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چکیده:
مقدمه :این پژوهش به مطالعهی اثربخشی رواندرمانی آدلری بر کاهش احساس کهتری و بهبودد
بهزیستی اجتماعی در بین زنان خیانتدیده پرداخته است.
روش :این پژوهش از ندع نیمهآزمایشی همراه بوا پیشآزمودن -پسآزمودن و پیییوری بوا هوروه
آزمایش و یک هروه کنترل بودد 16 .زن خیانتدیوده بهصودر نمدنوههیری در دسوترس از میوان
مراجعهکنندهان مراکز سالمت روان اجتماعمحدر و شهرداری تهران و داوطلب شرکت در پوژوهش
حاضر انتخاب شده و بهصدر تصادفی در دو هروه آزمایش و کنترل قرار هرفتند .قبل و پس از 10
جلسه رواندرمانی آدلری و سپس  2ماه بعد ،پرسشنامهی احسواس کهتوری بهراموی و خودادادی
( )1391و پرسشنامهی بهزیستی اجتماعی کیز ( )1998برای هر دو هروه اجرا شد .تحلیول دادههوا
با استفاده از تحلیل کدواریانس انجام شد.
یافتهها :نتایج بررسی نشان داد که رواندرمانی آدلری ،میزان احسواس کهتوری را کواهش داده و
بهزیستی اجتماعی را ارتقا بخشیده است و مقایسهی میانیین نمرا پیشآزمدن و پسآزمدن تفاو
معناداری را نشان داد.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج بهدستآمده در این پژوهش ،رواندرمانی آدلری میتداند مدجب کاهش
احساس کهتری و ارتقای بهزیستی اجتماعی زنان خیانتدیده هردد و پیشنهاد میشودد کوه ایون نودع
رواندرمانی برای سایر زنان خیانتدیده ،بهمنظدر تدانمندسازی روانشناختی آنان بهکار هرفته شدد.
واژههای کلیدی :رواندرمانی آدلری ،احساس کهتری ،بهزیستی اجتماعی ،خیانت زناشدیی ،زنان
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The Effectiveness of Adlerian Psychotherapy According
of Life Style, Social Interest on the Feeling of Inferiority
and Social Well-Being of Betrayed Women
Saffarinia, M.; Aghayousefi, A.R.; Hoseinian, S.; Mehmannavazan, A.

Abstract:
Introduction: This research has studied the effectiveness of Adlerian
psychotherapy on decreasing of feeling of inferiority and increasing of
social well-being among betrayed women.
Methods: This research is of semi- experimental study with pre-test post-test and follow-up and a control group. A total of 16 betrayed
women were selected in available sampling among the reffered of Mental
health of Community-Based Health center and counseling Municipality
Center in Tehran., and randomly assigned to two experimental and
control group. Experiment group was expose to Adlerian psychotherapy
for 10 session. Before and after 10 Adlerian psychotherapy session, and 2
month later, the Feeling inferiority questionnaire by Bahrami and
Khodaday (1391) and social well-being questionnaire by Kizz (1998)
were run of both of group... Data were analyzed by ANCOVA.
Results: The results of the study shows that Adlerian psychotherapy, has
decreased the feeling of inferiority and increased of social well-being
among betrayed women. And comparison of arrage of pre-test and posttest score had meaningful differ.
Conclusion: According coaching results in this research, Adlerian
psychotherapy could be decreasing inferiority feeling and increasing of
social well-being of betrayed women, and it is suggested to be used this
type of psychotherapy for most of betrayed women, in order to their
psychological empowerment.
Keywords: Adlerian psychotherapy r, feelings of inferiority, social wellbeing, marital infidelity, betrayed women

