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رفتار درمانــی عقالنی-عاطفی ( )2REBTبر این مفهوم که هیجانها
و رفتارها نتیجهی فرایندهای شناختی هستند ،بنا شده است .برای
انســان این امــکان وجود دارد که با اصالح بســیاری از فرایندها به
روشهای بهتری برای احساس و رفتار کردن دست پیدا کند.
 REBTیکی ازانواع ،درمانهای شــناختی-رفتاری اســت که اگرچه
ب ه طور جداگانه توســعه یافت ولی شــباهتهای زیادی به شناخت
درمانی ( )3CTدارد که در دههی  1960به وسیلهی آرون بک 4رشد
پیدا کرد.
5
در اواســط دههی 1950دکتر آلبرت الیس که روانشناسی بالینی
و نیز روانکاوی را آموخته بود ،از پیشــرفت کند مراجعینش دلسرد
شده بود .اما او مشاهده کرد که وقتی آنها طرز فکر خود را دربارهی
مشکالتشــان ،خودشــان و دنیا تغییر میدهند ،تمایل بیشتری به
بهبودی پیدامیکنند .اســتدالل الیس اینگونــه بود که اگر تمرکز
درمان بر روی باورهای مراجع باشد ،جریان پیشرفت درمان سریعتر
خواهد بود .بنابراین روشــی که امروزه به نام رفتار درمانی (عقالنی-
عاطفی )REBTمیشناسیم را پدید آورد.
نظریهی سببشناسی
در  REBTتوصیفــی زیســتی-روانی-اجتماعی 6از چگونگــی بروز
احساس و رفتار انسان مطرح میشود.
توصیفی کــه ترکیب عوامل زیســتی ،روانی و اجتماعــی را در بر
میگیــرد .زیربناییترین فرض REBTاین اســت کــه تقریباً همهی
هیجانها و رفتارهای انسان ناشی از این هستند که مردم (دربارهی
خود ،دیگران و بهطور کلی دنیا) چگونه میاندیشــند؟ چه فرضیات
و چه باورهایی دارند؟ اینکه افــراد دربارهی مواجهه با موقعیتهای
پیــش رو (نه خود موقعیتها) چه باورهایــی دارند ،تعیینکنندهی
شیوهی رفتار و احساس آنهاست.
بــه هرحال ( REBTبه همــراه اغلب نظریههای درمانی شــناختی-
رفتاری) بر اینکه ویژگیهای زیســتی شــخص نیز احساســات و
رفتارهــای او را تحت تاثیر قرار میدهنــد ،داللت میکند( .نکتهی
مهمی که یادآور درمانگر میشود تا محدودیتهایی که تغییر شخص
را بعید میســازند ،در نظر گیرد ).همچنین عوامل دیگر ،حوادث و
مقتضیاتی هستند که شخص در طول زندگی با آنها روبهرو میشود.
2. Rational Emotive Behavior Therapy
4. Aaron Beck
6. biopsychosocial

1. Wyne Froggott
3. cognitive therapy
5. Albert Ellis

بهتریــن راه بــرای بــه تصویــر درآوردن این رویکرد ســهگانهی
سببشناسی ،استفاده از الگوی ABC 7الیس است .در این چهارچوب،
 Aنشــاندهندهی واقعه یا تجربهی جاری و برداشــتها و تفاســیر
شــخص در مورد همان واقعه اســت و  Bباورهای فــرد را در مورد
پیشــامد نشان میدهد C .نیز نشاندهندهی پیامد یعنی هیجانات و
رفتارهایی است که به دنبال باورها بروز میکنند.
در اینجا نمونهای از یک واقعهی هیجانی ارایه میشود که به وسیلهی
شخصی تجربه شده اســت که سوابق وی حاکی از استعداد زیستی
(بیولوژیک) وی به ُخلق پایین بوده و در مورد نگرش دیگران نسبت
به خود دچار سوء تعبیر است.
 -Aبا چه چیزی شروع شد؟

واقعه :یکی از دوستانم در خیابان بدون توجه به من از کنارم رد شد.
برداشــتهای مربوط به واقعه :او مرا نادیده میگیرد ،او مرا دوست
ندارد.
 -Bباورهای مربوط به :A

 -١روزی خواهد رسید که هیچکدام از دوستانم را در کنارم نخواهم
داشت و این وحشتناک خواهد بود.
 -٢برای اینکه من احســاس ارزشمندی و شادی داشته باشم ،مردم
باید مرا دوست داشته باشند.
 -٣من به عنوان یک دوســت ،غیر قابل قبول هســتم ،پس من آدم
بیارزشی هستم.
 -Cواکنش:

احساسها :تنهایی ،افسردگی
رفتارها :بهطور کلی اجتناب از مردم
یادآوری میشود که  Aموجب پدید آمدن  Cنمیشود ،بلکه  Aموجب
راهاندازی  Bمیشود و  Bنیز موجب  .Cهمچنین مراحل  ABCبهطور
واحد اتفاق نمیافتد بلکه ایــن فرایند بهطور زنجیرهای رخ میدهد.
بدین شکل که اغلب C ،موجب پدید آمدن ( Aواقعهی بعدی) میشود.
برای مثال شخص یاد شده ممکن است خلق پایین ناشی از افکار خود
را مشــاهده کند و به خود بگوید :آه! نه! من دوباره احساس افسردگی
میکنم و نمیتوانم این را تحمل کنم! سپس احساس اضطراب میکند.
انســان میتواند هیجانها و رفتارهای خود را مرتب مشاهده کند و
سپس واکنش جدیدی به آنها نشان دهد .نکتهی دیگر اینکه ،اغلب
باورها خارج از حیطهی خودآگاهی هســتند .آنها ماهیت عادتی و
خودکار دارند و معموالً ،قواعــد زیربنایی که راجع به چگونگی دنیا
و زندگی هســتند را شامل میشــوند .اگرچه همهی افراد میتوانند
بــا تمرین یاد بگیرند که چگونه میشــود بســیاری از این باورهای
7. Activating events Beliefs Consequences
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نیمهخودآگاه را کشف کرد.
تفکر غیرمنطقی 8چیست؟
همانطور که دیدیم شــیوهی تفکر افراد ،چگونگی احساس آنها را
تعیین میکند .اما کدام نوع از تفکر برای زندگی انســان مشکلساز
است؟
برای توصیف یک باور به عنوان یک تفکر غیرمنطقی میتوان گفت:
 -١از رسیدن شخص به اهدافش جلوگیری میکند ،هیجانات شدید
و مقاومــی ایجاد میکند که منجر به ناخوشــی مفرط و احســاس
درماندگی و ناتوانی میگردد و باعث میشود رفتارهای فرد به صدمه
زدن به خود یا به دیگران منتهی شود و به طور کلی زندگی شخص
را دچار آسیب میکند.
 -٢واقعیت را تحریف میکند( .سوء تعبیری از یک پیشامد یا واقعه
که با شواهد واقعی و ملموس همخوانی ندارد).
 -٣شــامل روشهای غیرمنطقی جهت ارزیابی خود ،دیگران و دنیا
میشــود .از جمله کمالطلبــی ،9فاجعهســازی ،10انعطافناپذیری
(تحمل بسیار پایین) ،11دستهبندی مردم.12
امــروزه در  REBTغالبا به باورها عنوان خود -مغلوبکننده 13اطالق
میشــود تــا غیرمنطقی .این عنوان بــه منظور تأکید بــر تاثیرات
واردشــده از این باورها بر زندگی شــخص است که این اثرات ،خود
کلید تشخیص غیرمنطقی بودن باور فرد میباشند.
سه سطح تفکر
تفکر انسان در سه سطح پدیدار میشود:
16
15
14
 باورهای هستهای
 ارزیابیها
 برداشتها
هر فردی مجموعهای از باورهای هســتهای دارد که معموالً به شکل
نیمهخودآگاه نحوهی پاســخدهی وی را به مســایل زندگی تعیین
میکند .زمانی که اتفاقی رخ میدهد و به دنبال خود قطاری از افکار
را به راه میاندازد ،آنچه که شخص بهطور خودآگاه به آن میاندیشد،
ناشــی از باورهای هستهای است که به شکل نیمهخودآگاه راجع به
آن واقعهی به خصوص به کار افتادهاند.
بگذارید باور هستهای یک شخص را بازگو کنیم :برای اینکه من شاد
باشــم ،زندگی من باید بیخطر و پیشبینیپذیر باشد .یک باور این
چنینی ،فرد را در مقابل احتمال بروز خطر دچار حساســیت افراطی
میکنــد و فرد در مورد اموری که احتماالً درســت پیش نمیروند،
مبالغــه میکند (یــا مبالغهآمیز رفتار میکنــد) .تصور کنید چنین
فردی یک شــب سروصدایی میشنود .حساســیت افراطی این فرد
به خطر ،باعث میشــود وی از این سروصدا نتیجه بگیرد که دزدی
وارد خانهاش شــده اســت .ســپس او این احتمال را به عنوان یک
مسئله فاجعهآمیز یا غیر قابل تحمل تلقی میکند و در آخر احساس
شدیدی از وحشت به وی دست میدهد.
در اینجا نمونهای وجود دارد که نحوهی کار کردن همه این ســطوح
تفکر را در قالب  ABCبه خوبی نشان میدهد.
9. demandingness
11. discomfort Intolerance
13. self-defeating
15. evaluations
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8. irrational thinking
10. awfulising
12. people-rating
14. inferences
16. core beliefs

