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Abstract

اقبال زارعی

مریم صادقی فرد
چکیده

This study is to compare the effectiveness of Human
 مقایسۀ اثربخشی درمان ودیعههای انسانی،هدف از پژوهش حاضر
Givens Therapy (HGT) and Rational-Emotive( بر باورهایREBT) رفتاری-عاطفی-( و درمان عقالنیHGT)
Behavioral Therapy (REBT) on irrational beliefs of
divorced women. This research is applied in terms of  این پژوهش بهلحاظ هدف کاربردی است.غیرمنطقی زنان مطلقه است
purpose and the study method is a quasi-experimental پسآزمون با گروه کنترل-و روش آن نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون
with pre-test and post-test with control group and follow-  جامعۀ آماری مطالعه شامل تمامی زنان.بههمراه آزمون پیگیری است
up test. The statistical population of this study includes  نفر از زنان مطلقه45 ، نمونۀ پژوهش. است1397 مطلقۀ شهرکرد در سال
all divorced women in Shahrekord in 2018. The sample
consisted of 45 divorced women who were selected by هستند که به شیوۀ نمونهگیری در دسترس انتخاب و بهصورت تصادفی
convenience sampling method and randomly classified .در گروههای پژوهش (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) قرار گرفتند
into research groups (two experimental groups and one رفتاری طی هفت-عاطفی-درمان ودیعههای انسانی و درمان عقالنی
control group). HGT and REBT were performed in 7  بهمنظور جمعآوری دادهها از آزمون عقاید.جلسۀ هفتگی انجام شد
weekly sessions. The Jones Irrational Beliefs Test (IBT)
 تجزیه و تحلیل دادهها با نرمافزار.( استفاده شدIBT) غیرمنطقی جونز
was used to collect the data. SPSS software was used for
انجام
و به روش تحلیل واریانس مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونیSPSS
data analysis, and repeated analysis of variance and
Bonferroni post hoc test were applied to analyze the data.  یافتههای تحلیل واریانس مکرر نشان میدهد میانگین نمرات.گرفت
Repeated analysis of variance indicated that there was a  هم در درمان ودیعههای انسانی و هم درمان،باورهای غیرمنطقی
significant difference between the mean scores of
،P<0/001(  تفاوت معنادار دارد،رفتاری با گروه کنترل-عاطفی-عقالنی
irrational beliefs of REBT and HG treatments with the
control group (P <0.001, F = 1647.01). Bonferroni test  مطابق نتایج آزمون بونفرونی نیز میانگین نمرات.)F=1647/01
also showed that the mean scores of the experimental  بهطور معناداری در مقایسه با گروه گواه کاهش یافته،گروههای آزمایش
groups compared to the control group decreased  همچنین تفاوتی بین میزان اثربخشی دو درمان روی باورهای.است
significantly. Furthermore, there was no difference غیرمنطقی مشاهده نشده و اثربخشی هردو درمان در پیگیری چهارماهه
between the effectiveness of the two treatments on
.نیز پایدار است
irrational beliefs, and the effectiveness of both
رفتاری-عاطفی- درمان عقالنی، درمان ودیعههای انسانی:واژههای کلیدی
treatments in the four-month follow-up was stable.
Keywords: Human Given Therapy (HGT), Rational. زنان مطلقۀ شهرکرد، باورهای غیرمنطقی،
Emotive-Behavior Therapy (REBT), Irrational Beliefs,
Divorced Women in Shahrekord.
 ایران، بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم انسانی،*دانشجوی دکتری مشاوره
 ایران، بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم انسانی، دانشیار گروه روانشناسی:**نویسنده مسئول
 ایران، بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم انسانی،***دانشیار گروه روانشناسی
 ایران، بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم انسانی،**** استادیار گروه مشاوره
Email: Zareieghbal2020@gmail.com
Received: 30 Jul 2020

Accepted: 28 Sep 2020

99/07/07 :پذیرش

99/05/09 :دریافت

2

مقایسۀ اثربخشی درمان ودیعههای انسانی...