مقدمه
 اما با تدجوه بوه عداقوب، در نیاه اول پدیدهای فردی به نظر میرسد،1بیوفایی و خیانت همسر
ناهدار و پیامدهای سدء آن که نهاد خانداده و تربیت فرزندان و نیز سالمت و امنیوت جامعوه را دروار
اختالل و آشفتیی میکند باید این معضل را از آسیبهای اجتماعی پنهان و بسیار جودی بوه شومار
.)1394 ، حقشناس، محمدی، زکییی،آوریم (کرمی
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خیانت زناشدیی خروج از تعهدا زندهی زناشدیی و مسئلهای تکاندهنده برای زوجها و خانداده
ها و پدیدهی پرفراوانی برای درمانیران ازدواج و خانداده است (اتکینز ،جاکدبسن ،باکدم.)2001 ،1
نتایج مطالعا متعدد نشان میدهد که افراد انتظار تکهمسوری در روابو جنسوی و پرهیوز از
رواب خارج از زناشدیی از همسر خدد دارند (باس ،شیکلفدرد1997 ،؛ ترز ،جیسن .)2000 ،2ولوی بواز
هم افراد بسیاری ،ازاینهدنه رواب سر در میآورند( .لدمن ،هاهتدن ،میخائیل.)1994 ،3
مطالعا زیادی نشان دادهاند که واکنش فرد نسبت به خیانت همسر ،شبیه عالئم استرس پوس
از سانحه 4همچدن عالئم شدک ،سردرهمی ،خشم ،افسردهی ،آسویب دیودن عوز نفس و کواهش
اعتمادبهنفس در مسائل شخصی و جنسی است (استفاند ،اوال .)2008 ،5بنابراین خیانت زناشدیی یک
رویداد آسیبزا 6است که در این رویداد ،افراد آسویبدیده ،باورهوای اساسوی در مودرد رابطوهشوان،
همسرشان و خددشان را زیر سؤال میبرند (هدردون ،باکدم ،سنیدر و دیکسدن)2008 ،7؛ و لواا ایون
رویداد آسیبزا میتداند منجر به عالئم شناختی ،هیجانی و رفتواری منفوی در فورد قربوانی هوردد و
ناآرامیهای شدید هیجانی و عاطفی پس از افشای خیانت زناشدیی اغلب با آشوفتییهای شوناختی
همراه است که میتدان به نشخدار فکری شدید دربارهی این رویداد در فرد خیانتدیده اشاره نمدد و
آنقدر شدید و غیرقابلکنترل است که در عملکرد روزانه و تمرکز فرد اختالل ایجاد میکند (بوراون،
2001؛ هلس  ،1997به نقل از؛ باکدم 8و همکاران.)2006 ،
در این پژوهش ،زنان خیانتدیده بهعندان بازماندهان از خیانت ،9ازاینرو مدرد تدجه قرار هرفتند
که با تدجه به پیامدهای ناهدار خیانت زناشدیی ،سالمت روان آنان در معرض خدشه قرار هرفته است
و نکتهی مهم این است که سالمت روان آنان ،اثرهاار بر سالمت خانداده و متعاقبواً جامعوه اسوت و
اینکه زنان یکی از هروههای آسیبپایر نسبت به سوالمتی بودده و در مقایسوه بوا موردان در خطور
باالتری برای اکثر اختالال روانوی قورار دارنود (سوپهرمنش ،احمدونود ،یواوری و سواعی.)1383 ،
دیدیس )2010( 10به این نکته اشاره میکند که تدانمندسازی روانشناختی زنان به ارتقوای کیفیوت
نقش مادرانهی آنان انجامیده و از پریشانیهای روانشناختی خانداده میکاهد .لاا زنان در مداجهه با
خیانت شدهران که بهعندان یک رویداد دردناک تلقی میهردد ،نیازمند حفظ و ارتقای سالمت روان
و سازهاری مجدد با شرای مدجدد میباشند (کدینی.)2003 ،11
1
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یکی از مداردی که سالمت روان زنان خیانتدیده را مخدوش میکنود و ممکون اسوت مدجوب
بروز رفتارهای آسیبزا از سدی آنان هردد ،احساس کهتری اسوت کوه آلفورد آدلور ،آن را انییوزهی
واقعی تقریباً کلیهی رفتارهای غیرعادی قلمداد کرد و مکانیزمی که کددک یا ندجدان و یا بهطدرکلی
یک فرد آدمی به کار میاندازد تا علیه کهتری خدد مبارزه کند همداره بر یک اصل متکی است و آن
اصل جبران یا تالفی است .جبران یا تالفی کردن بهمنزلوهی از بوین بوردن نارسوایی نیسوت بلکوه
پارسنگ یا وزنه ایست که در کفهی مخالف هااشته میشدد تا فرد خدد را بازیابد؛ و هرقدر فردی در
مقابل واکنشهای دییران و شکستهای خدیش خدد را سرافکندهتر حس کند ،بیشتر احساس موی
کند که باید سطح ارزشی را که خدد برای خدیش قائل شده است بواالتر بورد .ولوی از سودی دییور
ازآنجاکه سطح این ارزش پایین است خدد را برای اصالح رفتار یا تغییر جهت اساسی ناالیقتر حس
میکند .این بهجنبش در آوردن نارسای انرژی و این یأس و باز پس رفتن ،احتیاج به مطمئن ساختن
خدیش و جستجدی کامیابیهای فدری را که میتدانند به شکل خالی شدن پرخاشویرانه (دشونام و
ناسزا ،خشم ،رفتار نابجا ،ضرب و شتم) و یا هرایش به یک لا تسلیبخش درآینود ،بوهوجودد موی
آورند .کامیافتیی ممکن است با احساس انتقام یا ایجاد ناراحتی تدأم هردد و بدین ترتیب تألیفی بین
خالی شدن بهصدر پرخاشیری و باز پس رفتن بهمنظدر لا جدیی به عمل آید (منصدر.)1392 ،
ازآنجاکه احساس کهتری همیشه در مقایسهی خدد با دییوران بوه کوار مویرود ،داشوتن رنوین
احساسی ،با احساس انزوای اجتماعی و تعلق 1نداشتن نیوز هموراه اسوت (هاسوپر .)2013 ،روکوا و
لیینیرز )2015( 2بیان میکنند که بر اساس یافتههای بهدستآمده ،پس از کشف خیانوت همسور (از
سدی زنان) ،برخی نقشهای اجتماعی آنان که قبالً به همراه شریک زنودهی ایفوا مویشوده اسوت،
پس زده 3میشدند و ارتباطا اجتماعی فرد خیانتدیده محدود میشدد که این خدد باعث پریشوانی
بیشتر میشدد و به احساس تنهایی دامن میزند و در نهایت عوز نفس آنوان لطموه مویبینود .لواا
ارتباطا اجتماعی و حمایت اجتماعی میتداند بهعندان یک سد محافظتی در برابر احساس تنهوایی
عمل کند ،زیرا کیفیت زندهی یک شخص اغلب با کیفیت دامنههای رواب اجتمواعی و مشوارکت و
تعامل با اجتماع میانجیهری میشدد؛ درواقع وقتی یکپارریی اجتماعی مییوابیم احسواس تعلوق را
تجربه میکنیم که با بهزیستی و احساس مثبت از خدد مشخص میشدد که بهعندان منابع مهمی در
جهت انطباق 4با شرای جدید شناخته شده است.
بنابراین رواندرمانی و ارتقای سالمت زنان خیانتدیده بوهمنظدر غلبوه بور احسواس کهتوری و
ارتقای بهزیستی اجتماعی ،ضرورتی اجتنابناپایر است و در بین نظریوههای رواندرموانی ،یکوی از
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نظریاتی که بهوضدح به تبیین و درمان احساس کهتری و تعامال بین فردی و نقش این تعوامال
در سالمت روانی افراد پرداخته است ،نظریهی رواندرمانی آدلری است.
در تشریح دیدهاه آدلر در مدرد احساس کهتری ،منصدر ( )1392این هدنه بیان می کند کوه
انسان بی آنکه احساسی نسبت به ارزش خدد داشته باشد نمی تدانود زنودهی کنود .هور فوردی
اندک اندک به تعیین ارزش شخصی خدد می پردازد و آن را در سطحی قرار میدهود .بوه نظور
آدلر ،رنین عملی دارای یک هدف برتری طلبی است و متناسب با تمایل به اجتناب و احتراز از
کهتری است .به بیان دییر ،انسان با تصدر ارزش خدد زندهی می کند و هموداره رنوان رفتوار
می کند که بتداند آن را از هر هزندی مصدن بدارد و در صودر امکوان بوا نشوان دادن ارزش
خدیش به طرق هدناهدن و احتراز از مدقعیت های کهتری آن را برتر سازد .این تمایل غالباً بوه
زیان همیاری و انجام اَعمال واقعاً ثمر بخش تمام می شدد و اهر شکستی کوه غالبواً امکوان آن