 -Aهمسایهی شما تماس میگیرد و از شما میخواهد تا باقی روز را
از فرزندش مراقبت کنید ،در حالیکه شما از قبل برنامه ریختهاید که
کارهای مربوط به باغچهی خود را انجام دهید .شما نتیجه میگیرید
که اگر به او نه بگویم ،در مورد من فکرهای بدی خواهد کرد.
 -Bشــما اســتنتاج خود را اینگونه ارزیابی میکنید :من نمیتوانم
نارضایتی او را تحمل کنم و بگذارم تصور کند که من آدم خودخواهی
هستم.
ارزیابی شــما از این قاعدهی زیربنایی بر میآید که :من به عشــق و
تأیید این افراد احتیاج دارم و باید از هر چیزی که باعث عدم تاییدم
میشود پرهیز کنم.
 -Cشما جواب میدهید :چشم!
خالصه اینکه افراد ،خودشان و دنیای اطرافشان را در سه سطح مورد
بررسی قرار میدهند.
 استنتاج یا برداشتها
 ارزیابی یا برآوردها
 قواعد زیربنایی یا باورهای هســتهای .هــدف اصلی درمانگر نیز
سروکار داشتن با قواعد زیر بنایی و کلی است که شکل نسبتاً دایمی
دارند و علت پایدار واکنشهای ناخواستهی مراجع هستند.
 REBTبرای ســروکار داشــتن با تفکــر ارزیابیکننــده 17جایگاه
خیلی بیشتری را نســبت به ســایر دیدگاههای رفتاری -شناختی
که تمرکزشــان بر تفکر استنباطی 18اســت ،برای این مقوله در نظر
میگیرد .همچنین  REBTبر محوریت کمالطلبی نیز نسبت به سایر
انواع تفکر ،بیشتر تأکید میکند.
دو نوع پریشانی
تکنیک  REBTحاکی از این است که انسان به دو طریق اصلی خود را
مغلوب یا پریشان میکند -١ :هنگامی که شخص افکار غیر منطقی
در مورد خود دارد (خود پریشــی -٢ .)19هنگامی که شــخص افکار
غیرمنطقی در مورد چگونگی آرامش جســمی و هیجانی خود دارد
(رنج پریشی.)20
زمانی که افراد هم در مورد خود و هم در مورد شــرایط خود بهطور
غیرمنطقــی فکر میکنند ،این دو نوع آشــفتگی بهطور دایم با هم
بروز میکنند ،هر چند که معموالً یکی از آنها از شــدت بیشــتری
برخوردار است.
برداشتها
در زندگی روزمره ،حوادث و شــرایط دو سطح از تفکر را راهاندازی
میکنند؛ برداشت کردن و ارزیابی کردن .ما در ابتدا راجع به آنچه در
جریان است ،یعنی راجع به آنچه که فکر میکنیم اتفاق افتاده ،آنچه
در حال اتفاق افتادن است و یا آنچه اتفاق خواهد افتاد ،حدسهایی
میزنیم یا برداشــتهایی داریم .برداشتها بیانکنندههای حقیقت
هســتند( .یا حداقل آنچه ما میپنداریم حقیقت است ،خواه درست
یا نادرست ).برداشتهای غیرمنطقی معموالً شامل تحریف واقعیت
میشوند که در ادامه ،تعدادی از آنها ارایه میشوند:
18. ego disturbance
20. discomfort disturbance

17. evaluative Type
19. inferential
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 تفکر همه یا هیچ (سیاه و سفید)
22
 تفکر دلبخواهی
23
 ذهنخوانی
24
 آیندهگویی
25
 استدالل حسی
26
 تعمیم فراگیر
27
 شخصیکردن
این هفت گونه از تفکر استنباطی که توسط آرون بک و
دستیارانش خالصه شده است .در  ،REBTبرداشتهای
مد نظر قرار میدهد.
شخص ،قسمت  Aرا ّ
21

کلیــت یک فــرد دیگر یــا (کلیت
خودش) به کار میگیرد .به طور مثال:
من کار بدی کردم پس آدم بدی هستم!
دســتهبندی افراد ،منجر بــه واکنشهایی از
قبیل :خــود -تحقیری ،افســردگی ،حالــت تدافعی،
رفتارهــای متظاهرانه ،خصومت یا نگرانی شــدید به همراه
تأیید یا عدم تأیید میشود.