مقدمه
زنان از جمله افراد جامعه هستند که توجه به سالمت روانی آنها از اهمیت زیادی برخوردار است .یکی از
مشکالت مهمی که بر سالمت روان زنان تأثیر منفی نهاده ،طالق است .طالق یک حقیقت زندگی مدرن ،و
نتیجۀ حلنشدن مسائل زناشویی یا حلنکردن قانونی و رسمی این مشکالت است (ونجارسولد .)2007 ،طالق
را اجازۀ قانونی برای جداشدن از همسر یا پایاندادن رسمی به ازدواج تعریف کردهاند (ونجارسولد.)2007 ،
درواقع طالق پدیدۀ روانی-اجتماعی پیچیدهای است که میتواند بر افراد و خانواده تأثیر بگذارد؛ بنابراین ،طالق
پدیدهای چندوجهی و چندبعدی است که تأثیرات مخرب آن را در ابعاد اجتماعی ،روانی ،عاطفی و جسمانی افراد
میتوان مشاهده کرد .طالق از استرسزاترین فقدانهاست و موجب آشفتگی هیجانی و مشکالت رفتاری در
افراد میشود .اگرچه پیامدهای منفی طالق هردو زوج را گرفتار میسازد ،مطابق پژوهشها ،آسیبپذیری زنان
بعد از طالق ،بیشتر از مردان است (گاهلر .)2006 ،پژوهشها نشان میدهد زنان مطلقه بیشتر از زنان غیرمطلقه
حوادث اضطرابزا را در زندگی تجربه میکنند (کدیر و بیفالکو .)2011 ،همچنین مطالعات نشان داده است زنان
در مقابل فشار روانی ،هیجانهای منفی بیشتری از مردان تجربه میکنند و میزان آشفتگی روانی ،افسردگی و
اضطراب در زنان دو برابر مردان است (گاهلر.)2006 ،
بنابراین محققان با توجه به افزایش آمار طالق ،توجه خاصی به افکار و اندیشهها و عوامل ذهنی دارند
(فینچام .)2003 ،الیس 1اولین فردی بود که به نقش عوامل شناختی در روابط زناشویی ناکارآمد تأکید داشت.
او معتقد بود باورهای غیرمنطقی علت اصلی بسیاری از اختالفات اجتماعی بهویژه در روابط زوجین است (به
نقل از فروگات .)2005 ،براساس درمان عقالنی-عاطفی-رفتاری ،او معتقد است علت روابط ناخوشایند زناشویی
انتظارات نامعقولی است که همسران نهتنها درمورد خود و دیگران بلکه درمورد روابط زناشویی دارند (الیس،
سیگل ،یایدر ،دیاباتیا و جزوپ .)1375 ،درواقع باورهای غیرمنطقی انتظارات غیرواقعی و نگرشهای
خودخواهانهای به خود ،دیگران و روابط هستند که ویژگی آنها انعطافناپذیری و افراطیبودن آنها است .این
باورهای تحریفشده اغلب اساس بسیاری از مجادلهها و منازعهها درنظر گرفته میشوند .این افکار میتوانند
به الگوهای فکری معیوب تبدیل شوند و بهعنوان فرایندهای فکری معمول افراد بهکار روند (درایدن.)2009 ،
مطالعات نشان داده است زوجینی که باورهای غیرمنطقی دربارۀ اهمیت ارتباط ،روشهای مؤثر حل تعارض،
اهمیت خانواده و نقشهای جنسیتی دارند ،بیشتر از زوجینی که چنین باورهایی ندارند ،فروپاشی را تجربه می
کنند (همامسی .)2005 ،بشارت ،تیکدرینژاد ،بهرامی و رضازاده ( )1391نیز در پژوهشی نشان دادند با افزایش
باورهای غیرمنطقی در زوجین ،مشکالت زناشویی نیز افزایش مییابد .همچنین فیلیپوییک ،ووکوساوجویک-
گوزدن و اوپاکیک ( )2016به این نتیجه رسیدند که باورهای غیرمنطقی ،به احساسات ناکارآمدی منجر می
شوند که بر سازگاری زناشویی درکشده از هردو طرف تأثیر میگذارند.
بنابراین با توجه به اهمیت و نقش باورهای غیرمنطقی در افزایش وقوع طالق در بین زوجین ،بهکاربردن
1. Ellis, A.
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درمانهای مناسب که بتواند با کاهش و ازبینبردن این افکار ناکارآمد ،عرصه را برای ادامۀ زندگی افراد هموار
سازد ،حائز اهمیت فراوان است .از جمله درمانهایی که از گذشته در این زمینه بهکار گرفته میشود ،درمان
عقالنی-عاطفی-رفتاری 1الیس ( )REBTاست .ایرادی که بر مکاتب درمانی شناختی از جمله درمان عقالنی-
عاطفی-رفتاری وارد است این است که این مکاتب روانشناختی ،قبل از دستیابی انسان به اطالعات بسیار
وسیع درمورد عملکرد مغز در اثر پیشرفت فناوری و بینشهای جدید علمی بهوجود آمدهاند .مدلهای شناختی
در چند دهۀ گذشته شکل گرفتهاند؛ درحالیکه اکنون گامهای درخشانی در ارتباط با روشهای درمانی نسبت
به آن زمان برداشته شده است و این گامها و پیشرفتها در حوزۀ روانشناسی ،هماهنگ با آن چیزی است که
در حال حاضر درمورد عملکرد سیستم ذهن و بدن بهدست آمده است .بسیاری از مراجعان ،درمان عقالنی-
عاطفی-رفتاری را دشوار و پرزحمت توصیف میکنند؛ زیرا افرادی که از لحاظ هیجانی برافروخته شدهاند ،نمی
توانند در درمان تمرکز خود را حفظ کنند .به همین سبب ناامید میشوند و درمان را رها میسازند؛ بنابراین با
درک فلسفۀ درونی مدلهای شناختی میتوان اهمیت دانش جدید را بهروشنی درک کرد (اوکای.)2010 ،
الیس ( )2001برای توضیح مفاهیم مهم نظریهاش ،مدلی مفهومی به نام  A-B-Cبهوجود آورد که اساس
نظریۀ درمان عقالنی-هیجانی-رفتاری را تشکیل میدهد (درایدن2009 ،؛ الیس2001 ،؛ ورنون .)2003 ،این
مدل تأکید میکند فقط حوادث فعالکننده )A( 2نیستند که به پیامدهای هیجانی و رفتاری )C(3منجر میشوند،
بلکه باور انسان )B(4دربارۀ آن رویداد تأثیرگذار است .رویداد فعال میتواند شامل موقعیت بیرونی یا فکر یا هر
نوع رویداد درونی باشد .در مرحلۀ اول درمان ،فرد مشکالت خود را تصریح میکند ،مسئولیت هیجانی آن را
میپذیرد و آمادۀ تغییر میشود که این فرایند مستلزم داشتن بینش کافی است .سپس به کمک درمانگر اقدام
به تغییر باورهای غیرمنطقی خود میکند (ایفتن ،پردیسکیو ،استفن و دیوید.)2015 ،
ضعف عمدۀ درمانهای شناختی از جمله درمان عقالنی-عاطفی-رفتاری این است که عقیده دارند افکار
همیشه موجب ایجاد احساسات میشوند .این درمانها در برخی مواقع موفق هستند؛ چرا که بین افکار و
احساسات همبستگی زیادی وجود دارد .همچنین بهدلیل اینکه درمانگران شناختی بر گذشته تمرکز نمیکنند و
بیشتر بر زمان حال و اکنون تمرکز دارند ،این نوع درمان کلید حل مشکالت است .بااینحال این رویکرد با
تمرکز بر اینکه تفکرات غیرمنطقی سبب ایجاد اختالالت هیجانی میشوند ،کمتر از درمانگران رویکرد جدید
ودیعههای انسانی 5تأثیرگذار هستند؛ چرا که این رویکرد نو با توجه به دانش فعلی نسبت به عملکرد مغز انسان
عمل میکند؛ بنابراین ،اگر روشهای درمانی که انتخاب میشود دقیقاً مبتنی بر عملکرد مغز انسان باشد،
احتمال بیشتری وجود دارد که نتایج بهتری بهدست آید .به همین سبب ،در درمان ودیعههای انسانی ،مدل
قدیمی  A-B-Cبا آخرین یافتههای نورولوژی درمورد تعامل افکار و احساسات بهروزرسانی شده است (اوکای،
)1. Rational-Emotive-Behavior Therapy (REBT
2. activating event
3. consequences
4. beliefs
5. human givens
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 .)2010درمان ودیعههای انسانی چارچوبی جامع و عملی ارائه میکند برای درک آنچه افراد ،خانوادهها و جوامع
نیاز دارند تا از لحاظ ذهنی و روانی سالم باشند .این درمان را گریفین و تیرل ( )2003ابداع کردند .آنان با
شناخت بیش از چهارصد مدل مختلف رواندرمانی در دنیای غرب ،بهدنبال اصالح و ارائۀ یک مدل واضح و
مؤثر بودند که بر اصول علمی و پارادایمهای دیگر مشاورهای استوار باشد (یاتز و اتکینسون .)2011 ،درمان
ودیعههای انسانی ،ایدههای مربوط به پارادایمهای مختلف درمانی از جمله درمانهای شناختی و رفتاری را با
یکدیگر ترکیب میکند (یاتز و اتکینسون.)2011 ،
بنابراین ،این یافتههای جدید عصبشناسی سبب شد گریفین و تیرل ( )2003مدل  APETرا ارائه دهند.
در درمان ودیعههای انسانی ،برخالف نظریۀ عقالنی-عاطفی-رفتاری که مدل  A-B-Cاساس آن است ،مدل
 APETپایه و اساس این رویکرد جدید را تشکیل میدهد .این مدل شبیه مغز انسان عمل میکند و براساس
آن اطالعات را پردازش میکند (یاتز و اتکینسون 1A .)2011 ،یا حادثۀ فعال در مدل  APETیک عامل فعال
یا محرک محیطی است (مانند درمان  .)REBTاطالعات این محرکها که بهوسیلۀ حواس دریافت میشوند،
ابتدا با دانش درونی 2و آموختههای گذشتۀ انسان انطباق داده میشوند که این همان  3Pیا فرایند تطبیق الگو
در مدل  APETاست .این فرایند انطباقدهی الگوها موجب برانگیختهشدن  4Eیا احساسات میشود و این
احساسات بهنوبۀ خود ممکن است  5Tیا افکار خاصی را القا کنند؛ هرچند تفکرات میتوانند نتیجۀ
اجتنابناپذیری از تحریکهای هیجانی باشند .بااینحال این یک مدل است که در مقایسه با مدل ABC
درمان عقالنی-عاطفی-رفتاری با واقعیت سازگارتر است (اوکای.)2010 ،
یکی دیگر از جنبههایی که سبب میشود درمان ودیعههای انسانی از سایر رویکردهای درمانی متمایز
باشد ،ایدۀ کلیدی این رویکرد است که بیان میکند انسانها دارای نیازهای هیجانی ذاتی 6هستند؛ اگر این
نیازها بهطور متعادل ارضا شوند ،سالمت عاطفی افراد تضمین میشود و اگر در ارضای این نیازها خللی بهوجود
آید ممکن است اختالالت عاطفی و مشکالت روانی رخ دهد (گریفین و تیرل2003 ،؛ 2004؛ )2008؛ بنابراین
بخشی از رواندرمانی شامل کمک به مراجعان در جهت تشخیص و پاسخگویی به این نیازها است .گریفین و
تیرل ( )2003همچنین دریافتند عالوه بر نیازها ،انسانها به منابعی 7مجهز هستند که به آنها کمک میکند
تا بهوسیلۀ آنها نیازهای عاطفی خود را ارضا کنند.
با توجه به آنچه بیان شد ،میتوان گفت در زمینۀ اثربخشی رویکرد عقالنی-عاطفی-رفتاری تحقیقاتی
مانند تأثیر درمان عقالنی-عاطفی-رفتاری بر باورهای ارتباطی (جوهری ،حاجیزاده و امینی ،)2016 ،باورهای
غیرمنطقی دانشآموزان (مهفر ،آمات سینین ،مهد نوآم ،احمد و ونمرزوکی2013 ،؛ حسنی ،محزونی نجفآبادی
1. activating agent
2. template
3. pattern match
4. emotions
5. thoughts
6. innate emotional needs
7. resources
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و لطفی کاشانی )1390 ،و باورهای غیرمنطقی همسرگزینی (کرمی بلداجی ،ثابتزاده ،زارعی و صادقیفرد،
 )1393تأیید شده است .اما در زمینۀ رویکرد ودیعههای انسانی ،پژوهشهای اندکی در داخل کشور انجام گرفته
است.
سودانی ،شهیدی ،ثنایی ذاکر و خجستهمهر ( )2019در تحقیقی با عنوان «اثربخشی درمان ودیعههای
انسانی و درمان آدلری بر شادکامی و بهزیستی روانشناختی زوجین دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز» به
این نتیجه رسیدند که درمان ودیعههای انسانی و درمان آدلری در بهبود و تغییر سبک زندگی روانشناختی و
همچنین افزایش سطح شادکامی زوجین مؤثر است .در خارج از کشور ،تحقیقی با عنوان «ارزیابی خدمات
درمان ودیعههای انسانی برای جانبازان» توسط بوردت و گرینبرگ )2019( 1انجام شد .نتایج نشان داد خدمات
2
این رویکرد درمانی ،جایگزین قابلقبولی برای برنامۀ بهبود دسترسی سریع به خدمات روانشناختی ()IAPT
سرویس سالمت ملی 3انگلستان ( )NHSاست؛ تا جایی که این مقایسه در مطالعۀ حاضر توانست با توجه به
ابزارها و گروههای مختلف ،تفاوت را بهخوبی نشان دهد .شایان ذکر است که خدمات برنامۀ بهبود دسترسی
سریع به خدمات روانشناختی ( )IAPTارائهشده توسط سرویس سالمت ملی انگلستان درمورد مشکالت رایج
نظیر اضطراب و افسردگی ،درمانهای توصیهشدهای مانند درمانهای شناختی رفتاری ( )CBTارائه میکند.
آدامز ( )2017در دانشکدۀ علوم اعصاب ،روانشناسی و رفتار ،پژوهشی گسترده با عنوان «کاربرد درمان
ودیعههای انسانی برای مراجعان مبتال به اختالل استرس پس از سانحه» انجام داد .نتایج نشان داد بیشتر
مراجعان ،این درمان را مفید و قابلقبول میدانند و  37درصد از مراجعان به درمان بیشتری نیاز ندارند .اندروز،
ویسلوکی ،شورت ،چاو و مینامی ( )2013در «ارزیابی پنجساله از اثربخشی درمان ودیعههای انسانی با استفاده
از یک شبکۀ تحقیقات کاربردی» به این نتیجه دست یافتند که میانگین نمرات مراجعان در اضطراب ،افسردگی،
استرس و تروما نسبت به اوایل درمان کاهش پیدا کرده است .تساروچا ،کینگستون ،استیوارت ،والتن و کورپ
( )2012در «ارزیابی اثربخشی رویکرد ودیعههای در درمان افسردگی :یک مطالعۀ شبهتجربی در مراقبتهای
اولیه» نشان دادند افراد مبتال به دیابت ،طی چهار ماه پس از ارجاع ،بهبود عاطفی یافتهاند .بدینمعنی که از
شدت افسردگی آنان کاسته شد و بهبودی آنان نیز تا یک سال پس از ارجاع ادامه یافت.
با توجه به توضیحات ارائهشده مشخص میشود درمان ودیعههای انسانی ،رویکردی نوظهور است که
تأکیدش بر این است که با توجه به دادهها و اطالعاتی که دربارۀ عملکرد مغز و سیستم عصبی بهدست آمده،
هیجانها موجب بروز افکار میشوند .همچنین درمان ودیعههای انسانی بر نیازهای عاطفی و منابع ذاتی وجود
انسانها تأکید دارد که میتواند به افراد در جهت بهبود و رفع مشکالت روانی کمک کند .بدینترتیب این گروه
از درمانگران اعتقاد دارند درصورتیکه این نیازهای عاطفی برطرف نشود ،احتماالً در فرایند انطباق الگو در مدل
 APETبهصورت پاسخهای خودکار دوقطبی نمایان میشود (مانند امنیت و ناامنی ،جنگ و گریز ،سیاه و سفید
1. Burdett & Greenberg
)2. Improving Access to Psychological Therapies (IAPT
)3. National Health service (NHS
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و )...که موجب بروز هیجان در افراد میشود و این هیجانها نیز بهنوبۀ خود افکار خاصی را القا میکنند .با
توجه به نوبودن درمان ودیعههای انسانی ،در این پژوهش به بررسی اثربخشی درمان ودیعههای انسانی و
مقایسۀ آن با رویکردی قدیمی میپردازیم؛ بنابراین مطالعۀ حاضر به سؤاالت زیر پاسخ میدهد:
آیا درمان ودیعههای انسانی و درمان عقالنی-عاطفی-رفتاری بر افکار غیرمنطقی زنان مطلقۀ شهرکرد
تأثیر دارد؟
آیا بین میزان اثربخشی درمان ودیعههای انسانی و درمان عقالنی-عاطفی-رفتاری بر افکار غیرمنطقی
زنان مطلقۀ شهر شهرکرد تفاوت وجود دارد؟

