضاح 
ببینیـم. آن هایـی کـه تفکـر سـیاه و سـفید دارنـد، یک اشـتباه کوچـک را به 

عنـوان یک شکسـت کلـی در نظـر می گیرند.

پیشگویی آینده
پیش بینـی اینکـه در آینـده اتفـاق بـدی روی خواهـد داد بدون اینکه سـند و 

مدرکی داشـته باشید.

منطق احساسی
باور به اینکه احساسات و عواطف بد، انعکاسی از موقعیت است.

 
برچسب زدن

یعنی گفتن صرف چیزهای منفی درباره خودتان یا بقیه. 

استفاده از کلمه باید
اینکه به خودتان بگویید حتما و باید کاری را انجام دهید.

 
خواندن ذهن بقیه افراد

بدون دلیل و مدرک درباره اینکه بقیه چه فکری می کنند، نتیجه گیری کنید.

فیلتر ذهنی
متمرکـز شـدن روی جنبه هـای منفـی یـک موقعیـت و فرامـوش کـردن 

مثبـت.  و  جنبه هـای خـوب 

مثال

 می خواسـتم بـه سـاحل بروم ولی بـاران گرفت. این همیشـه بـرای من اتفاق 
می افتـد. هیچوقـت نمی توانم به تفریحات برسـم!

می خواسـتم تغذیـه سـالم داشـته باشـم ولـی یک تکـه کیک خـوردم. عجب 
گنـدی زدم! حـاال احتمـاال بخواهـم کل کیک را هـم بخورم.

خیلی درس خوانده ام ولی می دانم که امتحان فردا را می افتم. 

من موقع پرواز احساس اضطراب می کنم، پس هواپیماها حتما امن نیستند.

سـر کار یـک اشـتباهی کـردم، چه قـدر احمقم! رئیسـم هم به مـن گفت که 
اشـتباه کـرده ام. رئیس من آدم عوضی ای اسـت!

من باید بتونم این مسئله را بدون ناراحتی و گریه حل و فصل کنم.

دوستم به من سالم نکرد. حتما من را دوست  ندارد. 

مـن افـراد زیـادی را درمهمانی دیـدم ولی یکـی از آن ها با مـن صحبت نکرد. 
حتمـا من یک مشـکلی دارم.



توصیه: برای اطالعات بیشتر درباره ارتباط میان افکار با سایر جنبه های سالمت 
روان، به سایر پودمان های سالمتی ما درهمین مجموعه مراجعه کنید. 

چگونه می توانم از یک تله فکری بیرون بیایم؟

در اینجا راهکارهایی مفید برای به چالش کشیدن تله های فکری رایج را بیان می کنیم. 
بسیاری از افراد بعد از امتحان کردن این مهارت ها، شاهد بهبود یافتن خلق و خو 
و اعتماد به نفس خود شده اند. شما می توانید صفحات کاری درباره هر یک از این 
مراحل و چگونگی طی آن ها را در وبسایت )www.heretohelp.bc.ca( پیدا کنید. 

۱- سعی کنید افکارتان را از رویدادهای واقعی جدا کنید
زمانی که اتفاق ناراحت کننده ای روی می دهد از خودتان سئوال های زیر را بپرسید:

   شرایط چیست: دقیقا چه اتفاقی روی داد؟ تنها واقعیت های مربوط به رویداد را 
که همه درباره آن اتفاق نظر دارند در نظر بگیرید.

   افکار شما چیست: به خودتان چه می گویید؟
   احساسات شما چیست: چه احساسی دارید؟

   رفتارهای شما چیست: چگونه واکنش نشان می دهید و برای مقابله با شرایط 
چه کار می کنید؟

2- تله های فکری را شناسایی کنید
نگاهی به فکرهایی که لیست کرده اید بیاندازید. آیا شما از هیچ یک  از تله های فکری 
گفته شده استفاده می کنید و آیا وارد الگوهای فکری انحرافی شده اید؟ معموال فرد 
در بیش از یک تله فکری گرفتار می شود. به فهرست تله های فکری در صفحه قبل 

بروید و تله هایی را که به موقعیت شما می خورد شناسایی کنید. 

۳- تله های فکری را به چالش بکشید
بهترین راه برای از بین بردن یک تله فکری این است که همانند یک دانشمند به 
افکار خود نگاه کنید و صرفا واقعیت های ملموس  را بررسی کنید. با استفاده از دالیل 
و شواهدی که به دست آورده اید، تله های فکری خود  را به چالش بکشید. در اینجا 

به برخی روش های انجام این کار اشاره می کنیم.