قواعد (باورهای هستهای)
همانطور که پیش از این گفتیم قواعد ،باورهای
زیربنایی هســتند که ما را در واکنش به مسایل
زندگی راهنمایی میکنند .اینکه یک واقعهی
ارزیابیها
خــاص در نزد فرد چــه معنایی دارد (یعنی
رفتار درمانــی عقالنی-عاطفی او چگونــه آن واقعــه را ارزیابی میکند؟) به
از دیدگاه  ،REBTایجاد برداشــت در مورد مواردی
( )REBTبــر ایــن مفهوم که قواعد کلی و زیر بنایی بســتگی دارد که فرد
که بــرای ما اتفاق میافتد ،بســیار مهم و معنادار
هیجانهــا و رفتارهــا نتیجــه از آنها برخوردار اســت .مقصود الیس بر این
است ،زیرا ما به سوی دیگر وقایع میرویم تا آنها
فرایندهای شــناختی هستند ،بنا مبنا استوار است که باورهای هستهای اندک
را آنگونه که بــرای ما معنی دارند ،ارزیابی کنیم.
شده اســت و برای انسان این
فرد ،زیربنــای اغلب هیجانهــا و رفتارهای
ارزیابیها گاهی آگاهانه و گاهی ناآگاهانه هستند.
امکان وجــود دارد که با اصالح
بسیاری از فرایندها به روشهای ناخوشــایند اوست .در ادامه فهرست سادهای
ارزیابیهــای غیر منطقی ،یکی یا بیشــتر از چهار
بهتری برای احســاس و رفتار از این قواعد زندگی جهت مثال آورده شــده
مورد زیر را شامل میشوند:
است.
کردن دست پیدا کند.
کمالطلبی؛ این اصطالح به تنوع بیشــمار مفهوم
 -١من به عشق و تایید از طرف افراد معنادار
خودارضایــی الیــس اشــاره دارد .کمالطلبی به
زندگیم نیاز دارم و باید از هر چیزی که باعث
نحوهی استفادهی افراد از بایدها به شکل بیچون
و چرا و الزامهای مطلقنگر اشــاره میکند که باورهایی اینچنین را میشود تاییدم نکنند پرهیز کنم.
میســازد؛ بدون شک چیزهایی باید (یا نباید) اتفاق بیفتد و شرایط  -٢برای اینکه آدم ارزشمندی باشم باید به هر چیزی که میخواهم
مطمئن (مانند عشق ،موفقیت یا تایید) ضرورتهای قطعی هستند .برسم و پیشرفت کنم و هیچ خطایی مرتکب نشوم.
کمالطلبی ب ه طور ضمنی به معنای قوانین کلی اســت که بیتردید  -٣مردم همیشــه باید اعمال خود را درست انجام دهند و زمانی که
باید از آنها تبعیت کرد .این توقعات میتواند هم متوجه خود شخص به صورت زننده ،ناجوانمردانه یــا خودخواهانه رفتار میکنند ،باید
و هم دیگران باشــد .بعضی از نظریهپردازان ِ  REBTکمالطلبی را به سرزنش و تنبیه شوند.
عنوان هســتهی تفکر غیرمنطقی میدانند که ســه نوع دیگر ،از آن  -٤همه چیز باید همانطوری باشــد که من میخواهم ،در غیر این
مشتق میشوند.
صورت زندگی غیر قابل تحمل خواهد بود.
فاجعهسازی؛ به معنی غلو یا بزرگنمایی پیامدهای حوادث گذشته -٥ ،دلیل ناخوشیهای من چیزهایی هستند که کام ً
ال از کنترل من
حال یا آینده میباشــد .یــا اینکه هر چیزی به شــکل فاجعهآمیز ،خارجند ،پس من برای بهبود اوضاع کار زیادی نمیتوانم انجام دهم.
افتضاح یا وحشتناک یا به بدترین شکل ممکن به نظر بیاید.
 -٦من باید مراقب هر چیزی که میتواند خطرناک ،ناخوشــایند یا
انعطافناپذیری (اغلب به ناتوانی در تحمل اشاره دارد)؛ بر پایهی این وحشتآور باشد ،باشم.
تصور بنا شــده است که شخص نمیتواند بعضی از شرایط یا حوادث
را تحمل کند .این تفکر فاجعهسازی را به دنبال خود به همراه دارد  -٧مــن میتوانــم با پرهیــز از مشــکالت زندگــی ،ناگواریها و
و این توقع را ایجاد میکند که برخی مسائل هرگز نباید رخ دهند .مسئولیتهایش ،شادتر زندگی کنم.
دســتهبندی مردم؛ طبقهبندی افراد به فراینــد ارزیابی یک فرد از  -٨هر کســی به یک شــخص قویتر از خودش بــرای تکیه کردن
کلیت خویش (یا دیگران) اشــاره دارد .بــه عبارتی دیگر ،تالش در احتیاج دارد.
جهــت تعیین ارزش کلی یک فرد یا قضاوت راجع به ارزش دیگران  -٩وقایع گذشــتهی زندگی من ،دلیل مشــکالت فعلیام هستند و
میباشد که نشان از تعمیم فراگیر میدهد .شخص یک صفت ،رفتار همچنان تاثیر خود را بر احساسات و رفتارهای کنونی من میگذارند.
یا یک عمل خاص را بر طبق اســتانداردی که مطلوب وی اســت یا  -١٠زمانی که دیگران مشــکالتی دارند ،من هم باید نگران باشم و
برایــش ارزش دارد ،ارزیابی میکند .ســپس این ارزیابی را در مورد وقتی آنها غمگین هستند من هم باید ناراحت باشم.
21. Black and white thinking
 -١١من هرگز مجبور نیســتم پریشان و دردمند باشم و باید به هر
22. Filtering
23. Mind-reading
قیمتی از این حالتها دوری کنم.
24. Fortune-telling
25. Emotional reasoning
27. Personalizing

26. Over-generalization
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 -١٢هر مشــکلی باید تنها یک راهحل عالی داشته باشد و غیر قابل
تحمل است که آدم نتواند آن راهحل را پیدا کند.
کمک به تغییر افراد
مراحلی که شامل کمک به تغییر مراجع میشود ،میتواند به شکلی
که در زیر آمده خالصه شود:
 -١به مراجع کمک کنید تا بفهمد که هیجانها و رفتارهایش همگی
ناشی از باورها و تفکرات خودش هستند .به همین جهت شاید الزم
باشــد که تکالیفی جهت مطالعه و بررسی در این مورد به وی ارایه
شود.
 -٢به وی نشــان دهید که باورهای مربوط چگونه میتوانند آشکار
شــوند .در اینجا چهارچوب  ABCبســیار مفید است .از واقعهای که
مراجع اخیرا ً و شخصاً تجربه کرده است ،استفاده کنید .درمانگر ابتدا
 Cو بعد  Aرا یادداشــت میکند .از مراجع خواسته میشود تا به B
توجه کند و از خود میپرســد :من در مورد  Aبه خودم چه میگفتم
که اینگونه به شــکل  Cرفتار یا احساس کردم؟ همانطور که ادراک
مراجع از ماهیت تفکرات غیرمنطقی بیشــتر و بهتر میشود ،فرایند
پر کردن فضای خالی ( )Bنیز آســانتر میشــود .این نوع آموزش
میتواند به وسیلهی مطالعه ،توضیح رهنمودی و خودکاوی به همراه
کمکهای درمانگر و تکالیف خانگی بین جلسات ،به مقدار بیشتری
حاصل شود.
 -٣بــه مراجع آموزش دهید تا بتواند باورهــای غیرمنطقی را مورد
تردید قرار داده ،آنها را تغییر دهد و سپس آنها را با افکار جایگزین
و منطقی بیشــتری جابهجا کند .ضمــن اینکه آموزشهای مکرر به
مراجع کمک خواهد کرد ،مث ً
ال چهارچوب  ABCتوســعهی بیشتری
مییابد که شــامل ( 28Dمورد تردید قرار دادن افکار غیر منطقی)،
( 29Eاثر تازهای که مراجع میخواهد به آن دست پیدا کند ،به عبارت
دیگر روشهای جدید احساس یا رفتار کردن) و( 30Fاقدام تکمیلی
که مراجع به آن نیاز دارد).
 -٤بــه مراجع کمک کنید تا دســت به عمل بزند .اقــدام بر علیه
باورهای غیرمنطقی یکی از ســازههای ضروری  REBTاست .به طور
مثال بــا ایجاد تردید در مورد این باور که «تأیید نشــدن غیر قابل
تحمل اســت» اقدامات آگاهانهای انجام دهید تــا این باور از ذهن
مراجع پاک شود و درک کند که از این راه میتواند نجات پیدا کند.
تاکید این قســمت ،هم بر روی تفکر مکرر و هم اقدام پیوسته است
که موجب میشود هر دوی آنها به شکل ابزارهایی قوی برای تغییر
شخص بیایند .فعالیتهای زیادی وجود دارد که معموالً میتوانند به
عنوان تکلیف خانگی به مراجع ارایه شوند.