روششناسی
جامعه و روش نمونهگیری
این پژوهش نیمهتجربی از نوع پیشآزمون-پسآزمون ،با گروه کنترل بههمراه آزمون پیگیری است و براساس
هدف ،کاربردی است .جامعۀ آماری آن شامل تمامی زنان مطلقۀ شهرکرد است که در فاصلۀ تیرماه سال 1397
تا پایان سال در شهرکرد ساکن بودهاند .برای تعیین حجم نمونه ،از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد؛
بنابراین نمونۀ مورد نظر بهصورت در دسترس و از طریق فراخوان ،مراجعه به دادگاههای خانواده ،مراکز مشاوره
یا با مراجعه به خانۀ سالمت شهرکرد براساس مالکهای تحقیق انتخاب شدند .بدینصورت که ابتدا با زنان
مراجعهکننده ،یک مصاحبۀ تشخیصی روانشناختی انجام شد و پس از تشخیص افکار غیرمنطقی این افراد،
بهصورت تصادفی در گروههای آزمایش و کنترل قرار گرفتند .شایان ذکر است که کل مراجعان  78نفر بودند
که از بین آنها  45نفر که دارای مالکهای ورود به طرح درمانی بودند ،انتخاب شدند .مالکهای ورود به
درمان عبارت بودند از :داشتن افکار غیرمنطقی براساس مصاحبۀ تشخیصی و دارابودن حداقل تحصیالت پایان
دوره متوسطۀ اول .مالکهای خروج از طرح درمانی نیز عبارت بودند از :دریافت درمانهای دارویی و
روانشناختی در شش ماه گذشته ،سوءمصرف مواد یا الکل ،وجود اختالالت شخصیتی و روانی غیر از افسردگی
(بهدلیل ارتباط این اختالل با افکار غیرمنطقی) .دربارۀ مالکهای خروج از درمان باید به این نکته اشاره کرد
که در جلسات مصاحبههای تشخیصی ،با سؤاالت و بررسیهای صورتگرفته از شرکتکنندگان در زمینۀ
سوءمصرف مواد ،درمانهای دارویی و بستریبودن در بیمارستانهای روانی و 33 ...نفر بهدلیل داشتن
مالکهای خروجی درنظر گرفتهشده ،از ورود به جلسات درمانی محروم شدند .شایان ذکر است که در پژوهش
حاضر ،با بستن قرارداد با افراد گروه نمونه ،در مدت اجرای طرح درمانی شاهد هیچگونه ریزشی در تعداد نمونه
نبودیم .در قرارداد مذکور ،شرح کوتاهی از جلسات درمانی ذکر شد و مهمترین تعهدات درمانگر از قبیل ارائۀ
اطالعات الزم به مراجعان در خصوص درمان پیشنهادی و نیز محرمانه نگهداشتن اسرار و اطالعات مراجعان
ارائه شد و در مقابل مراجعان ملزم و متعهد شدند در همۀ جلسات درمانی حضور داشته باشند ،در اجرای بهتر
درمان با درمانگر مشارکت و همکاری کنند و اطالعات الزم را در خصوص وضعیت سالمت روحی-روانی خود
در اختیار درمانگر قرار دهند.
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ابزار سنجش
آزمون عقاید غیرمنطقی جونز :)IBT( 1این آزمون برای سنجش باورهای غیرمنطقی در سال 1968
توسط جونز تهیه شد که دربرگیرندۀ صد گویه است .هر عبارت بهصورت لیکرت و بهصورت پنجدرجهای از
«بهشدت مخالفم» تا «بهشدت موافقم» نمرهگذاری میشود .نمرۀ باالتر در آزمون بیانگر غیرمنطقیبودن باور
فرد است (زادهحسن و سراج خرمی .)1398 ،جونز ( )1968با استفاده از روش بازآزمایی مشاهده کرد که پایایی
آزمون  0/92است و پایایی هریک از مقیاسهای دهگانۀ آن  0/66تا  0/80است .جونز همچنین میانگین پایایی
همۀ خردهمقیاسها را  0/74گزارش کرد (حسنی و همکاران .)1390 ،زوراسکی و اسمیت ( )1987در تحقیقات
متعددی روایی واگرای این آزمون را با بررسی همبستگی بین آزمون باورهای غیرمنطقی و آزمون باورهای
منطقی ،یک بار  0/66و بار دیگر  0/71گزارش کردند .همچنین روایی همگرای آزمون جونز را از طریق
همبستگی این دو آزمون با آزمونهایی نظیر آزمون وضعیت اضطراب ،آزمون افسردگی بک و آزمون وضعیت
خشم بهترتیب  0/55 ،0/70 ،0/59 ،0/77 ،0/70و  0/50گزارش کردند که همگی در سطح  0/99معنادار شدند.
در مطالعۀ بالکیس ( )2013روایی همزمان این آزمون  0/70 ،0/59و  0/55گزارش شده است .همچنین
دوناپوش ( )1377روایی این آزمون را به روش صوری و همگرا از طریق همبستگی آزمون جونز با آزمون
افسردگی بک با ضریب  0/82تأیید کرده است (به نقل از دهکردی ،صالحی و رضایی .)1392 ،نلسون ()1977
پایایی آزمون باورهای غیرمنطقی را با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با  0/71و از طریق تصنیف  0/73گزارش
کرد که نشان از پایایی مطلوب این آزمون دارد و میانگین پایایی مؤلفههای آن نیز  0/74بهدست آمد .در ایران
نیز پایایی این آزمون در پژوهشی که توسط تقیپور ( ،)1377با استفاده از یک نمونۀ  106نفری از دانشجویان
دانشگاه عالمه طباطبایی ،با میانگین سنی  24/25صورت گرفت ،از طریق ضریب آلفای کرونباخ  0/71بهدست
آمده است .پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/79بهدست آمد که
پایایی مناسبی برای این پرسشنامه بهحساب میآید.