هست ،رخ نماید ،فرد از کار می ماند .سپس این ندیسنده ،انداعی از واکنش های جبرانی منفوی
در پاسخ به احساس کهتری را نام می برد که برخی از آن ها شامل اعتراض ناهشویار ،هریوز از
معاشر و برخدرد ،جبران بر اساس روی آوردن به کامیابی های فدری (مانند انتقوام ،دشونام و
ناسزا ،خشم ،رفتار نابجا ،ضرب و شتم) ،تجدید احساس رنج (عدم تدانوایی بوروز هیجانوا در
برابر نامهربانی ها و بداقبالی ها) ،افزایش تدقع یا پر تدقعی ،بدهدیی جبران کننده و جبران خیالی
است و البته در صدر افزایش آهواهی و هشویاری ،جبران هوای سوالمی ماننود اصوالح رفتوار
سازش نایافته صدر میهیرد.
در دیدهاه آدلری ،تجربهی رویدادهای آسیبزا 1که خیانت زناشدیی نیز ازجمله آنان است ،یوک
تجربهی بیقدرتی است که سالمت فیزیکی و روانشناختی فرد مدرد تهدید قرار میهیرد و اینهدنه
رویدادها می تداند سیستم عادی و سالم اتصال به جستجدی کنتورل و معنوا در زنودهی را پایموال و
مختل نماید و ممکن است بهعندان نهایت احساس کهتری تجربه شودد (میلور . 2013 ،2ایون هوره
کهتری زمانی به وجدد میآید که فرد احساس میکنود نیرشهوا و تداناییهوایش تدسو دییوران
لکهدار و یا مطرود شده است (آنس باخر ،آنس باخر1964 ،؛ بوه نقول از بواتچر .)2014 ،ایون افوراد
هرایش به سمت بیشجبرانی 3و بویشواکنشوی دارنود (هایودبردر1927 ،؛ بوه نقول از راجشوداری و
کنچاپاناوار)2012 ،؛ و رنانچه فردی در پاسخهدیی به مشکال زندهی بهخدبی آمدزش ندیده باشود
ممکن است به جای تالش برای برتریجدیی به شیدههای مفید ،به برتریجدیی شخصوی پرهزینوه
ای بپردازد (کدری .)2013 ،4اهر افراد در این حالت نتدانند بهتر از دییری باشند جهت حفظ مدقعیت
خدد ،برای هسستن از دییری یا خدد ،توالش خداهنود کورد و در اینجاسوت کوه رفتارهوای خودد-
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تباهساز 1بهعندان رفتارهای ناسازهارانه ایفای نقش میکنود (کودری .)2013 ،2در ارتبوا بوا خیانوت
زناشدیی مدریست )2012( 3به نقول از مطالعوا انجامشوده ،بیوان مویکنود کوه طیوف رفتارهوای
ناسازهارانه میتداند از بیتفاوتی تا واکنشهای منجر به نابددی خانداده (لدسوترمن ،)2005 ،4فرزنود
کشی بهمنظدر انتقام از همسر (روژ -میالر ،جدست ،پاودین ،بدجد و پنائد2005 ،5؛ وست ،فریدرمن و
رسنیک ،)2009 ،6قتل نفس (شورمن و هوافمن ،)2007 ،7قتول -خددکشوی (الیاسودن )2009 ،8توا
اختالال روانی (کاند و اولیری )2000 ،9را شامل شدد .همچنین ،بدون ،دوید ،آلیبهای )2000( 10در
مدرد هرایش به جبران در بین قربانیان خیانت زناشدیی بیان میکنند که آنان هرایش به جبران بیش
ازحد 11صدما و جراحا ناشی ازاینرویداد را دارند و بهصدر غیرعمدی ررخهی تنش و خشدنت
را افزایش میدهند .لاا پتانسیل افزایش تدریجی تعارض وجدد دارد و ازاینرو آسیب به خدد ،همسور
و رابطهها میتداند رشمییر باشد .یدشیمدرا )2007( 12پاسخهای انتقامی آنان را بوه رنودین مقدلوه
کنشی تقسیمبندی میکند که شامل فاصولههیوری فعوال ،پرخاشویری فیزیکوی ،تخطئوهی آبورو و
شهر  ،شروع یک رابطهی جدید ،مبادلهی کالمی (منفی) ،حاف منابع ،خسار به امدال و افزایش
بیاطمینانی است.
در بررسی نتایج پژوهشها ،مدریست ( ،)2012در مقالهی خدد بوه مطوالعهی افکوار مربود بوه
انتقام 13بهعندان جبران خیالی خسار ناشی از خیانت از طریق رواندرموان زوجوی بوه آن پرداختوه
است .در همین راستا ،قاضی نژاد و عباسیان ( )1390دریافتند کوه یکوی از عدامول موؤثر در همسور
کُشی ،انتقام ناشی از خیانت همسر است .بواتچر ( )2014دریافوت کوه بوین رویودادهای آسویبزا و
رفتارهای خددتباهساز ،رابطهی معنادار وجدد دارد و بر اساس دیدهاه آدلری ،جبران خسار احسواس
کهتری ناشی از رویداد آسیبزا ،افراد آسیبدیده را از رفتارهای واجد عالقهی اجتماعی دور میکنود
و هرره بیشتر آنها را در یک ررخهی سدء آسیبزا مانند مصرف مداد مخدر و سایر رفتارهای خودد
تباهساز ،قرار میدهد .همچنین ،راجشداری و کنچاپاناوار ( )2012در پژوهش خودد نشوان دادنود کوه
ناکامی بهطدر معناداری عقدهی کهتری را پیشبینی میکند .درزمینهی کاربرد رواندرمانی آدلری بر
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کاهش احساس کهتری کانگ ،پارک ،هان ،پارک )2012( 1و باهلمن و دینتر )2001( 2دریافتند کوه
آمدزش رویکرد آدلری با تمرکز بر دلیرمسازی ،بر کاهش احسواس کهتوری و افوزایش عوز نفس
مؤثر است .خداجدی ( )1392در نتوایج پایانناموهی خودد ،بوه اثربخشوی آمودزش هروهوی رویکورد
رواندرمانی آدلری بر افزایش صمیمیت و الیدهای ارتبواطی زوجوین دسوت یافتوه اسوت .علیوزاده،
نصیری فرد ،کرمی ( )1389نیز به اثربخشی آمدزش دلیرمی بر افزایش عوز نفس دختوران دسوت
یافتهاند .همچنین صداقت پدر ( )1387نشان داده است که آمدزش دلیرمسازی بر افوزایش رضوایت
زناشدیی اثر بهبدددهنده داشته است.
در ارتبا با رویدادهای آسیبزا و بهزیستی اجتماعی ،بلک بدرن ،اوکانل و ریچمن1984( 3؛ بوه
نقل از باتچر ،)2014 ،4بیان میکنند که تجربهی وقایع آسیبزا ،5برای زنان ،عامل فشاری 6است که
ناههانی و بسیار پرقدر رخ داده است و نتیجهی قریببهاتفاق آن ،ناامیدی و درماندهی به جهت از
دست دادن قدر میباشد .در واقع وقایع آسیبزا ،مجمدعهای از باور به مطرود بددن در ارتبوا بوا
دییران و عدم تعلق را ایجاد میکند و اینکه جهان جای خطرناکی اسوت و نمویشودد بوه دییوران
اعتماد کرد و این باعث انزوای افراد و هسستن از عالقه اجتماعی میهردد؛ که با تدجوه بوه مطالوب
مرور شده در زمینهی پیامدهای خیانت زناشدیی بر زنان خیانتدیده ،این تغییرا به شوکل محودود
شدن دامنهی ارتباطا اجتماعی آنان و تبعا شناختی ،هیجانی و اجتماعی نمدد پیدا میکند کوه در
واقع بهزیستی اجتماعی آنان درار خدشه میهردد.
کیز ( )1998بهزیستی اجتماعی را بهعندان هزارش شخصی افراد از کیفیت ارتباطوا آنهوا بوا
دییران تعریف میکند .از ابتدا نیز بهزیستی اجتماعی بهعندان ادراک افوراد از یکپوارریی آنهوا بوا
جامعه ،پایرش دییران ،پیدستیی با اجتماع و احساس فورد از مشوارکت بوا جامعوه تعریوف میشود
(الرسدن .)1996 ،7در سال  ،1948سازمان بهداشت جهانی ،بهزیستی اجتماعی را یکی از رند متغیر
کلی سالمت فرد تعریف کرد (به نقل از صفاری نیا.)1394 ،
8
آدلر معتقد بدد که بهزیستی انسان ،ریشه در یک احساس اشتراک و تحقق بخشویدن بوه
عالقهی اجتماعی و خددهردانی 9دارد (سانستیارد ،رابور بیتور ،پلودنیس)1393 ،10؛ و عالقوه
اجتماعی یک نیرش ارزیابا نه نسبت بوه زنودهی اسوت کوه از طریوق درک همدالنوه صودر
می هیرد .آدلر بیان می کند که با تدجه بوه شورای اجتمواعی بورای تدسوعه و حفوظ عالقوهی
1
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تدازن1