استفاده از شرایط اصلی همدلی ،صمیمیت و پذیرش بهدست آید.
مشکالت ثانوی که علت اصلی مراجعه برای دریافت کمک هستند
را در نظر داشــته باشــید؛ خود-تحقیری در خالل داشتن مشکل یا
نیاز به دریافت کمک و اضطراب ناشی از آمدن به جلسهی مصاحبه.
در پایان ،شــاید بهترین راه برای جلب نظر مراجع به  REBTاین
باشــد که در همان مراحل اولیه برای مراجع روشن شود که امکان
تغییر و بهبودی وجود دارد و  REBTتوان کمک به آنها در رسیدن
به این هدف را دارد.
ارزیابی مسئله ،شخص و وضعیت
ارزیابــی از هر فردی به فرد دیگر متفــاوت و متنوع خواهد بود .اما
آنچــه در زیر میآید تعدادی از رایجترین مواردی اســت که در این
بخش از مداخله به روش REBTمورد ارزیابی قرار میگیرد:
 -١با نظر مراجع در مورد اینکه چه مشکلی پیش آمده است ،شروع کنید.
 -٢وجود یا عدم وجود اختاللهای بالینی را مشخص کنید.
 -٣تاریخچهی شخصی و اجتماعی را جمعآوری کنید.
 -٤شدت مسئله را ارزیابی کنید.
 -٥تعدادی از عوامل شخصیتی مربوط به مسئله را یادداشت کنید.
 -٦مشکالت ثانویه را بررسی کنید .مراجع از اینکه چنین مسئلهای
دارد ،چه احساسی میکند؟
 -٧عوامل ســببی غیرروانشــناختی دیگر را بررسی کنید ،شرایط
جسمانی ،داروها ،سوءمصرف مواد ،سبک زندگی ،عوامل محیطی.
آماده کردن مراجع جهت درمان
 -١اهداف درمان را شفاف کنید.
 -٢میزان انگیزهی مراجع را جهت تغییر کردن ارزیابی کنید.
 -٣مقدمات  REBTرا که شامل الگوی سببشناسی زیستی-روانی-
اجتماعی میباشد ،به مراجع معرفی کنید.
 -٤در مورد رویکردهای مورد استفاده و مشارکت مراجع در درمان
با وی صحبت کنید.
 -٥یک قرارداد درمانی تنظیم کنید.

اجرای برنامهی درمان
با اســتفاده از فعالیتهای زیر ،بیشترین تعداد جلسات در مرحلهی
اجرایی درمان قرار خواهند گرفت:
تحلیل وقایع مخصوصی که ســبب بروز مشکالت مورد نظر شده
اســت ،یافتن باورهــای مربوط به این وقایع ،تغییــر آنها و تنظیم
فرایند درمان
تکالیف خانگی( .من این فرایند را تحلیل عقالنی مینامم .م)
آنچه در ادامه میآید خالصهای از سازههای اصلی مداخلهی درمانی
تنظیم تکالیف رفتاری جهت کاهش ترسها و یا اصالح شیوههای
به سبک  REBTاست.
رفتار کردن
راهکارها و شــیوههای اضافی مناسب مانند ،آموزش آرمیدگی و
جذب مراجع
آموزش مهارتهای اجتماعی
اولین گام ،ایجاد رابطه با مراجع اســت .ایــن ارتباط میتواند با
29. the new Effect
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28. Disputing
30. Further action
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ارزیابی پیشرفت
جهت به پایان رســاندن مداخلهی درمانی ،بررســی این نکته مهم
خواهــد بود که آیا روند بهبودی مراجــع در جهت تغییرات معنادار
تفکر وی است یا به وضوح ناشی از تغییرات تصادفی شرایط بیرونی
اوست؟

مشخص کنید ،مخصوصاً کمالطلبی ،فاجعهسازی ،انعطافناپذیری و
دستهبندی مردم.
 -٧بیــن  Bو  Cارتباط برقرار کنید( .به مراجع کمک کنید تا ببیند
که واکنشهای ناخواستهی وی نتیجهی تفکرات خود او هستند).
 E -٨را به عنوان هدف شــفاف نموده و بدین شکل بر سر آن توافق
کنیــد؛ زمانی که مراجع با یک پیشــامد ( )Aمشــابه دیگر روبهرو
میشود ،دوست دارد چه احساس یا رفتاری بکند؟
 -٩بــه مراجع کمک کنید تا باورهایش را مورد تردید قرار دهد (.)D
ترجیحاً با اســتفاده از«تشکیک سقراطی» (چه شواهدی وجود دارد
که ،...چگونه این درست است که… ،کجا نوشته شده است که شما
باید )...و  . ...سپس باورهایی را که در مورد منطقی بودن آنها توافق
کردهاید ،جایگزین کنید.
 -١٠تکالیــف خانگی را طراحی و تعیین کنید ( )Fتا مراجع ،توانایی
اســتفاده از باورهای جدید منطقی خود را در تمرین بهدست آورد.
جهت تکمیل و اتمام تکالیف خانگی ،موانع بالقوه را شناسایی و روی
آنها کار کنید.

آماده سازی مراجع جهت پایان درمان
معموالً آماده کردن مراجع جهت مواجهه و چیره شدن بر شکستها
خیلی مهم است .بســیاری از افراد بعد از دورهای که بهبود یافتند،
فکر میکنند برای سراســر زندگی درمان شــدهاند .در نتیجه وقتی
زندگی را از ســر میگیرند و درمییابند که بعضی از مشکالت قبلی
هنــوز هم تا انــدازهای وجود دارند ،احتماالً مایوس میشــوند و در
نهایت از تالش برای بهبودی دست میکشند .جهت پرهیز از چنین
اتفاقاتی؛
به آنها هشدار دهید که امکان بازگشت برای هر مشکل روحی-
روانی وجود دارد و آنها را مطمئن ســازید که اگر نشانههای مشکل
بازگشتند ،میدانند که در مقابل آنها چه باید
بکنند.
جهت به پایان رساندن مداخلهی
در مــورد دیدگاه خود راجع به درخواســت
درمانی ،بررســی این نکته مهم
کمــک در آینده بحث کنید .بــا تعداد کمی از
خواهد بود کــه آیا روند بهبودی
باورهــای غیرمنطقی وی در مــورد مراجعهی
مراجع در جهت تغییرات معنادار
دوباره ســروکله بزنیــد ،مانند :مــن باید برای
تفکر وی است یا به وضوح ناشی
همیشه درمان شده باشم؛ یا مانند :اگر من برای
از تغییــرات تصادفی شــرایط
کمک بیشــتر دوباره مراجعه کنم ،درمانگر فکر
بیرونی اوست؟
میکند که من شکست خوردهام.
الگوی مصاحبه به سبک    REBT
در یک مصاحبه به سبک  REBTچه اتفاقی میافتد؟ در این قسمت
چگونگی پیشــروی یک مصاحبه که بر اســاس مدل  ABCبنا شده
است ،نشان داده میشود.
 -١تکالیف خانگی جلسات قبلی را مرور کنید .پیشرفتهای حاصل
از یادگیری مراجع را تقویت کنید .اگر تکالیف درست و کامل انجام
نشــدهاند ،به مراجع کمک کنید تا موانع خود را بشناسد و مشخص
کند و با آنها سروکله بزند.
 -٢بــرای کار کــردن بر روی مشــکل مــورد نظر در این جلســه،
مقدمهچینی کنید.
 A -٣را ارزیابی و بررســی کنید؛ چــه اتفاقی افتاد و آخرین بار کی
بود؟ مراجع از آنچه اتفاق افتاده چه نتیجهای گرفته اســت؟ و آیا او
اص ً
ال از آنچه اتفاق افتاده نتیجهای گرفته است؟
 C -٤را ارزیابــی کنیــد؛ مراجع بــهطور خاص چــه هیجانهای
ناخواســتهای را تجربه کرده اســت و این هیجانها چقدر شــدت
داشتهاند؟
 -٥مشــکالت هیجانی ثانویه را مشــخص و ارزیابی کنید( .هیجان
منفی نامتناســب به خاطر داشتن مشــکل ،مث ً
ال شرمندگی از بابت
داشتن احساس سوگ)
 -٦باورهایی ( )Bرا که سبب واکنشهای ناخواستهی مراجع میشوند