جلسات آموزشی پژوهش
متغیر مستقل در این پژوهش شامل هفت جلسه درمان اضطراب برای گروههای آزمایشی به شیوۀ ودیعههای
انسانی و درمان عقالنی-عاطفی-رفتاری است که بهصورت گامبهگام و همراه با دفترچۀ راهنمای داوطلبان و
دفترچۀ راهنمای مشاور تنظیم و اجرا شد .جلسات درمان ودیعههای انسانی به شرح جدول  1و جلسات درمان
عقالنی-عاطفی-رفتاری به شرح جدول  2است.
در ابتدای جلسات درمانی سعی شد اعضا با ضرورت درمان و همچنین قوانین حاکم بر روند درمان (رازداری،
بازبودن و اعتماد به اعضای گروه) آشنا شوند .سپس شرایط ورود اعضا به جلسات درمانی (لزوم شرکت منظم،
)1. Jones Irrational Beliefs Test (IBT
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نداشتن غیبت در جلسات ،فعالیت مؤثر) و شرایط خروج آنها از روند درمان (حضورنداشتن در جلسات ،داشتن
غیبت مکرر ،رعایتنکردن قوانین و داشتن بیماری حاد فردی) بهطور کامل برای آزمودنیها شرح داده شد.
جدول  -1پروتکل درمانی رویکرد ودیعههای انسانی بر افکار غیرمنطقی زنان مطلقه
جلسه
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم
هفتم