اجتماعی ،همدلی و فهمیدن (یکدییر) ،واقعیت هایی از احساس اجتماعی و هماهنیی و
با جهان است .تدانایی رشد کردن تنها در صدرتی اتفاق می افتد که فرد در ارتبا بوا دییوران
باشد و احساس کند که قسمتی از یک کل است و شخص با این تعلق احساس راحتی میکند و
عالقهی اجتماعی در امدر جاری زندهی مانند دوستی ،عشق و کار متجلی می شودد و سوالمت
روانی فرد ،نیازمند کنار آمدن و سازهاری مدفق با این رالش های اصلی و جاری زندهی است و
در حدزهی زناشدیی بیش از هر ریز مبتنی بر همدلی و دییرمحدری است (آنوس بواخر ،آنوس
باخر 1956،؛ به نقل از باتچر) 2014 ،؛ که این مهم می تداند فرایند بخشش در خیانت زناشدیی را
نیز تسهیل کند.
به طدر خالصه درمان و فرایند ترتیبی آدلر ،هدف های ذیل را دنبال می کند -1 :پرورانودن
عالقهی اجتماعی  -2کاهش احساس کهتری ،غلبه بر ناامیدی ،تشخیص و اسوتفاده از منوابع
درونی  -3تغییر سبک زندهی  -4دلیرم سازی به افراد برای درک برابور انسوانهوا (علیوزاده،
.)1383
در بررسی نتایج تحقیقا  ،ریان )2001( 2نشان میدهد که در بین عدامل تأثیرهاار بر سعاد و
بهزیستی ،احساس تعلق از همه مهمتر است .کاراستنسن 3با مطالعهی روابو بوین فوردی دریافوت
افرادی که دوستان صمیمی دارند و یا رواب آنها از کیفیت بسیار باالیی برخدردار اسوت ،بهزیسوتی
باالتری از خدد نشان میدهند (به نقل از میرزا حسین )1386،و هرره کیفیت روابو بوین فوردی و
اجتماعی باالتر باشد ،بهزیستی روانی  -اجتماعی نیز افزایش خداهد یافوت (صوفاری نیوا ،تبریوزی،
محتشمی ،حسنزاده.)1393 ،
کیم ،پارک ،هدهه )2015( 4دریافتند که معنا در زندهی مسویری بااهمیوت اسوت کوه از طریوق
فعالیت اجتماعی و عالقهی اجتماعی مدجب کاهش افسردهی در هروه نمدنه هردیده است .از سودی
دییر ،در مطالعهی اثربخشی رواندرمانی آدلری ،کاسپانر و همکواران )2010( 5دریافتنود کوه نتوایج
دلیرمسازی احساس خدشایندی ،رضایت از عملکرد در رواب و تدانایی حل مشکال است .باهلمن
و دینتر ( )2001نیز دریافتند که آمدزش دلیورمسوازی ،دارای توأثیرا مثبوت معنوادار بور احسواس
خددارزشی و بهزیستی است .شدناکر ،)1980( 6در بررسی تأثیرهااری دلیرمسازی مبتنی بر نظریهی
آدلر ،دریافت که آزمددنیها با دید مثبتتر با مشوکال روبورو مویشودند و رفتوار آنهوا در روابو
اجتماعی دوستانهتر است (به نقول از بواهلمن و دینتور .)2001 ،علوی اکبوری دهکوردی ،علیپودر و
مهمانندازان ( )1395و برجعلی ،بییان کدله مرز ،بختی و عباسی ( )1393نیز دریافتند کوه رویکورد
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آدلری با تمرکز بر آمدزش دلیرمسازی ،بهزیستی اجتماعی زنان هروه نمدنه را بهبدد بخشیده اسوت.
فدالدی ،خجسته ( )1393در پژوهش خدد نشان دادند که آمدزش مؤلفههای سبک زندهی بوه روش
آدلری ،بر میزان صمیمیت عاطفی زوجین اثربخشی معنادار دارد .کرمانشواهی ،شوفیعآبادی (،)1393
نیز در پژوهش خدد دریافتند که درمان آدلوری بور بهبودد الیدهوای ارتبواطی زنوان هوروه آزموایش
اثربخشی معنادار دارد.
بنابراین با تدجه به مطالعا انجامشده و اهمیت و ضرور این پژوهش ،سؤال این پژوهش این
است که آیا رواندرمانی آدلری بر غلبه بر احساس کهتری و بهبدد بهزیستی اجتمواعی زنوان مودرد
مطالعهی پژوهش حاضر که از سدی همسر خدد خیانت دیدهاند اثربخش است؟
روش
این تحقیق از ندع نیمهآزمایشی و در قالب پیشآزمدن و پسآزمدن با هوروه کنتورل بودد.
جامعهی آماری شامل کلیهی زنان خیانتدیدهی مراجعهکننده (سالهای  )1394-95به مرکوز
سالمت روان اجتماعمحدر علدم پزشکی واحد شهید شاهآبادی و مرکز مشاوره و روانشوناختی
شهرداری مستقر در سرای محلهی منطقه  10در شهر تهران به تعداد  50نفر بدد .نمدنههیری
به روش نمدنههیری در دسترس بدده که پس از اعالم و معرفی «برنامه هروهی این پژوهشن»
در بین کلیهی زنان خیانتدیده 30 ،نفر داوطلب شرکت در این پژوهش و برنامه مداخالتی آن
شدند .سپس این تعداد تحت غربالیری و بررسی شرای الزم مانند شرای سنی  55-20سال،
دارا بددن تحصیال سدم راهنمایی به باال ،عدم دریافت داروهای روانپزشکی و آمادهی روان
شناختی جهت شرکت در رواندرمانی ،عدم شرکت در سایر جلسا درمانی دییر در طدل روان
درمانی حاضر ،عدم غیبت بیش از دو جلسه در این پژوهش قرار هرفتند .سپس از این تعداد20 ،
نفر واجد شرای شرکت در جلسا رواندرمانی شناخته شدند و بهصدر تصوادفی  10نفور از
این تعداد در هروه آزمایش و  10نفر در هروه کنترل تدزیع شدند .سپس از هر دو هروه آزمای ش
و کنترل پیشآزمدن به عمل آمد .هروه آزمایش بوه مود  10جلسوه بوا رواندرموانی آدلوری
برهرفته از کرمانشاهی ،شفیعآبادی ( )1393تحت درمان قرار هرفتنود و در ایون مود  ،هوروه
کنترل ،درمانی دریافت ننمدد .در فرایند درمان دو نفر از هروه آزمایش به دلیل غیبت بویش از
دو جلسه و دو نفر از هروه کنترل به دلیل عدم حضدر در پسآزمودن ،حواف هردیدنود .لواا در
تحلیل دادهها 16 ،نفر مدرد تحلیل قرار هرفتند؛ که میانیین سنی هروه آزمایش  34/75سال با
انحراف استاندارد  6/69و میانیین سنی هروه کنترل  43/75سال با انحراف اسوتاندارد 8/972
بدد .در پایان رواندرمانی ،جهت سنجش اثربخشی درمان ،هر دو هروه در معرض پوسآزمودن
قرار هرفتند و بهمنظدر مطالعهی پایداری اثرا مداخله ،دو ماه بعد ،مجدداً هر دو هروه تحوت
آزمدن پیییری قرار هرفتند.
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جدول  -1خالصهی جلسات رواندرمانی آدلری