شیوههای مورد استفاده در  REBT
الیس رویکــردی التقاطی به درمــان را توصیه
میکنــد که بر طبــق آن هیچ شــیوهای برای
 ،REBTضــروری تلقی نمیشــود مگر اینکه به
فراخور وضعیت شــخص کاربرد داشته باشد و
با راهکارهای مفروض و نظریات  REBTســازگار
باشد .از جمله؛

شیوههای شناختی
تحلیل عقالنی :31همانطــور که قب ً
ال توضیح داده شــد ،تجزیه و
تحلیلهــای یــک واقعهی خاص بــرای آموزش مراجــع در جهت
چگونکی کشف و تردید در مورد باورهای غیرمنطقی است.
تردیــد مالک دوگانه :32اگر مراجع افکاری مبتنی بر «باید و نباید»
دارد و یا رفتارهای مبتنی بر خود-تحقیری دارد ،از وی بپرســید که
آیا مردم را بهطور کلی دســتهبندی میکنــد یا خیر؟ (برای مثال:
بهترین دوســت ،درمانگر و  )...برای این منظــور به مراجع توصیه
کنید که آن دسته از باورهای هستهای خود را که متوقعانه هستند،
نگهدارد و یا از آنها پیــروی کند! زمانی که مراجع با چنین نظری
مخالفــت کرد به او کمک کنید تا بفهمد که دوگانه برخورد میکند.
ایــن روش به ویژه برای باورهای مقاوم که مراجع فکر میکند ترک
کردن آنها سخت است ،مفید میباشد.
معیار فاجعه :33شیوهی مفیدی اســت که در مورد فاجعهسازی ،به
مراجــع بینش میدهد .بر روی تخته یا یــک ورق کاغذ ،یک خط
راســت رســم کنید .در باالترین نقطهی خط  %100و در پایین آن
 %0را ثبــت کرده و بین این دو را با فاصلههــای  %10پر کنید .از
مراجــع بخواهید درصــد هر چیزی را که در نظــر خود فاجعهآمیز
تلقی میکنــد ،تعیین نماید و درون نمودار در جای مناســب قرار
دهد .ســپس سطوح دیگر را با موضوعاتی پر کنید که از نظر مراجع
32. double-standard dispute

31. rational analysis
33. catastrophe scale
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مناســب هستند .برای مثال ممکن اســت  %0را برای نوشیدن یک
فنجان قهوهی مالیم در خانه قرار دهید %20 .برای وقتی که مجبور
است چمنها را بزند ،در حالیکه مسابقهی راگبی از تلویزیون پخش
میشود %70 .برای مورد دستبرد قرار گرفتن %90 ،برای تشخیص
ابتال به تومور %100 ،برای زنده زنده ســوختن و  . ...در آخر ،مراجع
به طور تدریجی موقعیت موارد ترسآور را در مقیاس اصالح میکند
تا جایی که دورنمای ارتباط موضوعها بهدست میآید.
وکیل مدافع شیطان :34این شیوهی مفید و تاثیرگذار(که به عنوان
ایفای نقش معکوس هم شــناخته شده است) برای گفتگوی مراجع
علیه باورهای ناکارآمد خویش طراحی شــده اســت .درمانگر نقش
حمایتکننده از باورهای مراجع را میگیرد و در بحث به شــدت از
آنها طرفداری میکند ،در حالیکه مراجع تالش میکند تا درمانگر
را متقاعــد کند که باور مورد نظر ناکارآمد و بدون فایده اســت .این
روش مخصوصاً زمانی مفید است که مراجع به غیرمنطقی بودن باور
خود پی میبرد اما برای تقویت و استحکام درک آن به کمک احتیاج
دارد (توجه :در رابطه با هر روشی ،قبل از استفاده از آن ،آن را برای
مراجع خوب تشریح کنید).
بازسازی :تدبیری جهت بازنگری وقایع بد در نظر مراجع است تا
آنها را ترجیحاً به عناوین مایوسکننده ،نگرانکننده و یا ناخوشایند
بــاز -ارزیابی کند ،نه یک فاجعه یا یک مــورد غیرقابل تحمل .یک
بازســازی متنوع به مراجع کمک میکند تــا دریابد که در حوادث
منفی هم ،تقریباً همیشه وجوه مثبتی برای او وجود دارد .به همین
منوال ،یک فهرســت از افکار مثبت مراجــع در مورد حادثهی مورد
نظــر تهیه کنید( .توجه :این مورد به دقت زیادی نیاز دارد که طبق
آنچه گفته شد نباید تالش کنیم تجربههای بد مراجع را مثبت جلوه
دهیم).
شیوههای تخیلی
پیشنمایی زمان :35این شیوه به این منظور طراحی شده است تا
به مراجع نشــان دهد که زندگی شــخص و دنیا بهطور کلی ،بعد از
پیشامد حوادث ناخواسته یا ترسناک ،به هرحال همچنان ادامه پیدا
میکنند .از مراجع بخواهید یک حادثهی ناخواســتهای را که برایش
پیش آمده مجســم کند .ســپس تصور کند که در زمان رو به جلو
میرود .یک هفته ،سپس یک ماه ،بعد شش ماه و بعد یک سال ،دو
ســال و همینطور ادامه دهد .به دنبال آن نیز کیفیت احساس خود
را در هــر کدام از این مقاطع زمانی مــورد توجه قرار دهد .بنابراین
او درمییابد که زندگی ادامه دارد هرچند باید با آن منطبق شــد و
تغییر کرد.
شیوهی انفجاری :36این روش یکی از بدبینانهترین تصویرسازیهای
ذهنی است که با اثربخشــی طنز آمیخته شده است تا برای مراجع
تجربهای به یادماندنی و جانانه فراهم کند .به این شــکل که از وی
درخواســت میشــود تا هر اتفاق ترســناکی را که فکر میکند رخ
خواهد داد ،تجســم کند ،سپس آنقدر در آن اتفاق مبالغه کند تا از
حــد بگذرد و تا جایی ادامه دهد که دیگر نتوان جلوتر رفت ،تا آنجا
که به ســرگرمی و تفریح تبدیل خواهد شد .خندیدن بر ترسها به
35. time projection
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34. Devil´s advocate
36. The blow-up technique