بررسی شواهد: تالش کنید شواهدی در رد فکر خود پیدا کنید. اگر در سر کار خود 
اشتباهی بکنید، احتماال به صورت خودکار این فکر به سراغ شما بیاید که »من هیچ 
کاری را درست انجام  نمی دهم. من کارمند بدی هستم.« زمانی که این فکر خود را 
نشان می دهد، سعی کنید با پرسیدن این سئوال که »آیا شواهدی هست که این را 
تایید کند؟ آیا چیزی هست که این فکر را رد کند؟ «، این فکر را به چالش بکشید. 
شما احتماال به سرعت متوجه می شوید که رئیستان اخیرا از شما و فعالیت شما 
تمجید کرده است و همین امر این مسئله را که شما کارمند بدی هستید رد می کند. 
استاندارد دوگانه: از خودتان بپرسید »آیا اگر فرد دیگری نیز این کار را می کرد، 
این  از بقیه نیستم؟«  همین قضاوت را می کردم؟ آیا من درباره خودم سختگیرتر 
روش، روشی عالی است برای به چالش کشیدن تله های فکری که مستلزم انتقاد تند 

شما از خودتان است.
روش زمینه یابی: ببینید که آیا افراد دیگری که مورد اعتماد شما هستند هم با 
افکار شما موافقند. به عنوان مثال، احتماال شما با یکی از کودکان خود مشکل دارید 
و فکر می کنید »والدین خوب این نوع مشکل را ندارند«. برای به چالش کشیدن 
این فکر، می توانید از والدین دیگر بپرسید که آیا آن ها نیز مشکلی با کودکان خود 

داشته اند یا نه. 

عنوان  به  کنید.  آزمایش  صورت شخصی  به  را  خودتان  باورهای  کنید:  آزمایش 
مثال اگر شما فکر می کنید برای دوستان تان اهمیتی ندارید، می توانید به چند نفر از 
دوستان تان زنگ بزنید و طرح یک دورهمی را بریزید. اگر تصورتان این بود که آن ها 
به شما نه خواهند گفت، به آسانی خواهید فهمید که آن ها از دیدن شما استقبال می کنند. 

سعی نکنید برای خارج شدن از یک تله فکری، صرفا به خودتان بگویید 
که من باید این نحوه اندیشیدن را متوقف کنم. این امر به شما اجازه 
به چالش  را  تله فکری  بعد  و  نگاه کنید  و شواهد  به دالیل  نمی دهد 
بکشید. زمانی که شما تالش می کنید افکار را به زور دور برانید، این 

احتمال بیشتر می شود که این افکار دوباره در ذهن شما پدیدار شوند. 

به دنبال توازنی در افکارتان باشید
بعد از اینکه برخی از این قبیل چالش ها را انجام دادید، به دنبال یک فکر متوازن تر 
باشید تا جایگزین تله های فکری قدیمی کنید. بیایید از مثال زیر استفاده کنیم:
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موقعیت 

از کنار دوستم در خیابان رد 
شدم ولی به من سالم نکرد

افکار

دیگر  است.  بی ادب  خیلی 
من را دوست ندارد.

تله فکری

برچسب زدن
خواندن ذهن بقیه 

چالش

بررسی  را  شواهد  و  دالیل 
با  هیچ گاه  درگذشته  کنید: 
من گستاخ نبوده است. اصال 
سندی ندارم که نشان دهد 

وی من را دیده است.

افکار متوازن

دالیل زیاد دیگـری می تواند 
به  او  که  باشد  داشته  وجود 
من سالم نکرد. شاید من را 
ندیده است. قــبل از اینکه 
نتیجه گیری منــفی درباره 
بکنم،  دوســتیمان  رابطه 
منتظــر می شوم تا یک بار 

دیگــر او را ببینم.

http://www.heretohelp.bc.ca/
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آیا همه افکار منفی، تله های فکری ناسالم است؟
نه! شرایطی وجود دارد که افکار منفی، واقعگرایانه است. 

با این حال باز هم مفیدتر خواهد بود که به دنبال روش های متفاوتی برای نگاه کردن به یک موقعیت باشیم. تالش کنید یک چالش شخصی بامعنا را در موقعیت بیابید. ببینید 
آیا می توانید فرصتی برای رشد شخصی یا توسعه مهارت ها پیدا کنید. بسیاری از افرادی که با موقعیت های دشوار رو در رو شده اند در می یابند که افکار ناراحت کننده زمانی 
بهبود می یابد که آن ها روی مهارت های دیگرشان کار می کنند، از قبیل شناسایی منابع اصلی استرس در زندگی، مسائل مربوط به حل مشکالت که در کنترل آن هاست و یا 

پیدا کردن حمایت اجتماعی. برای اطالعات بیشتر درباره نحوه رویارویی با استرس به مقاله مربوط به استرس در همین مجموعه مراجعه کنید. 