هدف آ شنایی با اهداف گروه ،ایجاد ارتباط و همدلی ،شناخت شیوهی زندگی و عوامل
مؤثر بر آن
جلسه اول تکلیف ویژگیهای فرزندان با توجه به جایگاه تولد به اعضا گفته میشود تا در جلسه
ی آینده راجع به جایگاه ترتیبی خود در دوران کودکی و بیان احساسات خود در آن
زمان بپردازند و همچنین فکر کردن به شیوهی زندگی کنونی خود
هدف کاوش پویشهای فرد ،آشنایی و چالش با تکالیف زندگی ،شناخت و چالش با
جلسه اولویتهای شخصیتی
دوم و

تکلیف به اولویت هایتان فکر کنید ،آیا نیازی به تغییر هست؟ باید چه کارهایی را به

سوم

زندگیتان اضافه یا کم کنید؟ به تکالیف زندگیتان بر اساس نقشی که به عهده دارید
فکر کنید آیا نیازی به تغییر اولویتهای شخصی هست؟

جلسه
چهارم و
پنجم
جلسه
ششم و
هفتم

هدف کاوش کردن پویشهای فرد ،شناخت خاطرات اولیه ،شناخت و چالش با
اشتباهات اساسی زندگی
تکلیف از افراد خواسته میشود به چند نمونه از خاطرات اولیه خود فکر کنند و به
ارتباط آن با سبک زندگی خود بپردازند و تفکر به اشتباههای زندگی
هدف ترغیب کردن خودشناسی و بینش ،چالش با منطق خصوصی ،ارزیابی دوبارهی
هدفهای زندگی
تکلیف مرور هدفهای زندگی خود و تهیهی فهرستی از کارهایی که به کمک آنها
میتوانید به خود و اعضای خانوادهتان جرئت ببخشید را بنویسید.
هدف ترغیب کردن به خودشناسی و شناسایی اهداف و موانع موجود در تحقق آن،

جمعبندی و مقولههای (منظومهی خانوادگی ،اشتباهات اساسی ،تکالیف زندگی،
جلسه اولویتهای شخصیتی و  )...آشنا ساختن اعضا با خود خالق و نقش آن در شکلگیری
هشتم و و تغییر سبک زندگی
نهم

تکلیف مرور  5تکلیف زندگی با توجه به  4مقولهی توجهطلبی ،قدرتطلبی ،انتقام
گیری ،کنارهگیری و اساس توجه به عالقهی اجتماعی (دلگرمسازی) برای ایجاد
سالمت روان

جلسه
دهم

تقویت خودِ خالق و کمک کردن به جهتگیری مجدد و بهعمل درآوردن بینشها
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ابزار
پرسشنامهی احساس حقارت :این پرسشنامه تدس خودادادی و بهراموی ( ،)1391بور
اساس اطالعا بهدستآمده از منابع مختلف تنظیم شده است .فرم اولیه با  24هدیه و پاسوخنامهی
 5هزینهای (کامالً مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،مدافقم ،کامالً مدافقم) تهیه شد .پاسوخیدیان بایود
ضمن مطالعهی دقیق ،هزینهای که بیشترین سنخیت را با حاال آنها دارد ،انتخواب کننود .روایوی
این پرسشنامه بوا دو شویدهی ارزیوابی صودری و محتودا انجوام شوده ،پوس از تنظویم فورم اولیوه
پرسشنامه ،برای بررسی روایی صدری و رفع ابهاما  ،نسخههایی از آن ،به هروهی از دانشوجدیان
ارائه شد و از آنها خداسته شد مدارد مبهم ،نارسا و نامشوخص را عالموت بزننود .پوس از آن بورای
بررسی کارشناسانه و دقیق هدیههای پرسشنامه (روایی محتدا) از رنود نفور از اسواتید بوا تخصوص
مرتب نظرخداهی شد .مجمدع اقداما منجر به تغییرا جزئی در موتن و محتودای هدیوههوا شود.
سپس فرم تغییریافته برای اجرا آماده شد .پایایی آن بوا روش آلفوای کرونبواخ 0/76 ،و بوه روش دو
نیمه کردن  ،0/75با معناداری در سطح  0/0001محاسبه شد .در دومین مرحله ،پایوایی پرسوشنامه
با روش آلفای کرونباخ  0/85و به روش دو نیمه کردن  0/80با معناداری در سطح  0/0001محاسبه
هردید .بررسی نتایج حاکی از آن است که پرسوشنامهی احسواس حقوار از کیفیوت روانسونجی
مناسبی برخدردار بدده و قابل کاربرد در مقاصد پژوهشوی روانشوناختی اسوت (خودادادی ،بهراموی،
 .)1391در پژوهش حاضر ضریب پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 0/891 ،است.
پرسشنامهی بهزیستی اجتماعی :این پرسشنامه  33هدیهای تدسو کیوز )1998( 1بور
اساس مدل نظری او از سازهی بهزیستی اجتماعی تهیه شده اسوت .او طوی دو مطالعوه بور روی دو
نمدنهی  373و  2887نفری در آمریکا با اسوتفاده از تحلیول عدامول ،مودل  5بعودی بهکاررفتوه در
پرسشنامهی خدد را ازنظر تجربی مدرد تأیید قرار داده است .در این مقیاس 6 ،هدیه مربد به عامل
مشارکت اجتماعی 7 ،هدیه مربد به عامل انسجام اجتمواعی 7 ،هدیوه مربود بوه عامول پوایرش
اجتماعی 6 ،هدیه مربد به عامل همبستیی اجتماعی و  7هدیه مربد به عامل شکدفایی اجتماعی
است .او جهت پاسخهدیی از یک مقیاس لیکر  1تا  5درجهای استفاده کرده است .او جهت بررسی
پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرد که میزان ضرایب آلفای کرونباخ در مطالعوه
ی اول و دوم قابل قبدل است .بررسی روایی همزمان ایون پرسوشنامه بوا مقیواس بیهنجواری در
مطالعهی اول نشان داد که کلیهی ابعاد بهزیستی اجتماعی با مقیاس بویهنجواری رابطوهی منفوی
معنادار دارند و در مطالعهی دوم روایی همزمان پرسشنامهی بهزیستی اجتماعی با مقیاس بیقراری
نشاندهندهی رابطهی مثبت معنادار و متدس ابعاد آن با مقیاس بیقراری بودد (حیودری و غنوایی،
1387؛ به نقل از صفاری نیا .)1394 ،این پرسشنامه در ایران ابتودا تدسو صوفاری نیوا و تبریوزی
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( )1391به زبان فارسی ترجمه و سپس نسخهی ترجمهشدهی فارسی به انیلیسوی برهردانوده شود.
پس از آن ،قابلفهم و رسا بوددن موتن ،تدسو اسواتید روانشناسوی مودرد بررسوی قورار هرفوت و
پرسشنامه به تعودادی از دانشوجدیان داده شود توا اشوکاال مدجودد احتموالی مشوخص هوردد و
بهاینترتیب نسخهی فارسی پرسشنامهی بهزیستی اجتماعی  33هدیهای تهیه و بر روی  400زن و
مرد شهر تهران اجرا شده است .در پژوهش صوفاری نیوا و تبریوزی ( )1391پایوایی پرسوشنامه بوا
استفاده از آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با  0/85بهدست آمد که رضایت بخش است .در
ارتبا با نمرههااری ،این پرسشنامه از ندع مداد -کاغای و خددهزارش دهی است و مشتمل بر 33
هدیه و  5خردهمقیاس همبستیی اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،شکدفایی اجتماعی
و پایرش اجتماعی است .نمرههااری هدیهها روی مقیاس لیکر  5درجوهای از کوامالً مدافوق ،5
مدافق  ،4نظری ندارم  ،3مخالف  2و کامالً مخوالف  1انجوام مویشودد؛ بنوابراین ،حوداقل و
حداکثر نمرهای که بهدست میآید به ترتیب برابر با  33و  165خداهد بدد .الزم بوه ذکور اسوت کوه
هدیههای  1و  2و  5و  6و  7و  9و  10و  12و  14و  15و  19و  21و  23و  24و  25و  26و  27و
 29و  32و  33بهصدر معکدس نمرههااری میشدند (صفاری نیا .)1394 ،در پژوهش حاضر نموره
ی کلی این مقیاس مدرد استفاده قرار هرفت و ضریب پایایی با اسوتفاده از آلفوای کرونبواخ0/850 ،
محاسبه هردید.
یافتهها
جهت بررسی فرضیههای تحقیق از آزمدن تحلیل کدواریانس استفاده شده اسوت .اسوتفاده از
این آزمدن مستلزم رعایت کردن برخی از مفروضههای اساسوی ماننود -1 :نرموال بوددن نمورا
متغیرها  -2همینی واریانس  -3همینی خطد رهرسیدن است که در این پژوهش ،این مفروضه
ها مدرد بررسی قرار هرفت مفروضهی نرمال بددن نمرا متغیرها با استفاده از آزمودن شواپیرو-
ویلک بررسی شد و نتایج نشان داد نمرا پیشآزمدن و پسآزمدن و پیییری احساس کهتوری و
بهزیستی اجتماعی از تدزیع نرمال فاصلهی زیادی ندارند .نتایج در جدول شماره  2هوزارش شوده
است.
مفروضهی همینی واریانسها با آزمدن لدین بررسی شد و نتایج نشان داد مقدار مربد به
آزمدن لودین معنوادار نیسوت ( 0/323در متغیور احسواس کهتوری و  0/097در متغیور بهزیسوتی
اجتماعی) این عدم معناداری آزمدن لدین نشانیر این است که واریانس خطا بین هروههای کنترل
و آزمایش تفاو خاصی با همدییر ندارند .جهت بررسی مفروضهی همینوی خطود رهرسویدن،
یکی از روشهای معتبر این است که بین متغیر پیشآزمدن و هروه ،کنش متقابلی وجدد نداشوته
باشد .نتایج نشان داد میزان بین هروه و پسآزمدن احساس کهتری  0/555اسوت و میوزان بوین
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هروه و پسآزمدن بهزیستی اجتمواعی  0/544اسوت کوه نشواندهنودهی مودازی بوددن خطود
رهرسیدن است
جدول  -2آزمون شاپیرو-ویلک جهت بررسی نرمال بودن نمرات متغیرها در سه مرحلهی آزمون