فعالیتها
برقراری ارتباط درمانی؛ ارزیابی وضعیت و شدت اختالل؛ استفاده از تکنیکهای آرامسازی و مراقبه در جهت کاهش
میزان اختالالت هیجانی (مانند آرامسازی عضالنی)؛ بیان مقدمات اساسی دربارۀ رویکرد ودیعههای انسانی؛ توضیح
مدل ( )APETو نحوۀ بروز بیماریها
بررسی و ارزیابی نیازهای عاطفی و نقش آنها در بروز اختالالت هیجانی و ارتباط آنها با الگوها و قالبهای ذهنی؛
مشخصکردن منابع انسانی هر مراجع در جهت کمک به ارضای نیازهای عاطفی؛ ارائۀ تکلیف (شناسایی نیازهایی از
قبیل امنیت ،توجه مثبت ،ارتباط با جامعۀ گستردهتر و ...و ارائۀ آنها در جلسۀ آینده)
استفاده از الگوی درمانی  RIGAARو بررسی نیازهای ارضانشدۀ هر مراجع؛ تعیین الگوهای تطبیقی مراجعان و
ارتباط آنها با نیازهای عاطفی ارضانشده؛ نحوۀ بروز هیجانها بر اثر مواجهۀ محرکها با الگوها و قالبهای ذهنی؛
ارائۀ تکلیف (مانند شناسایی محرکهای برانگیزاننده و)...
حفظ الگوی درمانی  ،RIGAARپرداختن به منابع ذاتی (تواناییهای ذاتی مانند همدلی ،خاطرات گذشته،
رؤیاپردازی ،ذهن متفکر و )...مراجعان؛ استفاده از منابع مراجعان در جهت ارضاکردن نیازهای عاطفی؛ استفاده از منابع
انسانی در جهت ازبینبردن الگوهای تطبیقی نامناسب و ناکارآمد؛ ارائۀ تکلیف
عمل براساس ساختار جلسات تعیینشدۀ RIGAAR؛ بررسی افکار غیرمنطقی مراجعان؛ برقراری ارتباط بین این
افکار با الگوها و قالبهای تطبیقی و ذهنی؛ کار روی هیجانهایی که سبب بروز افکار غیرمنطقی میشوند؛ ارائۀ تکلیف
(تکالیف مربوط به تفکرات غیرمنطقی برخاسته از حالتهای هیجانی شدید)
تحلیل کلی اطالعات با رویکرد امیدواری و خوشبینی به زندگی با استفاده از استعارهها و ساخت نقشههای ذهن برای
دریافت و احساس قدرت در بهکارگیری منابع ارزشمند فردی
تحلیل شیوۀ ارضای نیازها و منابع فردی در اجتماع و ایجاد یک داستان جدید برای زندگی و تفکر به شیوۀ متفاوت و
موفق؛ دستیابی به شرایط مناسب و تعیین راهبردهای مناسب درمانی برای تغییرات مثبت و دستیافتنی در مراجع

جدول  -2پروتکل درمانی رویکرد عقالنی-عاطفی-رفتاری بر افکار غیرمنطقی زنان مطلقه
جلسه
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم

رئوس مطالب هر جلسه
آشنایی و برقراری ارتباط با آزمودنیها؛ تبیین فواید ،اهداف و قوانین؛ تعریف و شرح ویژگیهای افکار غیرمنطقی؛ شرح
ویژگیهای افراد دارای افکار غیرمنطقی و افراد دارای افکار کارآمد
تبیین زیربنایی نظریۀ عقالنی-عاطفی-رفتاری
معرفی عقاید ناکارآمد در زمینۀ طالق؛ تبیین تأثیرگذاری این نگرشهای ناکارآمد در رفع آرامش و ایجاد اضطراب و
افسردگی براساس الگوی A-B-C
ارائۀ راهکارهای مقابله با نگرشهای ناکارآمد در زمینۀ طالق و جدایی و جایگزینی افکار منطقی
ایفای نقش دربارۀ مفاهیم جلسات قبل و عینیکردن نحوۀ تأثیر عقاید غیرمنطقی در گزینش موقعیت فرد مضطرب از
طریق تعامل افراد با خودشان و اطرافیان
آموزش روش حل مسئله؛ نحوۀ ارائۀ راهکارهای منطقی بهجای تمرکز بر نگرشهای ناکارآمد
بحث درمورد مطالب جلسات گذشته؛ ارائۀ دو سؤال با پاسخ باز و بحث دربارۀ آنها؛ نتیجهگیری

9

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،1سال دوازدهم

شیوۀ تجزیه و تحلیل دادهها
برای بررسی میزان تأثیر مداخالت صورتگرفته ،از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی
(تحلیل واریانس مکرر و آزمون بونفرونی بههمراه آزمونهای بررسی پیشفرضهای آماری) استفاده شد.
درنهایت عملیات آماری با نرمافزار  SPSSصورت گرفت.
اخالق پژوهش
بهمنظور رعایت مالحظات اخالقی ،اهداف مطالعه و شرکت در پژوهش بهطور کامل به تمامی شرکتکنندگان
بهصورت انفرادی توضیح داده شد؛ بنابراین شرکتکنندگان با رضایت کامل وارد فرایند مطالعه شدند .به همۀ
شرکتکنندگان اطمینان داده شد اطالعات فردی اخذشده محرمانه باقی خواهد ماند .همچنین بعد از اتمام این
طرح آزمایشی ،از اعضای گروه گواه خواسته شد تا برحسب اختیار ،از بین دو درمان ،یعنی رویکرد ودیعههای
درمانی و رویکرد عقالنی-عاطفی-رفتاری ،یکی را انتخاب کنند .سپس با توجه به انتخاب آنها ،رویکرد
ودیعههای انسانی درمورد آنها بهکار گرفته شد.
یافتهها