مراجع کمک میکند تا آنها را بهتر مهار کند.
شیوههای رفتاری
یکی از بهترین راهها برای بررســی و اصالح یــک باور ،اقدام کردن
است .مراجع میتواند مشتاقانه شواهد ترس های خود را بررسی کند
و به روشی رفتار کند که آنها را مردود نماید.
رویارویی :شاید رایجترین راهکار رفتاری مورد استفاده در REBT
این باشد که مراجع وارد موقعیتهای ترسآوری میشود که معموالً
از آنهــا اجتناب میکند .این رویارویــی ،برنامهای آگاهانه ،از پیش
تعیین شده و اجرایی است که برای استفاده از مهارتهای شناختی
و مقابلهای طراحی شده است .مقاصد این شیوه عبارت از:
 ســنجش میزان صحت و دوام تــرس در مراجع (برای مثال :آن
طرد شدن پایدار نمیماند).
 پرهیــز از فاجعه ســاختن از ترسها (با دریافتــن اینکه ،بعد از
رویارویی ،هیچ فاجعهای رخ نمیدهد).
 توسعهی تواناییهای دفاعی شخص جهت چیره شدن بر ترسها
(به کمک مدیریت موفق در واکنشهای شخص)
 افزایش تحمل در برابر ناراحتیها (با کشــف تدریجی اینکه این
موقعیت قابل تحمل است).
مقابله با شرمساری :37این نوع از رویارویی شامل مواجههی مراجع
با ترس ناشــی از خجالت کشیدن اســت و با انجام یک سری رفتار
و اعمال عمدی ،بهطور پیشبینی شــده ،عــدم تایید را در دیگران
برانگیخته خواهد ســاخت( .در حالیکه در همان لحظه از شیوههای
شناختی و هیجانی جهت ایجاد احساس نگرانی و دلسردی استفاده
میشــود ).برای مثال میتوانید از مراجع بخواهید کفشهایش را در
لنگههای جابهجا و اشــتباه بپوشد و ســپس به مدت ده دقیقه در
حوالی ســاختمان دفترتان به همراه شما قدم بزند .سپس میتوانید
در همین لحظه تفکراتی که وی را وادار به خجالت کشیدن میکنند
مورد تردید قرار دهید.
خطرپذیری :وقتی منطق به ما میگوید که در نتیجهی بهدست
آمده هیچ ضمانتی وجود ندارد ،آنگاه ارزش شانس جلوهگر میشود.
هدف از این روش ،به چالش کشیدن باورهایی است که خطرپذیری
را جزو رفتارهای خیلی خطرناک نشان میدهند .به عنوان مثال اگر
مراجع با کمالطلبی خود مسئلهای دارد یا از شکست میترسد ،باید
در موقعیتهایــی قرار بگیرد که بهطور منطقــی در آنها احتمال
شکســت وجود دارد یا اینکه با انتظارات او مطابق نیست .یا شخصی
کــه از طرد شــدن واهمه دارد باید در یک مهمانی با یک شــخص
جذاب ســر صحبت را باز کند یا از کســی درخواست کند تا در آن
مهمانی شریک وی باشد.
رفتار متناقض :38زمانی که مراجع آرزو میکند که بتواند تمایالت
ناکارآمد خود را تغییر دهد ،وی را تشویق کنید تا آگاهانه به روشی
متضاد با تمایل خود رفتــار کند .بر روی عدم الزام این روش تأکید
کنید مگر اینکه شــخص خودش مایل به اجرای آن باشد که در این
صورت تمرین رفتار جدید ،حتی اگر خودانگیخته نباشــد ،بهتدریج
به عنوان یک عادت ،درونی خواهد شد.
38. Paradoxical behavior

37. Shame attacking
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خــروج از خلق :39یک نوع رایج از رفتار متناقض اســت .به طور
مثال یک شــخص کمالطلب میتواند بعضــی چیزها را به اندازهای
کمتر از معیارهای معمول به انجام برســاند ،یا شخصی که باور دارد
اهمیت دادن به خودش خودخواهی محســوب میشود ،میتواند به
خود اجازه دهد که این رفتار برای یک هفته ،هر روز از او سر بزند.
تعویق ارضا :40روش رایجی جهت جلوگیری از بروز تحمل پایین
در ناکامی اســت و با ایجاد تأخیر آگاهانه در مصرف سیگار ،خوردن
شیرینی ،مصرف الکل و فعالیتهای جنسی به کار میرود.

و بیشتر به فلســفهی کاربردی زندگی خود عمل کنند( .برای مثال
آگاهی از منافع شخصی ،خویشتنپذیری و خطرپذیری)
تاثیــرات محل کار :دی ماتیــا (دی ماتیا و لیزرمن )1996،نوعی
دیگر از  REBTرا به عنوان آموزش تأثیر منطقی 41بسط دادهاند که به
طور فزایندهای در محل کار ،برای کمک به کارکنان و تأثیر مدیریتی
بر آنان ،مورد استفاده قرار میگیرد.

اقدامات درمانی
بیشــترین اســتفادهی رایج از  ،REBTجهت کار با مراجعین فردی
تدابیر دیگر
اســت .اما آنجا که  REBTبدون شــک مناســب و مفید است ،گروه
آمــوزش و تمرین مهارتهــا ،مانند آرامشطلبــی ،مهارتهای درمانی اســت .همچنیــن  REBTجهت زوج درمانی هم اســتفاده
ادبیات خانواده درمانی نیز بر اساس  REBTدر حال رشد
اجتماعی
میشــودّ .
اســت .همانطور که در باال توضیح داده شــد ،یکی از موارد جدید
مطالعه (خودآموزی مکرر)
ضبط مصاحبه روی نوار جهت مرور آنها توسط مراجع در منزل توسعهیافتهی  ،REBTاســتفاده از آن در مجموعههای غیربالینی از
جمله در کارخانجات است.
احتماالً مهمترین تدبیر در  REBTتکالیف خانگی اســت که شــامل
مطالعه ،تمرینات خودیاری و فعالیتهای تجربی میشــود .جلسات
گروههای مراجع مناسب
درمان در واقع به معنای جلسات آموزشی هستند که بین آن زمانی
که مراجع چیزی را میآزماید و زمانی که آنچه را یاد گرفته و مورد  REBTدر طی چندین ســال جهت استفادههای زیر گسترش یافته
اســت :درمان فــردی ،زوج درمانی ،خانواده درمانی ،بزرگســاالن و
استفاده قرار میدهد ،برگزار میشود.
کودکان ،افرادی که مشــکالتی در زمینهی بهداشــت روانی دارند،
در پایان این مقاله ،نمونه طرحی از یک تکلیف خانگی وجود دارد که افرادی که بیماریهای جســمی ،ناتوانی و بیماریهای درمانناپذیر
مراجعین با اســتفاده از آن میتوانند احساسات یا رفتارهای مربوط ویا اختالف فرهنگی -گروهی دارنــد ،افرادی که مهارتهای فکری
به آن واقعهی خاص را که درصدد تغییر آنها هستند ،تحلیل کنند .متنوعی دارند ،همچنین شامل کسانی که اختالالت یادگیری دارند
نیز میشود.

کاربردهای عملی REBT
 REBTتــا به حــال برای افراد زیادی کــه در طیفهای متنوعی از
اصول به کارگیری REBT
مســائل بالینی و غیر بالینی ،مشــکالتی داشــتهاند ،با استفاده از
هــدف بنیــادی  ،REBTرها کــردن مراجع در پایــان درمان با
اقدامات درمانی متنوع ،موفقیتآمیز عمل کرده است.
آزادی وی در انتخاب هیجانها ،رفتارها و ســبک زندگی (به همراه
محدودیتهــای جســمی ،اجتماعــی و اقتصادی) و یک شــیوه از
کاربردهای بالینی
خویشــتننگری و تغییرات شخصی اســت که به وی کمک کند تا
کاربردهای بالینی ویژه شامل:
همهی آنچه را بهدست آورده حفظ کند.
افسردگی
همهی هیجانهای ناخوشــایند ،ناکارآمد محســوب نمیشوند و
اختالالت اضطرابی که شامل اختالل وسواسی -اجباری ،اختالل همهی هیجانهای خوشــایند هم کارآمد نیستند REBT .لزوماً تفکر
مد نظر قرار نمیدهد ،اما ترجیحاً به تفکرات و هیجانها و
هــراس از مکانهای باز ،هراسهای خاص ،اضطراب فراگیر ،اختالل مثبــت را ّ
استرس پس از سانحه و  ...میشود.
رفتارهای واقعی که متناســب با وقایع و تجربیات فردی و محیطی
اختالالت خوردن ،اعتیادها ،خودبیمارانگاری ،نارسایی روابط جنسی ،است ،میپردازد.
ضد اجتماعی ،حسادت،
 REBTیک درمان شــناختی اســت که توجه قابل مالحظهای را
کنترل خشم ،اختالالت کنترل تکانه ،رفتار ّ
بهبودی فرد در سوءاستفادههای جنسی ،اختالالت شخصی ،سازگاری به زندگی هیجانی انســان معطوف میدارد و فقط جریان فکر کردن
با مشکالت بهداشــتی مزمن ،ناتوانیهای جســمی ،یا اختاللهای است که در ارتباط با هیجانهای شخص مورد تحلیل قرار میگیرد.
روانی ،کنترل درد ،کنترل استرسهای عمومی ،اختاللهای رفتاری
بــرای اجرای  ،REBTتنها یک روش وجــود ندارد ،زیرا رویکردی
کودکان یا بزرگساالن ،مشکالت خانوادگی و ارتباطی
التقاطی اســت .اگرچه این روش ،فنون خود را داراســت اما از دیگر
دیدگاههــا نیز اصولی را وام میگیرد و به مجریان اجازه میدهد تا از
کاربردهای غیربالینی
تخیل خود نیز استفاده کنند .در این شیوه ،تعدادی فرضیه و
قدرت ّ
رشــد فردی :نظریهی  REBTاصول مفصلی را در بر میگیرد که اصول پایه وجود دارد اما از ســوی دیگر میتواند به شکلی متنوع و
میتوانند به افراد کمک کنند تا مدام شخصیت خود را پرورش دهند متناســب و به فراخور حال یک شخص و یا یک گروه مورد استفاده
قرار گیرد.
39. Stepping out of character
40. Postponing gratification