متغیرهای وابسته در سه مرحلهی آزمون

آماره

درجهی آزادی سطح معناداری

پیشآزمون بهزیستی اجتماعی

0/870

16

0/057

پسآزمون بهزیستی اجتماعی

0/841

16

0/060

پیگیری بهزیستی اجتماعی

0/973

16

0/882

پیشآزمون احساس حقارت

0/971

16

0/854

پسآزمون احساس حقارت

0/949

16

0/469

پیگیری احساس حقارت

0/918

16

0/156

جدول  -3بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی سطح تحصیالت و جنسیت آزمودنیها

ویژگیهای دموگرافیک

سطح تحصیالت

جنسیت آزمودنیها

فراوانی

درصد

سیکل

3

18/8

دیپلم

8

50

فوقدیپلم

1

6/2

لیسانس

3

18/8

فوقلیسانس

1

6/2

کل

16

100

زنان

16

100

تعداد کل

16

16

در جدول  4هم به بررسی شاخصهای تدصیفی میانیین و انحراف استاندارد نمرا پیشآزمدن
و پسآزمدن و پیییری متغیرهای احساس کهتری و بهزیستی اجتماعی در هور دو هوروه آزموایش و
کنترل پرداخته شده است.
همانهدنه که در جدول  4مشاهده میشدد میانیین احساس کهتری هروه آزمایش پس از روان
درمانی آدلری از  48/12در پسآزمدن به  30/50و در مرحلهی پیییری به  26تغییر یافتوه اسوت؛ و
در هروه کنترل از  40/5در پسآزمدن به  42/37و در مرحلهی پیییری به  48/25تغییر یافته اسوت.
میانیین بهزیستی اجتماعی هروه آزمایش پس از رواندرمانی آدلری از  98/12در پسآزمدن به 128
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و در مرحلهی پیییری به  126/75تغییر یافته است و در هروه کنترل از  104/62در پسآزمودن بوه
 103/12و در مرحله پیییری به  103تغییر یافته است.

جدول  -4میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیشآزمون و پسآزمون و پیگیری گروهها

گروه آزمایش
متغیرها

مرحله

گروه کنترل

تعداد میانگین

انحراف
استاندارد

تعداد میانگین

انحراف
استاندارد

پیشآزمون

16

48/12

17/955

16

40/50

6/866

احساس کهتری پسآزمون

16

30/50

12/094

16

3742/

7/130

پیگیری

16

26

9/242

16

48/25

4/527

پیشآزمون

16

98/12

16/599

16

104/62

10/070

پسآزمون

16

128

21/967

16

103/12

9/934

پیگیری

16

126/75

10/846

16

103

11/058

بهزیستی
اجتماعی

جهت تجزیهوتحلیل دادهها از تحلیل کدواریانس استفاده شده است و نتایج آن در جدول شماره
 5نشان داده شده است.
جدول  -5آزمون تحلیل کوواریانس بهمنظور بررسی تأثیر رواندرمانی آدلری بر میزان احساس
کهتری و بهزیستی اجتماعی زنان خیانتدیده

مرحله

منبع واریانس

پیشآزمون و پسآزمون

گروه آزمایش و گروه
کنترل
متغیر احساس کهتری

مجموع

درجه مجذورات

مجذورات آزادی میانگین

پیگیری

پیشآزمون و

560/528

1

گروه آزمایش و گروه
2419/783
کنترل
متغیر بهزیستی اجتماعی

1

گروه آزمایش و گروه
1908/537
کنترل
متغیر احساس کهتری

1
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F

سطح

مجذور

معناداری ایتای جزئی

0/038 5/321 560/528

0/015 7/760 2419/783

0/001 34/089 1908/834

0/290

0/374

0/724
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گروه آزمایش و گروه
2117/917
کنترل
متغیر بهزیستی اجتماعی