کمک به تفکر سالم 
کتاب های عملی و خودآموز زیادی برای کمک به شما جهت به چالش کشیدن تله های فکری و ایجاد مهارت های فکری سالم وجود دارد. در زیر برخی نمونه ها را برای شما 
فهرست کرده ایم. تفکر سالم بخشی کلیدی از درمان رفتاری-ادراکی است که یک روش درمانی مفید و موثر برای بسیاری از مشکالت مربوط به مصرف مواد و مسائل سالمت 

ر وان است. اگر برای توسعه مهارت های فکری سالم خود به کمک نیاز دارید از یک متخصص درمان رفتاری-ادراکی مورد تایید کمک بگیرید. 
داشتن افکار ناراحت کننده، ناخواسته یا عجیب و غریب به صورت پیوسته احتماال نشانه مشکلی در زمینه مصرف مواد یا سالمت روان باشد. 

خوشبختانه،  کمک در دسترس است. اگر شما یا یکی از عزیزانتان گرفتار افکار ناراحت کننده یا غیرمعمول است، بهتر است با یک دکتر یا متخصص سالمت روان صحبت کرد. 
توصیه: شما می توانید مهارت های فکری سالم را با صفحه کار آنالین ما در وبسایت )www.heretohelp.bc.ca( تمرین کنید.

منابع بیشتر:
www.comh.ca در وبسایت )Dan Bilsker and Randy Paterson( کتاب کار مهارت های ضد افسردگی   

   برای دسترسی به صفحه کار و راهنمای »تفکر واقعگرایانه« به وبسایت /https://www.anxietybc.com مراجعه کنید
   برای دسترسی به مجله سالمت روان و اعتیاد که حاوی مقاله های متنوعی در حوزه سالمت روان به زبان انگلیسی است به صفحه

http://www.heretohelp.bc.ca/visions مراجعه کنید.

   برای دسترسی به کتاب اضطراب و فوبیا عنوان زیر را در اینترنت جستجو کنید :
 Bourne, E. J. (2010). The Anxiety and Phobia Workbook (4th ed.). Oakland, CA: New Harbinger Publications.

   برای دسترسی به کتاب راهنمای احساس خوب عنوان زیر را در اینترنت جستجو کنید:
Burns, D.D. (1999). The Feeling Good Handbook. New York: Plume. 

شما همچنین می توانید منابع زیر را نیز برای دریافت کمک یا اطالعات بیشتر بررسی کنید:

 اَمی کبک
براي اطالعات و منابع در خصوص سالمت روان یا هر گونه اختالل رواني، از سایت /https://amiquebec.org بازدید کنید.

خط ارتباط سالمت کبک 
در هر ساعت از شبانه روز، با شماره 811 تماس بگیرید یا براي دسترسي به اطالعات غیراضطراري رایگان درباره درباره سالمت براي هر یک از اعضاي خانواده خود از 
جمله اطالعات درباره سالمت روان، از سایت https://amiquebec.org بازدید کنید. از طریق شماره 811، شما همچنین مي توانید با یک پرستار درباره عالئمي که 

نگرانش هستید، یا یک داروساز درباره داروها صحبت کنید.

خط بحران منطقه شما
خطوط بحران فقط براي افرادي نیست که در بحران به سر مي برند. شما مي توانید براي دریافت اطالعات یا در صورتي که فقط به فردي براي صحبت کردن نیاز دارید، 
با خدمات محلي تماس بگیرید. اگر آشفته هستید، در هر ساعت شبانه روز با APPELLE 277-3553-866-1 تماس بگیرید تا بدون بوق اشغال یا انتظار، به یک خط 

بحران کبک وصل شوید. خطوط بحراني که از طریق این شماره وصل مي شوید آموزش  هاي پیشرفته اي در زمینه خدمات و مسائل سالمت روان دریافت کرده اند. 

مراکز پیشگیری از خودکشی در استان کبک:
برای اطالعات از مراکز پیشگیری از خودکشی استان کبک به وبسایت /https://suicideprevention.ca/quebec-suicide-prevention-centres  مراجعه نمایید.

خدمات ارجاع اطالعات مواد مخدر و الکل کبک
براي اطالعات درباره منابع و گزینه هاي درمان درمونترال با 2626-527 (514) و در سایر نقاط کبک با 2626-265-800-1 تماس بگیرید.