الف) توصیف جمعیتشناختی
جدول  -3توصیف جمعیتشناختی شرکتکنندگان در پژوهش
سن

تحصیالت

متغیر
 18-25سال
 26-32سال
 33 – 39سال
سیکل و زیردیپلم
دیپلم و فوقدیپلم
لیسانس و باالتر

گروه کنترل
46/7
7
33/3
5
20/0
3
40/0
6
33/3
5
26/7
4

گروه REBT
33/3
5
40/0
6
26/7
4
46/7
7
33/3
5
20/0
3

گروه HGT
40/0
6
26/7
4
33/3
5
46/7
7
40/0
6
13/3
2

در جدول  ،3فراوانی سن و تحصیالت شرکتکنندگان در پژوهش حاضر ارائه شده است .همانطور که
مشاهده میشود ،فراوانی ردۀ سنی  18-25سال در گروههای کنترل REBT ،و  HGTبهترتیب  46/7درصد،
 33/3درصد ،و  40/0درصد است .فراوانی ردۀ سنی  26-32سال در این سه گروه بهترتیب  33/3درصد40/0 ،
درصد و  26/7درصد است .همچنین فراوانی ردۀ سنی  33-39سال بهترتیب  20/0درصد 26/7 ،درصد و 33/3
درصد است .فراوانی تحصیالت سیکل و زیردیپلم بهترتیب  40/0درصد 46/7 ،درصد و  46/7درصد است.
فراوانی تحصیالت دیپلم و فوقدیپلم بهترتیب  33/3درصد 33/3 ،درصد و  40/0درصد است .همچنین فراوانی
مربوط به تحصیالت لیسانس و باالتر بهترتیب  26/7درصد 20/0 ،درصد و  13/3درصد است.

ب) توصیف شاخصها

مقایسۀ اثربخشی درمان ودیعههای انسانی...

10

جدول  -4میانگین و انحراف استاندارد باورهای غیرمنطقی زنان مطلقه در سه مرحلۀ مختلف تحقیق
متغیر

گروهها

تعداد

عقاید
غیرمنطقی
(کل)

کنترل
()REBT
()HGT

15
15
15

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

8/32± 413/33
8/74 ± 412/40
8/45 ± 411/13

7/58 ± 411/27
8/45 ± 238/67
8/34 ± 235/33

8/42 ± 412/20
7/29 ± 243/46
7/30 ± 241/80

نتایج جدول  4نشان میدهد میانگین نمرات گروههای آزمایش در مراحل پسآزمون و پیگیری تفاوت
زیادی با مرحلۀ پیشآزمون دارد .بدینمعنی که با توجه به اینکه در پرسشنامۀ عقاید غیرمنطقی جونز ()1968
نمرۀ باالتر نشاندهندۀ عقاید ناکارآمد بیشتر است ،در پسآزمون و پیگیری گروههای آزمایش شاهد کاهش
میانگین نمرات عقاید ناکارآمد هستیم؛ درحالیکه در گروه کنترل ،تغییرات میانگین زیادی در سه مرحلۀ آزمایش
مشاهده نمیشود؛ بنابراین بهمنظور تعیین معناداری تفاوت میانگینها در دو گروه آزمایش و گروه کنترل و
همچنین بین سه مرحلۀ آزمون (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) از تحلیل واریانس مکرر استفاده شد.

ج) آزمونهای نرمال
پیش از اجرای آزمون تحلیل واریانس ،با اندازهگیری مکرر ،پیشفرضهای مربوط به این آزمون بررسی شد .با
توجه به جدول  ،5پیشفرض نرمالبودن با آزمون شاپیرو-ویلک ،تساوی واریانس با آزمون لوین و برقراربودن
کرویت (یعنی برابربودن واریانس تفاوت تمام زوجهای اندازهگیری مکرر) با آزمون موخلی بررسی شد .نتایج
این آزمونها در جدول  5آمده است.
جدول  -5نتایج آزمون کرویت موخلی باورهای غیرمنطقی برای بررسی پیشفرض تحلیل
واریانس مکرر
مراحل آزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

آزمون شاپیرو-ویلک

آزمون موخلی

آزمون لوین

آماره

معناداری

آماره

معناداری

آماره

معناداری

0/950
0/971
0/941

0/52
0/87
0/39

0/042
0/25
0/23

0/96
0/77
0/79

0/89

0/09

با توجه به نتایج جدول  ،5معنادارنبودن آمارۀ مربوط به آزمون شاپیرو-ویلک ،آزمون لوین و آزمون موخلی
نشان میدهد پیشفرضهای نرمالبودن ،تساوی واریانس و پیشفرض کرویت برای متغیر باورهای غیرمنطقی
برقرار است.

د) آزمون فرضیهها

11

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،1سال دوازدهم

جدول  -6نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر مربوط به باورهای غیرمنطقی
متغیر

باورهای
غیرمنطقی
(کل)

منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجۀ
آزادی

میانگین
مجذورات

گروه
خطا
عامل
عامل و گروه

397768/71
5071/68
398272/93
193589/28

2
42
2
4

198884/35
120/75
199136/46
48397/32

خطا (عامل و
گروه)

3299/11

84

39/27

F

اندازۀ اثر

توان
آماری

*1647/01

0/98

1

*5070/29
*1232/26

0/99
0/98

1
1

در جدول  ،6نتایج آزمون تحلیل واریانس مکرر بین سه گروه پژوهش در سه سطح اجرا برای باورهای
غیرمنطقی زنان مطلقه ارائه شده است .براساس نتایج جدول ،بین دو گروه آزمایش و گروه کنترل در میزان
باورهای غیرمنطقی (کل) تفاوت معنادار وجود دارد ( .)P<0/001 ،F = 1647/01اندازۀ اثر  0/98و توان 1/0
بیانگر دقت معناداری در این زمینه است .بدینمعنا که مداخالت درمانی سبب شده که حداقل یک گروه از
لحاظ میانگین نمرات باورهای غیرمنطقی با دو گروه دیگر تفاوت داشته باشد .در ادامه نتایج درونگروهی نیز
نشان میدهد میانگین نمرات عامل (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) از لحاظ آماری معنادار است
( .)P<0/001 ،F=5070/29به این معنی که میانگین نمرات سه مرحله آزمون (پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری) نیز تفاوت دارد .درنهایت نتایج نشان داد تعامل بین عامل و گروه نیز از لحاظ آماری معنادار است
(.)P<0/001 ،F= 1232/26با معنادارشدن تفاوت میانگین نمرات سه مرحلۀ پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
در گروههای آزمایش و کنترل ،از مقایسههای زوجی (تفاوت میانگینها  )I-Jآزمون بونفرونی (جدول  )7استفاده
شد.