1

0/001 16/394 2117/917

0/558

همانطدر که در جدول  5نشان داده شده اسوت ،در مرحلوه پیشآزمودن-پسآزمودن ،مجمودع
مجاورا و میانیین مربعا مربد به هروهها در متغیر احساس کهتری و بهزیسوتی اجتمواعی بوه
ترتیب برابر  560/528و  2419/783و  F =5/321 ،7/760است که در سطح  P0/05معنادار اسوت.
بووهعبار دییر بووین هروههووا بعوود از تعوودیل نموورا پیشآزموودن اخووتالف معنوواداری وجوودد دارد و
رواندرمانی آدلری بر میزان احساس کهتری و بهزیستی اجتماعی زنان خیانتدیده توأثیر معنواداری
داشته است .در مرحلهی پیییری هم همانطدر که مشاهده میشدد مجمودع مجواورا و میوانیین
مربعا مربد به هروهها در متغیر احساس کهتری و بهزیستی اجتماعی به ترتیب برابر 1908/537
و  2117/917و  F =34/089 ،16/394میباشد که در سطح  P0/05معنادار است .مربع ایتای جزئی
(اندازهی اثر) برای تأثیر متغیر مستقل در متغیر وابسته نشان میدهد که رواندرمانی آدلری بر میزان
احساس کهتری و بهزیستی اجتماعی زنان خیانتدیده تأثیر معناداری داشوته اسوت و ایون توأثیر در
طدل زمان پایدار بدده است.
بحث و نتیجهگیری
با تدجه به هدف پژوهش که مطالعهی اثربخشی رواندرمانی آدلری بر کاهش احساس کهتوری
و بهبدد بهزیستی اجتماعی زنان خیانتدیده بدد ،نتایج دادههای این پژوهش در مدرد متغیر احسواس
کهتری نشان داده است که رواندرمانی آدلری بر کاهش احساس کهتری اثربخشی معنوادار داشوته
است بدینصدر که این مداخله ،سبب کاهش احساس کهتری هروه آزمایششده است .لواا نتوایج
این پژوهش در این متغیر ،با نتایج مخققان دییر (باتچر2012 ،؛ کانگ ،پارک و هان2012 ،؛ باهملن
ودینتر2001 ،؛ خداجدی1392 ،؛ علیزاده ،نصیری فرد و کرمی1389 ،؛ صوداقتپودر )1387 ،همسود
است.
در تبیین اثربخشی رواندرمانی آدلری بر کاهش احساس کهتری زنان خیانتدیده در این پژوهش،
این نکته قابل تدجه است که آدلریها معتقدند که تمام مشکال انسان ماهیتاً اجتماعی و تعاملی بودده
و «هروهدرمانی» نقطه اتکا است ،به این صدر که در عمل و عکسالعملی که درون هروه اتفاق موی
افتد ،افراد اهداف ،احساس تعلق ،مقاصد و پیدندهای اجتمواعی خودد را بوروز مویدهنود (سانسوتیارد و
همکاران .)1393 ،درواقع رواندرمانی آدلری فرصتی را برای زنان خیانتدیدهای که از احساس کهتری
رنج میبرند فراهم ساخته است که بتدانند فضایی برای مشارکت ،همکواری و ابرازهوری سوالم داشوته
باشند .همانطدر که آدلر احساس کهتری را بیانیر احساس نواتدانی و بوه معنوای دقیوق کلموه متعلوق
نبددن به خانداده ،هروه و جامعه بهعندان یک کل تدصیف میکند (اکستین.)1388 ،
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از سدیی دییر ،در فرایند رواندرمانی آدلری ،اولین هام برقوراری ارتبوا و ایجواد همودلی بوین
اعضا در هروه است .درواقع درمانیران آدلری ،هروه خدد را با استقبال از هر فرد آغواز مویکننود (بوا
اینکه هر فردی از دییری متفاو است) و رابطه شامل احترام متقابول و درهیور شودن فعوال اسوت
(سانستیارد و همکاران)1393 ،؛ و فرایندهای مشارکت هر یک از اعضاء مبتنی بر شیدههای موراوده
دلیرمی مانند هدش دادن و درک کردن ،غیر قضاوتی بددن ،با دییران صبدر بوددن ،القواء ایموان و
اطمینان به شخص و تداناییهایش ،تصدیق عمل ،تمرکز بر تالش یا پیشرفت و تمرکز بر تداناییها
و داشتهها (رستدن )2000 ،1است .در رواندرمانی آدلری ،در جلسهی هروه ،به شوخص هودش داده
میشدد و حتی وقتی دییران ابراز مخالفت میکننود ،ایون فورد ،جاییواهش را از دسوت نمویدهود
(سانستیارد )1393 ،که همین فرد ،قبل از رواندرمانی فاقد این مدقعیت بدده است زیرا وقتوی افوراد
احساس حقار میکنند ،احساس داشوتن جاییواه در اجتمواع را از دسوت مویدهنود (سانسوتیارد و
همکاران)1393 ،؛ بنابر این زن خیانتدیودهای کوه دارای احسواس کهتوری اسوت ،در ایون فضوای
درمانی ،محی جدید دلیرمکنندهای را تجربه میکند که در آن میتداند عالوه بر احساس پایرش از
سدی دییران ،به تدانمندیها و تداناییهای خدد نیز معطدف شده و ادراکش از خدد و دییران تغییور
یابد؛ همانطدر که آدلر بیان میکند که میزان احساس کهتری فرد به ادراک او از خدد و پیرامودنش
بستیی دارد (اکستین.)1388 ،
عالوه بر این مودارد ،نکتوه بااهمیوت در رواندرموانی آدلوری توالش آهاهانوه و عمودی بورای
جهتدهی مجدد به الیدهای معیدب زندهی و تغییر انییزههای اشتباه و مفاهیم اشوتباه اسوت و هور
ندع تغییر واقعی باید با آهاهی شروع شدد که آمدزنده و ارتقادهنده است و عالوه بر آن ،یادهیری بوه
دنبال عمل اتفاق میافتد (سانستیارد )1393 ،و در سایهی این آهاهی ،بینش و عمل وجدد دارد.
همانطدر که آدلر (1958/1931؛ به نقل از سانستیارد و همکاران )1393 ،بیان میکنود ،افوراد،
میتدانند انتخاب کنند که ریدنه باشند و ریدنه عمل کنند؛ بنابراین این امکان بورای آنهوا وجودد
دارد که بخش بیفایدهی زندهی را کنار هااشته و یا بخش سددمند خدد را رشد دهند .نقوا پایوانی
رواندرمانی آدلری جهتهیری مجدد و بازآمدزی است که به استقرار مجدد ایموان در اعضوا (هوروه
رواندرمانی) میانجامد  ،ایمان به خددشان و ایمان به یکدییر ،شناسوایی نقوا قود و تداناییهوا،
احساس داشتن شأن و ارزشمندی و تغییر که با به وجدد آمدن امید ایجاد میشدد ،اینکه هزینوههایی
برای انتخاب وجدد دارد ،اینکه دیدهاههای متفاو راجع بوه دییوران موؤثر واقوع میشودد و اینکوه
زندهی میتداند خدب پیش برود (سانستیارد و همکاران .)1393 ،لواا ایون فراینود رواندرموانی کوه
مبتنی بر احترام متقابل ،آهاهیدهنده ،ایجادکنندهی بینش جدید و تمرین و توالش و دلیورمسوازی
تالشها و تدانمندیها در این مسویر اسوت دسوتاوردی اسوت کوه مدجوب احسواس ارزشومندی و
جاییزینی آن بهجای احساس کهتری در زنان خیانت در این پژوهش شده است .درنتیجه ،با کاهش
Cheston