41. Rational Effectiveness Training
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 REBTروشی آموزشی و مشارکتطلبانه است .مراجعین یادگیری
چگونگی درمان و به کارگیــری آن را بر روی خود ،بر اینکه درمان
به خودی خود عمل کند و آنها فقط دریافتکننده باشــند ،ترجیح
میدهند .درمانگر ،مواد آموزشی را فراهم میکند و مراجع آنها را به
کار میگیرد .هیچ قصد پنهانی وجود ندارد و همهی اقدامات درمانی
برای مراجع شفافسازی میشوند .درمانگر و مراجع با همکاری یکدیگر
تکالیف خانگی را طراحی و مشــخص میکنند .ارتباط بین درمانگر و
مراجع خیلی مهم است ،اما به نظر میرسد که توجه به وجود امکانات
درمانی تسهیل کننده بر توجه به خود درمان
ارجحیت دارد .درمانگر،
ّْ
همدلی ،پذیرش بیقید و شــرط و تشــویق را نشان میدهد اما باید
مراقب باشد تا از ایجاد هر گونه وابستگی یا تقویت نیاز مراجع به تایید
شدن ،پرهیز کند.
بهدلیل اینکه  REBTفعالیتمحور است ،درمانگر تقریباً همیشه بر
روی سیستمهای ارزشی مراجع کار میکند .روشهای جدید تفکر بر
ذهن مراجع تحمیل نمیشــود اما همیشه بهطور مشارکتآمیزی در
وی رشد داده میشوند.
با اینکه به نظر میرسد گذشتهی فرد و سرآغاز تفکرات غیرمنطقی
او به هم مربوط هســتند ولی به دلیل اینکه کشف گذشته معموالً در
تغییر نحوهی واکنش فرد در زمان حال تاثیری ندارد و مفید نیســت،
بنابراین در این شــیوه ،درمانگر خیلی در اکتشــافات باستانی درگیر
نمیشود!
 REBTمختصر اســت و محدودیت زمانی دارد .تعداد جلسات آن
ب ه طور رایج  ٥تا  ٣٠جلســه و ١تا ١٨ماه اســت ،ســرعت پیشرفت
درمانی ،سریع است .حداقل زمان ،صرف جمعآوری اطالعات زمینهای
و تاریخچهی شخص میشود REBT .روشی تکلیفمحور است و بر حل
مسئله در زمان حال تأکید دارد.
 REBTیــک روش رواندرمانگرانه اســت که تاکیــد آن کمک به
افــراد ،جهت تغییر در نحوهی عکس العمل آنــان در برابر حوادث و
وقایع زندگی است .با این حال ،خیلی از تغییرات شخص ممکن است
مقدمهای بر توانمندی فرد در جستجوی تغییرات
محیطی مؤثّرتر باشــد .در نتیجه  REBTبه
افــراد کمک میکند تا هــم خود و هم
شرایط ناخواستهشان را تغییر دهند.
یکی از انتقادات رایج به رواندرمانی
این اســت که احتماالً افراد را به خود-
محور شــدن ترغیب میکندREBT .
از این مورد پرهیز میکند
و افــراد را بــه توجه
داشــتن هــم به
منافع شــخصی
خــود و
هم به
منافع
ا فر ا د
د یگر
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ترغیب میکند (به وســیلهی آموزش اصول متعددی مانند آگاهی از
منافع شخصی ،فروگات.)1977،
 REBTبه انسانگرایی ،پرهیز از نصیحت کردن و علمی بودن گرایش
دارد .به نظر میرسد انســانها همیشه در مورد آنچه درست است و
درست نیســت در حال قضاوت کردن هســتند .در این شیوه ،رفتار
بیشتر از آنچه خیر و شر تلقی شود ،کارآمد یا ناکارآمد در نظر گرفته
میشــود REBT .بر پایهی تحقیق و اصول منطقی و تجربهگرایی بنا
شده است و افراد را به تفکر علمی ترغیب میکند ،نه تفکر سحرآمیز!
در آخر ،این شــیوه به جای تالش برای رهایی ســطحی از عالیم
موجــود بیماری ،ترجیحــاً بر تغییرات بنیادی و با دوام در سیســتم
باورهای زیربنایی فرد تأکید دارد .مراجع نیز با فنون خود-یاری که او
را در مواجههی طوالنیمدت با حوادث آینده توانمند میسازد ،مشاوره
را به پایان میرساند.
ویژگیهای منحصر به فرد REBT
 REBTخصوصیتهــای بیشــماری دارد که مخصــوص این دیدگاه
هستند .در اینجا چند نمونهی انتخابی از آنها معرفی میشود:
فقدان خودارزیابی
 REBTدربارهی این مسئلهی شــایع درمانی یعنی ع ّزت نفس پایین،
دیدگاه ویژهای دارد .درمانگــران زیادی تالش میکنند ،تا به افرادی
کــه اعتماد به نفس پایینی دارند ،کمک کرده و آنها را ترغیب کنند
تا خودشــان را به عنوان یک انسان ارزشمند تلقی نمایند .اما درمانگر
 REBTدیــدگاه متفاوت و نوینی را پیش میگیرد که در آن مراجع را
تشویق میکند تا تفکری را که به معنای عزت نفس وی میشود ،دور
بیندازد!
این تفکر منجر به توقف مجموعه تالشهایی میشــود که ســعی در
قضاوت انســان به عنوان «با ارزش» دارند (باوری که ضمناً این معنی
را متبادر میکند که هر شــخصی میتواند «بیارزش» هم باشد) و به
طور کلی از این باور که مردم به ارزش یا عزت نفس نیاز دارند ،رهایی
مییابد .بهجای آن به مراجع تاکید میشود تا:
 بدون توجه به اینکه چه صفات و رفتارهایی دارد یا اینکه دیگران
او را چگونه میبینند ،خویشتنپذیری بیقید و شرط را در پیش گیرد.
 این نکته را دریابد که میتوان به سادگی زندگی کرد و زنده ماندن
را انتخاب کند ،احساس شعف را بجوید و از رنج پرهیز کند.
 ب ه جای ارزیابی خویشــتن خود ،تمرکــزش را بر ارزیابی اعمال و
کردار خود و تاثیرات آنها در عمل معطوف کند ،البته با توجه به اینکه
چگونه به وی کمک میکنند تا به اهدافش برسد.
مشکالت ثانویه
در  REBTاین موضوع که انســان از مشکالت خود مشکالت دیگری
را پدید میآورد ،مبنا قرار گرفته اســت .انسان با ایجاد این مشکالت
ثانویه ،در واقع مشکالت هیجانی و رفتاری خود را پیچیدهتر میکند.
احساس گناه ،مشــکل ثانوی رایجی اســت .برای مثال افرادی که
مشکل کنترل خشم دارند ممکن است خود را تحقیر کنند ،زیرا در
کنترل آن دچار مشکالتی هستند .عالوه بر این رنجشهای ناشی از
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اضطراب مزمن ،خود بهطور مداوم موجب اضطراب و نگرانی در مورد
داشتن اضطراب میشود (ترس از ترسیدن) .دیگر اینکه ممکن است
مراجع در جریان درمان به شدت دلسرد شود ،به دلیل اینکه سرعت
چیره شــدن بر مشکالتش به همان اندازهای نیست که فکر میکند
باید باشد .برای اینکه درمان مؤثّر باشد باید این مسایل ثانویه معموالً
قبل از دست یافتن به مشکل اصلی ،مورد بررسی قرار گیرند.