مقایسۀ اثربخشی درمان ودیعههای انسانی...
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جدول  -7نتایج آزمون بونفرونی برای مقایسۀ باورهای غیرمنطقی (کل) در سه گروه پژوهش
مقایسۀ عامل (آزمون) و گروه مربوط به افکار غیرمنطقی

تفاوت میانگینها خطای استاندارد

معناداری

آزمون
پیشآزمون

پسآزمون

117/20

1/38

0/001

پیشآزمون

پیگیری

113/13

1/47

0/001

پسآزمون

پیگیری

-4/06

1/08

0/001

گروه
گروه کنترل

گروه REBT

114/08

2/31

0/001

گروه کنترل

گروه HGT

116/17

2/31

0/001

گروه REBT

گروه HGT

2/08

2/33

0/99

میانگینهای تعدیلشده
پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

گروه گواه

گروه REBT

گروه HGT

412/28

295/08

299/15

412/26

298/18

296/09

در جدول  7نتایج آزمون بنفرونی برای مقایسۀ میانگین نمرات گروههای پژوهش ارائه شده است .نتایج
مقایسۀ تفاوت میانگین درونگروهی (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) نشان داد تفاوت میانگین پیشآزمون-
پسآزمون ( ،)117/20پیشآزمون-پیگیری ( ،)113/13پسآزمون-پیگیری ( )-4/06در سطح P<0/001
معنادار است .با مراجعه به میانگینهای تعدیلشده در جدول  7درمییابیم میانگینهای تعدیلشدۀ پسآزمون
و پیگیری در مقایسه با پیشآزمون کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین عقاید غیرمنطقی در این دو مرحله در
مقایسه با مرحلۀ پیشآزمون کاهش معناداری یافته است .بدینترتیب اثر مداخالت درمانی در مرحلۀ پیگیری
نیز حفظ شده است .بررسی اختالف میانگینهای تعدیلشدۀ پسآزمون-پیگیری نشان میدهد بعد از چهار ماه،
گروه پیگیری به میزان اندکی ( )-4/06افزایش معنادار داشته است .براساس نتایج مقایسۀ تفاوت میانگین بین
گروهی ،تفاوت میانگین گروه گواه با گروه آزمایش عقالنی-عاطفی-رفتاری برابر  114/08و تفاوت میانگین
گروه گواه با گروه آزمایش ودیعههای انسانی برابر  116/17است که هردو در سطح  P<0/001معنادار هستند؛
بنابراین با توجه به میانگین تعدیلشدۀ مربوط به گروههای پژوهش در جدول  7میتوان بیان کرد که میانگین
نمرات باورهای غیرمنطقی هردو گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه کاهش معناداری پیدا کرده است .این
بدینمعنا است که هم درمان عقالنی-عاطفی-رفتاری و هم ودیعههای انسانی اثربخش بودهاند و توانستهاند
عقاید غیرمنطقی را در دو گروه آزمایش کاهش دهند .همچنین نتایج جدول  7نشان میدهد تفاوت میانگین
بین دو گروه آزمایش عقالنی-عاطفی-رفتاری و ودیعههای انسانی برابر  2/08است که از لحاظ آماری معنادار
نیست .پس بین میزان اثربخشی این دو روش درمان در کاهش باورهای غیرمنطقی تفاوتی وجود ندارد.