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احساس کهتری ،فرد احساس میکند که بهاندازهی کافی در رالشهوای زنودهی قودی اسوت و در
مسیر آن احساس مفیدبددن میکند و به سمت حل مشکال زندهی خدد با شیدههای جبرانی سالم،
هام برمیدارد (آنس باخر و آنس باخر1956،؛ به نقل از باتچر .)2014
متغیر دوم پژوهش حاضر ،مطالعهی اثربخشی رواندرموانی آدلوری بور بهزیسوتی اجتمواعی زنوان
خیانتدیده است که نتایج نشان داده است که رواندرمانی آدلری بر افزایش و بهبدد بهزیستی اجتماعی
زنان هروه آزمایش ،اثربخشی داشته است .نتایج این پژوهش در این متغیر ،با نتایج محققان دییر (کیم،
پارک ،هدهه2015 ،؛ روکوا و لینینیورز2015 ،؛ کاسوپانر و همکواران2010،؛ ریوان2001 ،؛ بواهلمن و
دینتر2001،؛ کاراستنسن (به نقل از میرزا حسین)1386 ،؛ علی اکبری دهکردی ،علیپدر و مهمانندازان،
1395؛ صووفاری نیووا ،تبریووزی ،محتشوومی ،حسوونزاده1393،؛ برجعلووی ،بییووان کدلووه موورز ،بختووی و
عباسی )1393،همسد است .در تبیین اثربخشی رواندرمانی آدلوری بور بهزیسوتی اجتمواعی بور زنوان
خیانتدیدهی تحت درمان این پژوهش ،میتدان اینهدنه بیان نمدد که در فرایند آهاهسوازی و ارتقوای
بینش در جلسا رواندرمانی آدلری ،یکی از مدضدعا و مباحث اساسی ،مدضدع عالقهی اجتماعی و
تمرین و تکلیف آن در درون هروه و همچنین خارج از هروه ،با سایر افراد بدده است که از طریق ایجواد
بینش و رالش با اشتباها اساسی ،مکانیزمهای افزایش عالقهی اجتماعی با راهبردهای دلیرمسوازی
خدد و دییری ،با استفاده از تکنیکهوای ناسوددمندسوازی اهوداف و رفتارهوای ناسوالم و بوهطدر کول
جهتیابی مجدد در زندهی ،هرایش به عالقهی اجتماعی بهبدد یافته و بهزیستی اجتمواعی ایون قبیول
مراجعین ارتقا پیدا کرده است که تأمینکننده سالمت روان زنوان خیانتدیوده نیوز اسوت .در نظریوهی
رواندرمانی آدلری ،مدضدع اساسی که بر سالمت روانی افراد بسیار اثرهواار اسوت ،تعوامال افوراد بوا
یکدییر است؛ و ازآنجاییکه انسوانها ذاتواً اجتمواعی هسوتند هورایش اجتمواعی آنهوا ،بیانکننودهی
شخصیت ندعدوستانهی (اسوکدرودر و همکواران ،پنور ،داویودو و پیلیواوین )1995،1آنوان اسوت و ایون
نشاندهندهی دارا بددن سالمت روان است .درواقع افزایش هرایش بوه عالقوه اجتمواعی ،بوه ارتقوای
نیرش و ادراک مثبت زنان هروه آزمایش از یکپارریی آنها با جامعه ،پایرش دییوران ،پیدسوتیی بوا
اجتماع و احساس مشارکت با جامعه و مجمدعاً بهزیستی اجتمواعی شوده اسوت؛ کوه درنتیجوه ،بهبودد
ارتباطا  ،اعتماد و حمایت اجتماعی بهعندان یک سد محافظتی (اسکدرودر و همکواران ،پنور )1995 ،و
بازتدانی در برابر احساس تنهایی برای آنان عمل میکند .لاا اصالح اشتباها اساسی در باورهای آنوان
نسبت به مردم ،اجتماع و جهان اتفاق افتاده است ،رراکه تجربه خیانت زناشدیی بوهعندان یوک رویوداد
آسیبزا میتداند ،باور به مطرود بددن در ارتبا با دییران و عدم تعلق را ایجاد کند و اینکه جهان جای
خطرناکی است و نمیشدد به دییران اعتماد کرد و این باعث انزوا و هسستن از عالقوه اجتمواعی موی
هردد (بلک بدرن و همکاران1984 ،؛ به نقل از باتچر .)2014 ،نتیجه رواندرمانی آدلوری ایون دسوتاورد
مهم است که وقتی افراد احساس تعلق دارند ،کمتر در خدد فرو میروند و دوسوتان و خواندادهای دارنود
Schroeder, Penner, Dovido&Piliavin
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که با آنها همکاری و به آنها کمک میکنند و از این طریق این افراد احساس ارزش و اهمیت کورده
و درنهایت سالمتر هستند ،لاا این افراد نسبت به زندهی دیودهاهی آمیختوه بوا خودشبینی و شوجاعت
دارند (آنس باخر1992 ،؛ به نقل از سانستیارد و همکاران.)1393 ،
درمجمدع ،در این پژوهش ،رواندرمانی آدلری تدانسوته اسوت بور کواهش احسواس کهتوری و
ارتقای بهزیستی اجتماعی زنان خیانتدیده اثربخشی داشته باشد و باورهای جدیودی در آنوان ،هوم
نسبت به ارزشمندی خدد و هم تعامل با دییران ایجاد نماید؛ که این دسوتاوردهای بسویار بااهمیوت
میتداند آنان را در پیمددن مسیر پُررالش زندهی به شیدههای سالم و مؤثر یاری رساند.
هرره پژوهش حاضر نشان داد که رواندرمانی آدلری میتداند بور کواهش احسواس کهتوری و
ارتقای بهزیستی اجتماعی زنان خیانتدیده ،مؤثر باشد و این قبیل زنان آسیبدیده الزم است تحوت
این ندع رواندرمانی قرار هیرند ،اما یکی از محدودیتهای این پژوهش این بدد که زنان خیانتدیده
حاضر به شرکت در جلسا رواندرموانی هروهوی نبددنود و بهشود در برابور دییوران تمایول بوه
پنهانکاری در مدرد این مسئله داشتند؛ بنابراین علیرغم اطمینان دهوی و اعتمادسوازی بورای آنوان،
امکان رواندرمانی هروهی برای حجم بیشتر نمدنه فراهم نشد؛ و از سدیی دییر ،برخی از مسوئدلین
مراکز (حتی آمدزشی ،مانند سراهای محله) با عندان «خیانت زناشدیی » بهشد مخالفت نمددنود و
از برهزاری جلساتی با این عندان ممانعت نمددند.
لاا پیشنهاد میشدد:
 -1عالوه بر لزوم تکرار رواندرمانی آدلری بر کواهش احسواس کهتوری و افوزایش بهزیسوتی
اجتماعی سایر زنان خیانتدیده ،پژوهشیران درمانیر به این مهم تدجه داشته باشند کوه الزم اسوت
صبدری قابلتدجهی در فراخدانی و نمدنههیری داشته باشند و حتی ممکن است نارار شدند رنودین
بار این فرایند را از ند تکرار کنند.
 -2در مداجهه با این قبیل زنان صبدر باشند و حدصلهی الزم در برخدرد با واکنشهای هیجانی
منفی آنان را به خرج دهند -3 .در آنان احساس امنیت را با رازداری خدد تقدیت نمایند.
 -4در ارتبا با مخالفت برخی از مسئدلین مراکز ،نیز الزم است پژوهشویران حودزهی خیانوت
زناشدیی ،ناامید نشده و همکاری الزم در زمینهی تعدیل در عندان را انجام دهند تا بتدانند مسیر خدد
را طی نمایند و کمکهای قابلتدجهی نیز به این قبیل زنان «دلسرد» داشته باشند.
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