 )SSSUIC( و یا مرکز متمرکز خدمات بهداشتی و اجتماعی دانشگاه )SSSIC( مرکز متمرکز خدمات بهداشتی و اجتماعی

http://www.heretohelp.bc.ca/
http://www.sfu.ca/carmha.html
http://www.sfu.ca/carmha.html
https://www.anxietybc.com/
http://www.heretohelp.bc.ca/visions
https://amiquebec.org/
https://amiquebec.org/
https://suicideprevention.ca/quebec-suicide-prevention-centres/


This info sheet was written originally in English by the Canadian Mental Health Association’s 
BC Division. Permission has been given for the info sheet to be translated by the trusted 
agencies listed on page 1; the quality of the translation is the sole responsibility of these listed 
agencies. The references for this fact sheet come from reputable government or academic 
sources and research studies. The English fact sheet was produced for HeretoHelp and the 
BC Partners for Mental Health and Addictions Information. The BC Partners are funded by 
the Provincial Health Services Authority. For more information, visit: www.heretohelp.bc.ca

Finding a Resource :به صفحه زیر مراجعه کنید SSSUIC و یا مرکز SSSIC برای پیدا کردن اطالعات تماس برای کلینیک پزشک خانوادگی، مرکز
 http://sante.gouv.qc.ca/en/problemes-de-sante/sante-mentale/

نظام روانشناسی کبک
برای پیدا کردن روانشناس و روان درمانگر به زبان های مختلف به وب سایت نظام روانشناسی کبک /https://www.ordrepsy.qc.ca/en مراجعه نمایید.

مرکز چند فرهنگی منابع بهداشت روانی کبک
آدرس به  آن  اینترنتی  اجتماعی(، که سایت  و  بهداشتی  برابری خدمات  فرهنگی طرفدار  گروه های  )اتحادیه   ACCESSS به  موسوم  سازمان 

www.accesss.net اتحادیه ای مرکب از بیش از یکصد سازمان اجتماعی است که به دنبال تقویت دسترسی و انطباق پذیری خدمات اجتماعی و مراقبت های بهداشتی 
برای گروه های فرهنگی و نژادی مستقر در کبک است. هدف ما این است که از از طریق حساسیت بخشیدن به موضوع و ارتقاء آموزش ، سطح آگاهی را درباره نیازها و 
ویژگی های خاص گروه های نژادی و فرهنگی افزایش دهیم و توانایی انطباق دادن خدمات اجتماعی و بهداشتی را برای این گروه های جمعیتی باال ببریم.  فعالیت های 

ما در راستای بینش مبتنی بر جلوگیری از بیماری و تقویت بحث شیوه های زندگی سالم است.
accesss@accesss.net :)تلفن رایگان: 1106-774-866-1   تلفن: 1106-287 (514)    فکس:  7443-287 (514)      آدرس رایانامه )ایمیل

وبسایت مرکز چند فرهنگی منابع سالمت روان
برای آگاهی از انواع مختلفی از منابع خدمات سالمت روان در استان کبک و سایر استان های کانادا و چگونگی دسترسی به آن ها می توانید به وبسایت مرکز چند فرهنگی 
منابع سالمت روان به آدرس http://www.multiculturalmentalhealth.ca مراجعه نمایید. در این وبسایت که زیر نظر دپارتمان روانپزشکی اجتماعی و بین فرهنگی 

دانشگاه مک گیل طراحی و اداره می شود امکان دسترسی به زبان های مختلف از جمله فارسی فراهم آورده شده است. 

سایر منابع در دسترس برای دریافت کمک و یا هر گونه اطالعات بیشتر در مورد سالمت روان و استرس: 
Canadian Mental Health Association
Mouvement Santé mentale Québec
Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec
Les porte-voix du rétablissement – L'association québécoise des personnes vivant (ou ayant vécu) un trouble mental
Association des médecins psychiatres du Québec
Visit www.healthlinkbc.ca for a stress journal to track stressors and how you respond to them.
Maté, G. (2004). When the Body Says No: The Cost of Hidden Stress. Toronto: Vintage Canada.
Paterson, R. J. (2000). The Assertiveness Workbook: How to Express Your Ideas and Stand Up for Yourself at Work and in Relationships. 
Oakland, CA: New Harbinger Publications.
BC Partners for Mental Health and Addictions. (2009). Learn About…Stress [fact sheet]. Vancouver, BC: Author.
www.heretohelp.bc.ca/publications/factsheets/stress
Centre for Addiction and Mental Health. (2010). Info on Stress. Toronto, ON: Author.
www.camh.net/About_Addiction_Mental_Health/AMH101/info_stress.htm
Ipsos-Reid. (2002). Canadians and Stress: A Special Report. Toronto, ON; Author. www.ipsos-reid.com/search/pdf/media/
mr020919%2D1.pdf
Statistics Canada. (2010). Perceived life stress 2008. Ottawa, ON: Author. www.statcan.gc.ca/pub/82-625-x/2010001/article/11108-eng.htm

 )فقط به زبان فرانسه(
)فقط به زبان فرانسه(

)فقط به زبان فرانسه(
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