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،1سال دوازدهم

13

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان ودیعههای انسانی و درمان عقالنی-عاطفی-رفتاری بر
عقاید ناکارآمد زنان مطلقۀ شهرکرد و همچنین مقایسۀ میزان اثربخشی این دو روش درمانی بود .با توجه به
اینکه تحقیقات در ایران و در کشورهای مختلف نشان دادند که زنان بعد از طالق دچار مشکالت بسیار زیادی
نظیر افسردگی ،استرس ،اضطراب و افکار غیرمنطقی میشوند ،در این پژوهش ،اثربخشی دو روش درمانی بر
میزان عقاید غیرمنطقی زنان مطلقه بررسی شد .نتایج تحقیق حاضر نشان داد هم درمان ودیعههای انسانی و
هم درمان عقالنی-عاطفی-رفتاری بر میزان عقاید غیرمنطقی زنان مطلقه تأثیرگذارند و توانستهاند عقاید
غیرمنطقی زنان مطلقه را بهطور معناداری کاهش دهند .همچنین نتایج نشان داد بین اثربخشی درمان عقالنی-
عاطفی-رفتاری و درمان ودیعههای انسانی بر کاهش میزان عقاید غیرمنطقی (کل) تفاوت معناداری وجود
ندارد .درنهایت مشخص شد آثار درمانی هر دو رویکرد بعد از چهار ماه حفظ شده است.
دربارۀ اثربخشی درمان عقالنی-عاطفی-رفتاری بر باورهای غیرمنطقی ،تحقیقات زیادی از جمله اثربخشی
درمان عقالنی-عاطفی-رفتاری بر باورهای ارتباطی (جوهری و همکاران ،)2016 ،باورهای غیرمنطقی دانش
آموزان (مهفر و همکاران2013 ،؛ حسنی و همکاران )1390 ،و باورهای غیرمنطقی همسرگزینی (کرمی بلداجی
و همکاران )1393 ،انجام گرفته که با نتایج تحقیق حاضر همسو و همخوان است .بهمنظور تبیین این یافتۀ
پژوهش میتوان گفت شکست در زندگی زناشویی و رویدادن واقعۀ طالق ،نشخوار فکری و مشغولیت ذهنی
زنان مطلقه دربارۀ رویدادهای گذشته را افزایش میدهد و سبب افزایش هیجانهای منفی و نگرانی آنها
درمورد آینده و متعاقباً ایجاد فشارهای روانی و اختالالتی نظیر افسردگی و اضطراب میشود .در درمان عقالنی-
عاطفی-رفتاری ،بهجای پرداختن به علل ایجاد اختالالت ،به شناختهای ناکارآمد افراد ،نگرانیها و حاالت
خلقی ناپایدار و رفتارهای ناشی از افکار و عقاید غیرمنطقی توجه صورت میگیرد .در این رویکرد ،به زنان
مطلقه کمک شد تا بتوانند عقاید و افکار نامعقول خود را شناسایی کنند و سعی کنند این عقاید ناکارآمد را
اصالح کنند که بهدنبال این تغییر ،از بروز هیجانها و رفتارهای نگرانیآور نظیر افسردگی و اضطراب جلوگیری
به عمل آورد؛ بنابراین زنان مطلقه با شناسایی و بهچالشکشیدن افکار غیرمنطقی خود در ارتباط با شکستها
و ناکامیهای مرتبط با طالق و جایگزینکردن آنها با افکار سازنده ،آرامش روانی و جسمی بیشتری را تجربه
کردند .درنتیجه میزان باورهای غیرمنطقی این زنان کاهش معناداری یافت.
دربارۀ اثربخشی درمان ودیعههای انسانی نیز پژوهشهایی نظیر سودانی و همکاران ( ،)2019آدامز (،)2017
بوردت و گرینبرگ ( ،)2019و تساروچا و همکاران ( )2012انجام شده است که با نتایج تحقیق حاضر همراستا
است .بهطورکلی میتوان گفت در درمان باورهای غیرمنطقی با رویکرد ودیعههای انسانی ،دیدگاه متفاوت و
جدیدی در برابر رویکردهای سنتی وجود دارد .درمان ودیعههای انسانی یکی از درمانهای پسامدرن و تأثیرگذار
است که براساس افکار ،نگرشها و توانمندیهای ذاتی انسان طراحی شده است .ترکیبی از تعدادی نظریههای
درمانی گذشته و حال حاضر در رویکرد ودیعههای انسانی ،نتایج مثبتی را بههمراه داشته است .درمان ودیعههای
انسانی تأکید میکند که افکار همیشه با هیجانها و رفتار در ارتباط هستند (سودانی و همکاران2019 ،؛ گریفین
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و تیرل .)2006 ،در این راستا ،نتایج تحقیقات متعددی نشان دادهاند که رویکرد ودیعههای انسانی میتواند
شادکامی را در میان زوجین افزایش دهد .اندروز و همکاران ( )2013نیز دریافتند که استفاده از درمان ودیعههای
انسانی شادکامی را در میان زوجین افزایش میدهد .این رویکرد درمانی بر نقاط قوت و منابع وجودی مراجعان
تأکید دارد .در این دیدگاه ،بهجای تمرکز بر جنبههای آسیبزا و مضر مراجعان ،درمانگران بهدنبال تشویق
زوجین برای جستوجو و بهکارگیری منابع و توانمندیهای وجودی خود در جهت رفع مشکالت هستند .در
تعدادی از پژوهشها مشخص شد که درمان ودیعههای انسانی از میزان افسردگی و اندوه زوجین کاسته و
موجب بهبودی و بهزیستی روانشناختی زوجین شده است (یاتز و اتکینسون2011 ،؛ ورم2016 1،؛ اندروز و
همکاران .)2013 ،بهمنظور تبیین میتوان گفت درمان در رویکرد ودیعههای انسانی در دو بخش انجام میگیرد.
در این درمان اعتقاد بر آن است که اختالالت هیجانی با سوگیریهای ذهنی در ارتباط است .بدین گونه که
فرد بیشتر بر نقاط برجستۀ منفی در زندگی تمرکز میکند؛ بنابراین فردی که دارای مشکل است ،همواره در
حال تجدید تجربههای منفی زندگی است که این تجارب منفی را براساس قالبها و الگوهای منفی که در
ناخودآگاه خود دارد ،مطابقت میدهد .پس محرکهای جدیدی که به ذهن هوشیار میرسند ،قبل از رسیدن به
آگاهی ،توسط قالبهای منفی ذهن بررسی میشوند تا تجربیات منفی را از بین این محرکها گزینش کنند.
بدینترتیب ادراک بهطور پیوسته و ناآگاهانه توسط قالبهای منفی ذهن دچار تغییر میشود که حاصل آن
نشخوارهای منفی ذهن در این افراد و ایجاد اضطراب و افسردگی است .در شناختدرمانی به افراد کمک
میشود تا شناختهای ناکارآمد را به چالش بکشند و افکار و عقاید مثبت و موفقیتآمیز را جایگزین آنها کنند.
اما در رویکرد ودیعههای انسانی ذهنی که بهوسیلۀ قالبهای منفی بر تفکرات تأثیر میگذارد ،بازسازی ذهنیت
و حافظه به شکل مثبت برای زنان مطلقه دشوار است؛ بنابراین ایجاد نگرش مثبت به زندگی ،درهرحال برای
آنان کار آسانی نیست .با وجود این ،درمان مبتنی بر مدل  APETرویکرد متنوعتر و خالقتری برای تغییر
الگوها و قالبهای غیرمفید ،با استفاده از استعاره و داستان فراهم ساخته که بر ذهن ناخودآگاه ،تأثیر مستقیم و
قدرتمندتری از روش عقالنی-عاطفی-رفتاری دارد که مرحلۀ اول درمان را شامل میشود (ورنون2003 ،؛
اوکای .)2010 ،به زبان سادهتر ،در مرحلۀ اول درمان ،قالبها و الگوهای منفی زنان مطلقه در ارتباط با مسائل
و مشکالت طالق که موجب بروز هیجانهایی مانند اضطراب ،افسردگی و متعاقباً افکار ناکارآمد مرتبط با آن
میشدند ،شناسایی شدند و با استفاده از استعاره ،داستانها و تکنیکهای مختلف سعی شد تا قالبها و الگوهای
مثبت جایگزین آنها شوند .این قالبهای مثبت ،هیجانهای مثبت بههمراه داشتند که سبب شدند افکار منفی
نیز در زنان مطلقه تغییر کند .اما در بخش دوم درمان ودیعههای انسانی سعی شد تا به زنان مطلقه که درگیر
باورهای غیرمنطقی بودند کمک شود تا با شناسایی منابع وجودی خود بتوانند نیازهای عاطفیای نظیر امنیت،2
حس خودمختاری ،3و ارائه و دریافت توجه خود را ارضا کنند .زمانی که این زنان توانستند با توجه به منابع
1. Verme
2. Security
3. Volition
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وجودی خود مانند همدلی ،خودمشاهدهگری و آگاهی نیازهای عاطفی خود را ارضا کنند ،بهتدریج عالئم باورهای
غیرمنطقی در آنان کاهش پیدا کرد؛ بنابراین با توجه به نتایج تحقیقات گذشته و تبیین ارائهشده ،اثربخشی
درمان ودیعههای انسانی نیز تأیید شد .دربارۀ نبود تفاوت در میزان اثربخشی درمان عقالنی-عاطفی-رفتاری و
درمان نوظهور ودیعههای انسانی نیز باید گفت با توجه به بدیع بودن درمان ودیعههای انسانی باید بیشتر به
این مقوله پرداخته شود؛ چرا که پژوهشهای کمتری در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین توصیه میشود در
پژوهشهای بعدی رویکرد ودیعههای انسانی با درمانهای دیگر مقایسه شود تا هم اثربخشی و هم توان این
روش درمانی در مقایسه با دیگر رویکردهای درمانی مشخص شود.
از جمله محدودیتهای تحقیق حاضر ،تعمیم نتایج پژوهش حاضر به جوامع مشابه با توجه به نمونهگیری
در دسترس است که باید با احتیاط انجام گیرد .نکتۀ دیگر کمبود منابع فارسی در ارتباط با رویکرد جدید
ودیعههای انسانی است .در ادامه با توجه به نتایج مثبت اثربخشی دو رویکرد ودیعههای انسانی و رویکرد
عقالنی-عاطفی-رفتاری ،پیشنهاد میشود محققان دیگر ،پژوهش حاضر را با دیگر رویکردها مانند
طرحوارهدرمانی و شناختدرمانی بک بررسی و مقایسه کنند .همچنین پیشنهاد میشود تأثیر این رویکرد نوین
بر متغیرهای جدید نیز بررسی شود.
تشکر و قدردانی
از تمامی مراکز مشاورۀ شهرستان شهرکرد و تمامی افرادی که ما را در انجام این پژوهش یاری کردند ،بهویژه
شرکتکنندگان محترم ،کمال تشکر را داریم.
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