 -Aواقعهی فعال:

واقعه :دوستم در خیابان بدون اینکه مرا بشناسد ،از کنارم گذشت.
برداشتهای من از این واقعه :او مرا نادیده میگیرد و مرا دوست ندارد.
زمانی میرســد که هیچیک از دوستانم را در کنار خودم ندارم .من به
عنوان یک دوست فرد قابل قبولی نیستم.
 -Bپیامدها (من چگونه واکنش نشان دادم؟):

احساسات :بیارزشی ،افسرده
رنجپریشی و خودپریشی
ال گفته شــد ،توصیهی  REBTبر این مبناســت که رفتار :ب ه طور کلی دوری از مردم
همانطور که قب ً
ارزیابی تمامیت خود ،اغلب شخص را دچار پریشانی هیجانی میکند  -Cباورها (افکار ارزیابیکنندهی من دربارهی :)A
و این منجر به خودپریشــی میشود .مفهومی که شکلهای متنوعی  -١اینکه من روزی همهی دوســتانم را از دست میدهم وحشتناک
دارد و احتماالً در بیشتر جهتگیریهای درمانی تحت مفاهیمی چون خواهد بود.
عزتنفس پایین ،خودپنــدارهی ضعیف و امثال آن وجود دارد .با این  -٢چون به عنوان یک دوســت فرد قابل قبولی نیســتم ،پس انسان
ً
همه  REBTمنحصرا در مورد نوع دیگری از آشــفتگی همتراز یا حتی بیارزشی هستم.
حجیمتر بحث میکند که معنای آن رنجپریشی است و معموال حاکی
 -٣برای اینکه شــاد و با ارزش باشم ،باید نزد تمام افراد مهم زندگیم
از تحمل پایین رنج ( )42LDTیا تحمل پایین ناکامی ( )43LFTمیباشد.
دوستداشتنی باشم و همهی آنها باید مرا تأیید کند.
این مفهوم ،این مسئله که چرا احتماالً افراد به تجربههای ناخوشایند
 -Dتأثیر تازه (ترجیح میدهم که چگونه احســاس یا رفتار کنم؟):
زندگــی ،به ناکامی و به احساســات بد خود (که منجر به مشــکالت
ناکام ولی نه افسرده
ثانویه میشوند) واکنش افراطی نشان میدهند را توضیح میدهد ،و یا
مراجعینی که در درمان خود کارشکنی میکنند ،به دلیل اینکه آن را  -Eمورد تردید قرار دادن (باورهای منطقی جدیدی که در دســت
یافتن من به این واکنش تازه کمک میکنند):
خودآگاه یا نیمه خودآگاه و خیلی سخت درک کردهاند.
 هیچ چیزی ثابت نمیکند که من هرگز نمیتوانم دوباره دوستانی
داشته باشم ،اما اگر این اتفاق هم بیفتد؛ این موضوع میتواند برای من
یادگیری استفاده از REBT
برای به کارگیری  REBTداشتن درک خوب و دقیق از افکار غیرمنطقی بیشتر «ناخوشایند» باشد تا نابودکننده.
بسیار مهم است .این مهم را میتوان با مطالعهی دقیق و موشکافانهی  هیچگونه شــواهدی در تایید اینکه من به عنوان یک دوست قابل
نوشتارهای علمی ارزشمند و در دســترس ،فراهم آورد .به کارگیری قبول نیســتم ،وجود ندارد .اما اگر هم باشم ،این مورد هیچ چیزی را
 REBTدر شــرایط مصاحبه ،بهترین آموزهای اســت که با شرکت در راجع به کلیت خویشــتن من یا ارزشمندی من ثابت نمیکند ( اص ً
ال
دورهی آموزشی (نقطهی شروع معمول ،برنامهی  PCP44است ).حاصل «با ارزش» چه معنایی میدهد؟!)
میشود .همچنین میتوان آن را با مطالعهی جزء به جزء یادداشتهای  عشــق و تایید ،به شــدت تمایلبرانگیز هســتند ،اما هیچکدام
ثبت شده از مصاحبهها یا از طریق نوارهای صوتی و تصویری مصاحبهها ضرورتهای مطلق نیســتند .اقدام به عملی که موجب عشق یا تایید
که به وسیلهی درمانگران  REBTاجرا شده است ،مورد بررسی قرار داد .میشود ،خیلی غیرمنطقی نیست اما زمانی که به این فکر میکنم که
مؤثرترین راه یادگیری اینکه چگونه میتوان به مراجعین کمک کرد تا ممکن است به نتیجه نرسند ،عم ً
ال تباه میشوم .پس بهتر است آنها
افکار غیرمنطقی خود را کشف کنند و مورد تردید قرار دهند ،اجرای را به عنوان یک تمایل حفظ کنم نه یک توقع یا یک انتظار.
 REBTبر روی خو ِد درمانگر اســت .برای مثــال میتوان از تمرینات  -Fاقدامات تکمیلی (جهــت جلوگیری از تکرار همان واکنشها یا
خود-تحلیلی استفاده کرد( .جهت مشاهده نمونهای از خود -تحلیلی افکار غیرمنطقی چه خواهم کرد؟):
عقالنی ،آخرین صفحهی این مقاله را ببینید).
 میروم و دوستم را میبینم و آن چیزهایی را که واقعاً وجود دارند
درمییابم.
خودتحلیلی عقالنی
 اگر او مرا به عنوان یک دوست نپذیرفت ،در جای دیگری به دنبال
 REBTبر آموزش مراجعین مبنی بر اینکه یاد بگیرند خودشان درمانگر
دوست دیگری خواهم گشت.
خودشان باشند ،تأکید میکند .یک تکنیک مفید جهت کمک به این
مورد ،خود -تحلیلی عقالنی (فروگات )1993،اســت که شامل پیاده  آن مواردی را که منجر به فاجعهســازی و دستهبندی خویشتنم
کردن یک واقعهی هیجانی در قالب یک الگوی ســاختارمند است .در شدهاند ،دوباره مرور میکنم.
اینجا مثالی تحلیلی با اســتفاده از موردی که قب ً
ال توضیح داده شده  با خواســتههای غیرمنطقی خود که جهت کسب تأیید از دیگران
هســتند ،مبارزه میکنم؛ بدین شــکل که هر روز (برای هفتهی بعد)
است ،وجود دارد:
عملی که معموالً به علت ترس از عدم تایید از انجام آن پرهیز میکنم
را انجام خواهم داد.
42. Low Discomfort Tolerance
43. Low Frustration Tolerance
44. The Primary Certificate Program
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